


Az idén nagyar·ányú 
16t1z"8Gsökkentés Várható 

(Folflttitás az 1. oldalrol.) koztat'5 és a kinynerszabad-

hoo az új hm�w f/tiHia,,. 
s,áJ alblme.zására. 

l-;én_ lép h(ztált1ba. és ci.z annak Ki ke11 jelölni Mokat a te-
11Záp;cin twtéfl6 blrf{zetésTe rül�et, ahol a felada,takbaln, 
Jealconíbban. mdrctus 1:!.:.011, ite-

teljesítményekben. beköveike
ril soT. A februári bérekltel zent válbtozások tartós munka
megegyew béremelé's már ja- ellátási nehézségeket Oikomak, 

ll:Uár l-jétő1 lesz esedékes, így és be1árt:haitó lidőn beLü:l az érm
kéth · bér _..,.u...., tett mWllkaváJllaJók &azdas�s aVI e .. �. egyszerre fogia.likioztatása nem biztosítha-folyó.<iít,anak. tó, valamint az. előzőekben fei-A öéri&jlesztési �� a ,,._ 1-,.""'zked"--'-
korábbi éve}gf;őJ elltérp módon 

soro,,. uo,c � sem jelen-

tervezik kezelni. Minden ösz-
tenek megoldásl 

szeget _ ide értve a létszám- �992:ben - az elmúlt évinél 
csölékentés bérét is - ltözPQDlti sz1gorubb módon - fenn kell 
hatáskörbe vaoják.. &ineit az , �l'ltaini a _teljes körd bétSZám
Jesz a módja, hogy a szakszol- záinlatöt, let8Zámfelvéte1Te csak 
lá]atolt az előirányzott lét.szám- a belső �tcs�p'?Ttosítási l�het�

�s bérével _ szaüg• ségek kimef'Ulese után, kizáTo-

áfl)agbérret számolva - kombi� �!7 t�11l��es létszámh�nnyal 
� bértömeget kapniaik. Az kuzdö teTuleteken, szakági en
inclu1ó béttöm.�re l{elll r�- gedély a.lapján keTÜlhet soT. 
mdllni a bérfejlesztés összegét A rende]kezésre állló stamiszti
amezyet már a tarifarendsze; kai adarook alapj,álll a munka
alapján számownaik. erő természetes mozgásának 

A vfférigazgatdság 1992. évi . kere� �elü! ?1init.egy 6000-
munkaerő-gazdálkodási célki- 6500 fo k1vál�saval szám?llha.t
.ttlzése a MA V 2000 című stra- �-. Ez �a� fo�Ja az 
téliai prQgramot veszi alapul. ��lt évi �ti.zámc:sö'klkenés 

arthuzódó hatását, a várhartó &zerin� ki kell alakítani a :nyugdíjazásokat (öregségi, rok••úi tel,ie$itményelbez raéio- k81ntsági, korkedvezményes). iálhla,n HilkRses lé1iszám?t, & valamim a dolgozói lrezdemé-
• razdaságqs foglalkoztatási; -nyezéSl'le történő várható mun-

A célkitilzés megköveteli a kaviszony-megszürnitetésekel 
munkaidő mennyiségi bizt05í- Termés te f • �-• \asa me1let a sza:k!k:épzettségi . . ze � , ogya_,_ nem 
Ö ....... .,,, ....... �,-e1c +fu...,1 . é telJesill az elő1ranyzott Iét.szám-_.,._,..,..,,Jll. a u=.., eges 1g - leé , té , , . 
nyekhez valló :íg,armtását és ma- PI· s, ezert a vona�ozo Jog
gában fogliadja az idóbéli és szabályokban, ko!lektiv szer
- á . . · ződésben meghatarozott kereid':i�s kOillkurencia megva- _tek kö� fel kel[ készfilln.i a 

A MAV 1992. evi munkaeTŐ
,a.zdcílkodási c€lkitúzése két 
fe'l,adatot taTta.l.ma.z: 

- ja'VÍllltllDi kíváaja a fogla,1-
�zta� haiték<mvságá,t._ a tel
jesítmények előálllítására for
ditiollt létszám és munkaidő 
ésszerű csöklken.tésével, 

munkaV'l:s�-megszüntet.é
sekre is. 

A vállalati munkailg1fi ten, 
célja - a f�znált munlka.
erő 10%-os csökkentése 
Tészben a béTezési lehetőségek 
szélesítése, részben a foglalkoz
tatás hatékonyságának nö-

'Oelése. Ez végrehajtható vi
szont a létsziincsökkentéssel 
a,:ányos munkaidó-felhaszná
lás mérséklésével is. Ennek 
gyakorlati megva.Iósitása, a 
túlmunka mérséklése, továbbá 
a részmuillkaidőben történő 
fo�looztatás és a kényszer
szabadságolás IÍllJtézménlyének: 
a!lkalmazása. 

Vá,Jlalafl cél, bClgy az élő
mullka-ráfordílás m6rséklése • 
l�lámleépltá& megelőzően a 
felsorolt módszerek alkalmazá
sával való&uljon meg. A vasúti 
uakképzeUséggeJ rendelke7Al 
munkaerő elbocsátására csal$ 
végső esetben kerüliön sor. 

Á felsoroltakat megedózően 
meg kell klísérelni az adott te
rületen a felesleges munkaerő 
további belső fo�ztatásá
nak billtosítását át- és tovább
képzés úitjá,n. Emiek fóruma a 
MAV Vezérigazgatóságon és a 
vasútigazga,tóságokon létreho
zott bellSő munkaerő-piaci köz
polllt. 

A vázolt bér- és munkaerő
gazdáillkJodási koncepció meg
valósíJtása két olyan, rendkívü
li, évti?.edek óta nem gyakorolt 
fel<adatot ró a vasút munkaügyi 
szerveire, amelyek sikeres 
megvalósítása különös figyel
met igényel. A nagymértékű 
létszámcsökkentés, esetenként 
elbocsátások, az új bérrend
szerre vailó áttérés a Vasuta
sok Szakszervezetének min
den szintjét - a bizaJmit.ól a 
tanácsig - arra készteti, hogy 
tegyen meg mindent a nehéz
ségek enyhítésére, tartsa szem 
elótlt a mut1Jkavállalók érdekét. 
és megfelelő határozottsággal 
képviselje a munikiaadók előtt. 

s. J. 

- a vasút �i létszám- 1------------------------
�ját m&losfitani ter-

• 9Zi a f.eladatolk, fii'ggvényében. 
ttind ,íU'kképzett,eégl, mind �
liileti vonetkmásban. ?J�r-

' ban átcsoporto§í� át„ és to
:v4bbképzés ú-tj� valqmint a 
,központil]eg en,edéllyezJ!ltt lé,t
azámfelvételek �ellelő irá
r,yításával kívánffll}t a célt el-
émi. 

A tervezett m6rtékft létszám
le6'ftés az ecl41g. · a�zott 
m6dazerekkel JtilW bem taffisit
ható meg. A természetes lét-

1zámleépftés& fel keft hon- vilt. · 
• a szervezési intézkedésekkel 
mesa)apozott, tudailos létszám
.,.akentés. Csak ío biztosit
hat6 a munkaerő-stru•ktúra ter
�t ir� átalakítása is. Ez 
egyben azt li.s jeleDlti, ho,w a le
épttés átlagos mér<tékét tevé
kenységi területek, szakágak 
mzö11t differenciáltan kelll meg
os7Jfani. A különbségek alap
j• a tervezett teL,jesfltmény és a 
kö)laégfelhasznéláei · lehetősé
gek álltal behatárGlt kapacitás 
lehet. Az eaves szckága.k lét
azámcsökkentési elówásait a 

: 1cöodlcez6k szeTint .teTvezik: 

07.emvit.el 
épí� 
pályafeaDt. 
gépészet 
lávkö:lilés � 
blizt... bet. 
anyag. 
aa,zdáJ!ltoöas 

. közgazdaság 
münliifgy 
lg. központ 

-összeaen, 
'4tlagosan : 

3480 fő 

3090 fő 
3270 fő 

420 fő 

340 fő 
150 fő 
{60 fő 
420 fő 

Születésnapi köszöntő 
A 70. születésnapját közelmúltban ünnepel� FeJeky Pált az 
MSZOSZ és az Országos Nyugdíjas Választmány vezetői is kö
szöntötték. A leveleket az alábbiakban közöljük. 

Kedves Feleky Pál ba.Tátunk, kollégánk! 
Sok szeTetettel és megbecsüléssel köszöntöm hetvenedik 

születésnapján. ön számunkTa nemcsak megbecsült kolléga 
hanem tisztességből és emberiességből is példamutató haTcos: 
táTsunk volt és ma.Tad. lgazságszeTetete, bátOTsága n1/Íltsága 
és őszi:ntesége mindig lent/Úgözte köTnyezetét és kie-:nelte a. so
kaságból. 

Jó szívvel kívánom, hQgy még sok éven át él;en egészség
ben, kieavensúlyozott békességben családjával baTátaival és 
haTcostársaival. 

' 

Tiszteletteljes barátsággal: 

* 
dr. Sándor Lúzló 

alelnök 

Kedves Feleky Pál baTátunk! 
Hetvenedik születésnapján őszinte tisztelettel és megbe

csüléssel köszöntöm. ÖTöm számunkTa., hoav sok évtizeden át 
egész tudásával a. szeroezett munkásság - a vasutas n11Ugdí
;a.sok - érdekében munkálkodik. 

Nafl'IJ'Ta becsüljük igazságszeretetét és sziláTd, megbízható 
állhatatos ;ellemét. A 'Dasutasok na.m, családja méltán büszk� 
Pali bácsiTa, mm az ó köTÜkből keTÜlt vezető tisztségTe és 
vált kiemelkedő eavéniséggé. 

' 

Kívánjuk, hogy még sokáig munkálkod;on ;6 nőben, 
egészségben a szen,ezett dolgozók, a vasutas n11Ugdíjasok ja
'DáTa. 

Szívél11es üd1'<>.2lettel: 
Cserrin Mártonné dr. 

elnök, 
a Szakszervezetek Országos 

Nyugdíjas Válaszmánya 
nevében 

létszámcsökkentésre készülnek· 
az építési lílnökséf eknél 

A :VSz �ítési F6nökségek és 
Ozemek Intéző Bizottsága tes
tiiletl ülésén tanulmányozta a 
MAV 1992. évi bér- és foglal
.koztatN1)011.tikai tervét, amely
ly'tl kal>C$o1atban az alábbi vé
leményt fophnazták m,eg. 

,A K<)zgazdasáci Főoaztáfy 
az tpítési és P�afenntartási 
S�zolgálat beruházás.., fel
újltás-, fenntartásiköl�I�-

lékban nyert meghatározást. 
Ezt nem tudjuk elfogadni. Et
t61 a ponttól számunkra a 
MAV terve értelmezhetetlen 
mert nincs szinkTonba.n " há� 
lóza.ti sztnt4, 11 330 f6 leipíté
sé'DeL 

A pályahálózat mtt5Zlllk! ál
lapota, folyamatos romlá4ának 
konzerválása a „közlekedő 
vasút" teljesítményeit is deter
mináljik. Véleményilnk uerin1 
a pályaépítés és -fenn� 
ilyen arányö hátrányált helf
zetbe hozatala az e96sz MAV 
közletedésbiztons4gát. felada't
�tását veszélyezteti. 

�lt/f.tlti4s ;aa t: �lT61.) 

- a fels6fokú állami Iskolai 
végzettséggel és felsőfokú vas-

zonyítvány, fela6fok6 államf 
(főiskolai, egyetemi) iskolai 
végzettsélnek pedig diploma. 

úü �epesitéssel rendelkező 
A ,v k f t• .d„ rm1nkafflrsa1cat, � év gyakori-a- 6J a Of a I I 0 

ti idővel, 
- középfokú állami iskolai fliáveJem'-Avétele 

végzettséggel és felsőfokú vas- 16J ffli 

úti szakképesítéssel rendelke- Gyakorlati időként teljes 
ző munkatársakat, 6 év gya- egészében figyelembe kell ven
korlati idővel, n.t a vasút! (MAV, GYSEV, 

- a I I. csoportú szolgálati AEGV, külföldi vasutak) szol
helyeken a középfokú állami gálati időt, a vasút területén 
iskolai végzet�sgel és fels�- mfiködő szakazerv:ezeteknél és 
fokú vasúti �akképesítéssel, 6 a felügyelő minisztériumnál 
év gyakorlati idő.vel rendelke- eltöl�ött időt, a munkaviszony
zó mµ�rsamt. ba beszámított katonai szolgá-

Előadó II. béTkateg6Tiába lati idejét, a gyed és gyes 
kell sorolni� idejét, valamint egyéb címen, 

A .MAV Vezérigazgatóságon nem mérlegelési jogkörben 
és a Vasútigazgatóságok köz- · munkaviszonyként elismert il
pontjaiban : letmény nélküli szabadság ide-

- fels6fokú állami f9kolai jét. 
végzettséggel és fe1sőfokú vas- Más bel-, illetve külföldi mun
úti szakképesítéssel, 3 év gya- káltatónál munkaviszonyban, 
korlati idővel rendelkező mun- szövetkezeti tagsági viszony
katársakat, ban, társasági viszonyban, va-

- középfokú állami iskolai !amint egyéni vállalkozóként 
_i 

, azonos munkakörben, azonos vegzettseggel és felsőfokú vas- tevékenység ellátásában eltölúti szakképesítéssel, 6 év ava- tött időt telJ"es egészében fikoTlati idővel Tendelkez6 mun-
k«táTsakat. gyelembe kell venni a gyakor

lati idő megállapításánál. 
A hálózati feladatokat ellá- Nem azonos munkaköTben, 

tó központi igazgatóságokon, illetve munkában eltöltött 
építési főnökségeken, ipari munkaviszon11 idejét a bérté-
üzemekben : tel megállapításánál fele mér-

- felsőfokú állami iskolai tékben lehet fiavelembe 'Denni, 
végzettséggel és felsőfokú vas- 6 év MAV szolgálati idő meg
úti szakképesítéssel rendelke- szerzéséig. A 6 év MAV szol
ző munkatárs, pályakezdő gálati idő megszerzése után 
szakember a munkakör önálló ezen dolgozónál is az első be
ellátásától kezdődően, kezdésben foglaltak szerint 

- középfokú állami iskolai kell eljárni. 
végzettséggel és felsőfokú vas- A gyakorlati idő tartamának 
úti szakképesítéssel, 3 év gya- megállapításakor a kezdő év 
korlafti idővel rendelkező teljes évnek számít, a besoro-
munkatársakat. lásokat a gyakorlati idő függ. 

Nem hálózati feladatokat el- vényében az esedékesség évé
látó központi hivatalokban és nek első napjával kell módo

sítani. az I. csopoTtú főnökségeken: Gyakorlati időként kell fi-
- felsőfokú állami iskolai gyelembe venni a felsőfokú 

végzettséggel és felsőfokú vas- oktatási intézmény nappali 
úti képesítéssel rendelkező pá- tagozatán folytatott tanulmá
lyakezdő munkatársakat a nyi időt a képzés általános 
munkakör önálló ellátásának idejére;• a 'J:,§lyake:tM s:illkem
megkezdésétől� berek kivételével a m1.mkaikör 

-- köZépfoltú állami iskolai önálló ellátásának kezdetéig. 
végzettséggé1 és•· vasút1 'SZak- A fizetési osztályos bérTeml
képesítéssel, S év gyakorlati .szeT egyes munkakörök betöl
idővel rendelkező munkatár- tésének feltételéül minimális 
'akat, gyakoTlati időt álla.pit meg. E 

- középiskolai végzettséggel feltétel előírt mértékű, betöl
es középfokú \>asúti szakképe- töbt vasúti szolgálati időt tar
sítéssel, 6 év gyakorlati idővel talmaz. A munkakörökhöz tar
rendelkező munkatársakat. tozó szakmai gyakorlati idő-

II. csoportú szolgálati helye- ket részletes felsorolásban a 
ken: 

· szakági függelékben kell meg
határozni. 

- középfokú állami iskolai KoTkedvezmén-yTe ;ogosít6 
végzettséggel és felsőfokú vas- szolgálati idővel rendelkező 
úti szakképesítéssel, 3 év gya- munkatáTsak avakorla.ti idejékorlati idővel rendelkező mun- nek meghatáTozása: katársakat, - nődolgozókat 12 éven-

- középfokú állami iskolai ként, 
végzettséggel és középfokú - férfi dolgozókat 15 éven-vasúti szakképes{téssel, 6 év ké t bé é gyakorlati idővel rendelkezoN 

n egy rt tellel feljebb 
kell sorolni. munkatársakat. A bérrendszer hatálybalé-

Elóadó III. bérkateg6Tiába pésekor a munkakör betöltésé-
kell besoTolni: hez előírt feltételekkel nem 

- A MAV Vezérigazgatósá- rendelkező dolgozót a munka• 
gon és a vasútigazgatóságokon kör fizetési osztályánál eggyel 
a középfokú állami iskolai alacsonyabb fizetési osztályba 

kell sorolríi a mun1-klSr ► 
vábbi ellátása mellett. 

Az előírt képesftéuel Mm 
rendelkező dolgozó•t � .a  4S 
�v feletti férfiak éa a 40 � .fe
letti nők kivételével - td>te
iezni kell a képesítés me�
zésére. 

A képesítés megszet"Léséhez 
szükséges tanulmányokat a 
hatálybalépést követő két 
éven belül meg kell kezdeni, 
és az átlagos· tanulmányi időn 
belül be kell fejezni. 

A türelmi id.6. letelte után a 
dolgozót képzettségének meg
felelő munkakörben kell fog
lalkoztatni. 

A hatálybalépéskor vala
mennyi, a bérrendszer hatálya 
alá tartozó dolgozót a hatály
balépéskor érvényes alapbér
rel fizetési osztályba és bérté
telbe kell sorolni, melyről a 
dolgozót besorolási értesítővel 
a hatályba lépést követő egy 
hónapon belül értesíteni kell. 

Évközi módosítások 
A tarifatáblázat 21. osztályt 

és a gyakorlati idő szerint osz
tályon.ként 14 bértételt tartal
maz. Az összes bértétel száma 
294. A bérosztály.ok között osz
tályonként 10% a különbség. 
A legalacsonyabb 1. osztály és 
a legmagasabb 21. osztály kö
zött a különbség azonos gya
korlati idő esetén 6,727-szeres. 
A gyakorlati idő növekedése 
korcsoportonként 40/o. tgy min
den osztályban a legalacso
nyabb és legmagasabb bértétel 
között a különbség 1,665-szö
rös. A?. 1. fizetési osztály 1. 

bértétele és a :n. osztály leg
magasabb bértétele között a 
különbség több mint 11-szeres. 

A felsorolt arányok szerint, 
ha a. legalacsonyabb bértétel 
(1. osztály 1. béTtétel) 8000 
Ft, akkoT a legmagasabb béT
tétel 89 600 Ft. Az arányok és 
összegek bruttó bérekre vonat
koznak. Más összegek és ará
•nyok "�� a �Ó' bérek 
alapján, hiszen a progpesszí
ven növekvő személyi jövede
lemadó miati� - maga9ah1' bé
rekből növekvő mértékű adót 
vonnak le. tgy nettó bárek 

alapján számított bérarányok 
sokkal mérsékeltebb növeke
dést mutatnak. Ha a legkisebb 
bért 1-nek tekintjük, a legma
gasabb nettó bér nem éri el 
ennek a hétszeresét. 

A bérosztályok tartalma ls 
sokat változott egészen a leg
utóbbi időkig. 1$ok munkaköT 
került ma.ga,sabo osztályba. az 
éTdek-képviseleti szervek jB
vaslatai alapján. A Vasutasok 
Szakszervezetének is számos 
javaslata nyert elfogadást, de 
nem minden észrevétel kapott 
támogatást. Abban is egyetér
tés van, hogy a szabályokat és 
besorolásokat folyamatosan fi
gyelemmel kell kísérni, és a 
tapasztalatok alapján az indo
kolt módosításokat év közben 
is el kell végezni. 

SlmOil J6uet 
végzetti.éggel és felsőfokú vas- r-----------------.,...----� 
úti szakképesítéssel, 3 év gya-
korlati idővel rendelkező mun
katársakat. Fragédiák a síneken 

Targoncával ütközött egy 
személyvonat a szegedi főpá
lyaudvaron. A szerelvény Bu
dapestről• indult, időben érke
zett a vasútállomására. Sietett 
viszont a sínek közt dolgozó 
Földesi István. Munkáját, az 
akkumulátorok rakodását a 
vonat közeledtére sem hagyta 
abba. Balszerencséjére az ér
kező mozdony oldalról elkapta 
a targoncát, és azt kezelőjével 
együtt· a majd 5-6 méterre lé
vő magas feszültségű villamos 
vezeték tartóoszlopához repi
tette. Fcllderi István a belső 
zúzódások és vérzések követ-

keztében a kórházba szállitü 
után meghalt. 

* 

1992. január 16-án 11 .35 óra-
kor Takács János villanysze
relő, Szentes vasútállomas r,t
kodóterületén kerékpárral k6z. 
lekedett és elesett. Az eséS kö
vetkeztében sérüléseket szen
vedetit. A mentők a szentesi 
kórházba szállították. Miv.el 
állapota súlyosbodott. l._ 
január 17�én reggel á,tazálU• 
tották a �zegedf klin-ilrára. 
ahol aznap este sér(llésetbe 
belehalt. 

Rekonstrukció előtt 

a transzszibériai vasút 
A szovjet k4'zlekedési mi

nisztérium külföldi tőke bevo
násával vegyes vállalatot lé
tesít a trans:zszibériai vasút
voilalon történő tranzitszállf
tAsok siervfzklszolgálására. 

A külföldi partnerek bevo
násával 'm�lésftható az 
idén sdzévee transzszibériai 
\>'.aaúblorial Tekotlstrulrei6Ja Is. 
-A Q86t br:np,tteddli!la ré
va �t6k az Euró-
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Az MSZOSZ 1991. novemberi kongresszusán proi
ramjában határozta meg azokat a legfontosabb köve
teléseket, amelyek 1992-ben a munkavállalók tömegei
nek tennék lehetővé a munkavégzést, illetve a megél
hetés biztonságát. A kongresszus határozott fellépé
sének eredményeként 1991 .  december 6-án és 7-én az 
Erdekegyeztető Tanács kétnapos ülésén tekintette át a 
munkavállalók legfontosabb követeléseit és kötött több 
területen kompromisszumos megállapodást. Az 
l\'ISZOSZ Szövetségi Tanácsa december 9-én értékelte 
a tárgyalások eredményeit, és úgy ítélte meg, hogy 
bár több kérdésben a kormány korábbi merev állás
pontjához képest elmozdulás született, számos, a mun
kavállalók helyzetét alapvetően meghatározó területen 
nem sikerült előrelépni. A további tárgyalások előmoz
dítása érdekében, közleményben határozta meg a leg
fontosabb követelményeket, melyek megerősítése ér
dekében december 17-re figyelmeztető sztrájkot hirde
tett. 

1) A figyelmeztető s=trájk 
követeléseinek értékelése: 

Az adóre-ndszer mérsékelje, 
de legalábbis ne növelje a 
bérból és tizctésból élök 
terheit. 
Ezen belül : 
- a legalacsonyabb kere
setúek adótt-rheinek mér
séklésére az adómentes jö
vedelemhatárt emeljék fel 
120 OOO forintra, akár an
nak az árán is. bog�· a leg
magasabb ,iöveclelemmel 
rendelkezök adóterhei nö
vekedne!,, 
- továbbra is biztosítani 
kell a munkavállalók szé
les körét érintő munkahe
lyi étli.cztctés és támog-atás 
adórendszerbeli kedvezmé
nyét, 
- a nyugdíjas munkavál
lalók adóztatásának szabá
lyait az alacsony nyugdí.i
jal rendclkczök javára kell 
módosítani, 
- mindezeknek a Yált-0z
tatásoknak nemcsak az 
adórendszeren beliil, de a 
költségvetés kiadási olda
lán jelentkező egyes téte
lek mérséklésével kell a 
tedezetetét megteremteni. 
(Például a túlburjánzó 
Igazgatási létszám esökken
tésé,1el, költségeinek mér
séklésével.) .. 

Az adórendszerrel kapcsola
tos követelményekról a kö
vetkező megállapítást tesszük. 

Az Országgvúlés, a költség
vetés egyensúlyi helyzete 
miatt, a kormány által java
solt adótáblát fogadta el. ami 
a múlt évi 5S ezer Ft helyett, 
évi 100 ezer Ft jö\·edelemig 
biztosít adómentességet. 

Az elfogadott adómentes jö
vedelemhatár mellett az 1992. 
január l-jétől érvényes mini
málbérek még nem adóznak, 
de ha az ÉT-partne1·ek a ké
sőbbiekben magasabb minl
m 1lbérben állapodnak meg 
(amire \"an ígéret) úgy az már 
nem lesz teljes mértékben 
adómentes. 

Az adómentes jövede!emha
tár 100 ezer Fi helyett 120 
ezer Ft-ra \'aló emelése 15 
milliárd Ft adókihatá.st jelen
tett vollrn, amit az MSZOSZ 
véll'ménye szerint a legma�a
sabb jö\·edelemmel rendelke
zők adóterhe'nek növelése 
részben ellentételezhetne. 

A tárgy évi adórendszer a 
termés=etbeni étke:tetést nem, 
de anrrak pénzbeni. megváltá
sát adóztatja. Ez különösen 
ked\·ezőtlenül érinti a válto
zó és a kihelyezett munkahe
lyeken foglalkoztatott doli::o
zókat. Ezért az MSZOSZ azt 
javasolta, hozy maradjon fenn 
az az 1991-b:m érvém·es s1„a
bály. miszerint havi 800 Ft-ig 
a pénzbeni ebédtérítés adó
mentes. Ennek megvalósítása 
3.5 millíárd Ft adókiesést je
l entett volna. 

Az 1992-re elfogadott adó
törvényben a nyue:díjas mun
kavállalók jövedelemadózta
tása az MSZOSZ által kívánt 
pozitív irányban nem válto
zott, sót az alkalmazotti adó
ked\·ezmény megvonásával 
helyzetük rosszabbodott. (Kü
lönösen a 108 ezer és a 200 
ezer Ft közötti adósávban.) 
Az alacsony jövedelmú nyug
díjasok helyzetét is kedvezőb
bé tette volna a 120 ezer Ft-os 
adómentes jövedelemsáv elfo
gadása. 

Az elfogadott költségvetés 
szociális, gazdasági feszültségei 

Az Országgyűlés által 1992-

re elfogadott költségvetés je• 
lentős ga::da.�ági és szociális 
feszültséget horc!oz. A költség
vetési egyensúly fokozatos 
megteremtésének terheit vál
tozatlanul a munkavállalók és 
a nyugdíjasok viselik. Az 
MSZOSZ véleménye szerint a 
gazdasági és pénzügyi folya
matokban nagy a bizonytalan
ság, jellemző a restriktív gaz
daságpolitika, az adósságszol
gálati terhek nagymértékben 
vonnak el forrásokat, ami a 
gazdasági szerkezet átalakí
tását erőteljesen gátolja. A 
költségvetésben egyidejúleg 
jelenik meg a pazarló gazdál
kodás és a működőképességet 
veszélyezetető hiány. 

Az 1992. évi költségveté,;i 
előirányzatok j elentős inflá
ciógerjesztő hatást hordoznak. 
Továbbra is jellemző, hogy a 

tárcák költségvetési elóirány
zataít az alkupozíció határoz
za meg. Nincs objektív és 
közmegegyezéssel elfogadott 
államháztartási reform, ahol 
világosan tisztázott lenne az 
állami feladatok köre. 

A közvélemény - részben 
a szakszervezetek - nyomá
sára elfogadott költségvetés
ben a beterjesztetthez képest 
bizonyos átcsoportosítások tör
téntek : 15 milliárd Ft-tal 
csökkentettek egyes kiadáso
kat. Például 10 milliárd Ft
tal a tartalékokat, ami tartal
mában nem jelent érdemi vál
tozást, 2 milliárd Ft-tal a ter
melői árkiegészítést, ami inf
lációgerjesztő hatású. Hasonló 
hatású a vállalati Infrastruk
túra fejlesztésétől megvont 1,'3 
milliárd Ft támogatás is. Csak 
fgéret van az Igazgatási ki
adások év közbeni csökkenté
sére. 

EgyideJ(l}eg 12 milliárd Ft
tal n6velt6k bW>Oyos költség-

vetési fejezetek kiadás
e!füránvzatait. Ennek azonban 
alíg több, mint 40 százaléka 
jutott szociális, oktatási-kul
turális célokra. Ugyanakkor 
növelték a honvédelem és az 
egyházak támogatását. Pozitív 
lépés viszont, hogy a bérpoli
tikai intézkedési tartalékból 
3,2 milliárd Ft-ot elkülönítet
tek a pedagógusok, és a mű
velódési-közgyűjteményi dol
gozók évközi béremelésére. 

•. Biztosítani kell a tisztes
séges megélhetést garantá
ló béreket. 
Ennek érdekében : 
- számítási, módszertani 
viták helyett megállapodás
nak kell rögzíteni a dol
gozóknak kifizetésre kerü
lő nettó keresetek reálérté
kének megőrzését, 
- a megállapodás szerin& 
1992-rc felfü11esztésre ke
rülő bérszabályozás a ko
rábbi évek gyakorlatától 
eltérően verseny- és szek
torsemleges learyen. 
- aa intézményi bém6ve
kedés ne maradjon el a 
cazdálkodó szféráétól. 
Valódi előrelépés& Jelentó 
megállapodást kell kötni a 
létminimumhoz közelíti 
mlnlmáll1 bérekről, külön 
a kezdó szakmunkásokra él 
telsöfokú végzettsér(íekre. 
Az lUSZOSZ Ismételten 
megerősíti. hory a mini
málbéreket 9700 Ft-ra 
szükséges felemelni." 

A blrkih,etelésekkel kar,eso
latban a következő mea;egy
zéseket tesszük: 

Az trdekegyeztető Tanács
ban tárgyaló partnerek úgy 
ítélték meg, hogy 1992-ben 
nemzetgazdasági átlagban le
hetőség van az egy keresőre 
jutó reálbér értékének megór-: 
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Számvetés a követelések te/jesltéséről 
A% idén a legnagyobb temet a munkanélküliség növekedése okozza 

zesere. Az infláció mértéke 
várhatóan 20-25 százalék kö
zött alakul. Az Érdekegyezte
tö Tanácsban történt megál-

lapodás szerint a verseny
szférában 23 százalékos évi 
bruttó átlagkereset-növekedést 
tekinthetjük mérvadónak. 

A konnány még fenntartja 
a beavatkozás lehetőségét 

A privatizációból származó 
bevételek egy, az érdekegyez
tetés rendszerében meghatáro
zott minimális 15 százalékos 
részét új munkahelyek terem
tésére kell fordítani. 

Privatizációs bevétele1. 
1990-ben tény 500 e. Ft. 
1991-ben tervezett 40-50 

md. Ft (I. f.é,· tény 15 md FU 
várható 30 md. Ft. A megállapodásnak megfele

lően a kormány a béi·szabá
lyozást 1992. évre felfüggesz
tette. (178 1991. XII. 2!>. korm. 
sz. rendelet). A bérrend.�ze·r 
liberali::dlása teljessé válik. a 

vállalkozások évi bérnöveke
dését nem korlátozza bérnö
vekményadó. Ugyanakkor a 
munkáltatói és munkavállalói 
oldal tudomásul vette: a kor
mány 1992-ben még fenntart
ja a beavatkozási lehetöséget. 

Adóköteles bérnövekményt 
csak abban az esetben kötele
sek a vállalatok megállapíta
ni. ha a vállalkozási szféra 
KSH által közzétett átlagbér
növE-kedése a 23 százalékot 
meghaladja. A kötelezettség 
azokra a vállabtokra terjed 
ki, ahol az egy fö teljes mun
kaidós munkavállalóra kimu
tatott bér 28 százalékot meg
haladóan nő. Az esetleg ha
tályba lépő bérszabálvozás, 
bérnövekményadó, megfizeté
se alól csak azok a vállalatok 
mentesülnek, amelyeknél a 
teljes munkaidőben foglalkoz
tatottak átla�os statisztikai 
állomnnri létszáma a 10 főt 
nem haladja meg. 

pítva az átlagkereset emelé
sének ajánlott minimális mér
téke. 

A kongresszusi követelés 
alapján is igényeltük, hogy 
minimális bértétel kerüljön 
megállapításra a kezdő szak
munkásokra és felsőfokú vég
zettségűekre. Az érdekegyezte
tő tárgyalásokon a munkaadói 
oldal elutasító magatartása 
miatt ezt az igényünket nem 
lehetett érvényesíteni. 

„Eröfcszítéseket kell tenni 
a munkanélküliség növe
kedésének mérséklésére, és 
megfelclóen gondoskodni a 
munkanélkülivé válókról. 
Ennek érdekében : 

Munkahelyteremtésre 
használva : 0 md. Ft. 

1992. évben tervezett bevé
tel : 40-50 md. Ft. 

Biztosítani kell a munkanél
külivé válók legalább 1991. 
évi szintű ellátását. 

Fenntartva az 1991. IV. tör
vény módosításána!< előkészü
letei során kinyilvánított vé
leményünket, kezdeményez
nünk kell az új foglalkoztatá
si törvény azon pontjainak 
korrekcióit, amelyek a mun
ka nélkül maradókra negatí
van hatnak. 

A munkanélkü1i-járadékal11p 
emelése 75 százalék és 60 szá
zalékban realizálandó. 

A munltanélküli-járadék al
só és felső határának módo
sítása : 

- a munl;ahelyek ésszerű 
,·édelmére vonatkozó in
tézkedések kidolgozására 

a szakszervezeteit. a Alsó határ esetében ,, . . .  a 
kormány és a munl:áltatók megállapításakori minimális 
részvételével - létrejövő bér . . .  " helyett a mindenkori 
bizottság közös állásfogl:l- minimális bér legyen, a felsó 
Jásait megelőzően ne szü- határ esetében ennek a há
lcssenek az érintett terüle- romszorosa kerüljön megálla
telten munkahely leépítés- pitásra. 
re vonatkozó döntések. A meghatározott - 180 na
- a J;öltségvctés növelje a pos - járulékfizetési idő II. 
mankahelyteremtt'!sre forclí- szakaszának mértékét 360 
tott ltiaclásait, napra kell növelni. 
- biztosítani kell a mun- 27. § (5) pontját szükséges-kanélkülivé válók legalább nek tartjuk törölni. A végki-
1991. évi szintű ellátásit : elégítést eredeti céljára - és 
- a végkielégítés ne kés- nem a munkanélküli-ellátás lelt«:5se a °!�n��nélküli-já- pótlására - kell használni. radek folyos1tasat, A költsé"Vetés vállaljon na
- ne csöl;kenjen 'a 'IDunka- •  fö'of>6 sztrepet a munkanél-

nélküli-jiradé)< folyósitásl küliek ellátásának finansziro-
ideje és mértéke. zásában : 
-
1 k

a. mb
u
b
n�_anélküli:-J�rad

l
ék To\·ábbra is kezdeményez-e� ise �sszeg� e!Je e .. � zük, hogy a költségvetés leg-m1_nde�k_?r1 mimmalbér ,a alább a munkavállalók által szazalekat, b r· t 1 · lék) · • ' · · k„lt · t · állaljon e 1ze ett ( szaza Jaru,ei< - a O segve es v mértékének me"feleló összeg-nagyobb szerepet a munka- "' 

gel járuljon hozzá a munka
nélküliek ellátásához. 

A munkaerő-kínálat mér
séklése érdekében megfogal
mazott követelések közül : 

Nyugdíjkorhatár emelésre 
1992-ben nem kerül sor. 
Ugyanakkor országgyűlési 
határozat van arra. hogy (til
takozásunk ellenére) 1993-ban 
ki kell dolgozni és a parla
ment elé kell terjeszteni az 
1993-tól be\•czetni kívánt női 
korhatáremelés törvényterve
zetét. Ennek hatása a foglal
koztatásra negatív. Kb. 65 

ezer fó tovább dolgozik, te
hát ennyivel csökkenti a 
munkaerő-keresletet. A költ
ségvetés számára viszont több
milliárdos megtakarítást je
lent. 

A korkedvezményes nyug
díj bővítésére vonatkozó igé
nyek elbírálása, egyeztetése 
folyamatban van. Kezdemé
nveztük, de sem a kormány, 
�em a munkaadók nem part
nerek abban, hogy csökkente
ni kell a heti munkaidőt 38 
órára, az egészségre ártalmas, 
a folyamatos munkát igénylő 
munkahelyeken 34 órára. Ez 
az intézkedés (az egészségre 
ártalmas, valamint a folyama
tos munkahelyen dolgozókra) 
750 ezer főt érint. A 36 órá
ról 34 órára való heti mun
kaidő csökkent'-.s 44 232 mun
kahel v fenntartását vagy eny
nyi létesítését jelen ti. 

A további 1 564 056 fő lét
számnál a heti 40 óráról 38 
órára történő átállás 79 153 
fő részére biztosít vagy tart 
meg munkahelyet. Ezen in
tézkedés a fizetések változat
lanul hagyása mellett képzel
hető el, és összesen 123 385 
munkahelykínálatot jelent. 
ami a jelenlegi bejelentett 
ál láskínála tot nyolcszorosára 
növelné. 

Folyamatosan mérsékelni 
kell az éves munkaidőalapot 
a szabadságnapok. a fizetett 
ünnepek számának növelésé
,·el, a túlmunkák. túlórák szi
gorú korlátozásával. 

Az intézménvi bérnövekedés 
mértéke 19-20 százalékosra 
prognosztizálható. A Mag:var 
Köztársaság 1992. évi költség
vetéséről szóló tön·ény a köz
ponti költségvetés tartalékcló
irányzatai című fejezetben az 
oktatási ágazatban dolgozók, 
\'alamint a művészeti, közmű
velődési és közgyújtemény'i 
dohtozók 1992. szeptember 1. 
naiiiától kötelező központi 
bérfejlesztésére és a kapcsoló
dó járulékokra céltartalékként 
3 210 millió forintot jelölt 
meg. Az egvéb költségvetési 
szervek é\·közi béremelésére 
3 7!)0 millió forint tartalékot 
különített el. 

Az intézményi és a ga::dál
kodói szféra bérnövelésének 
viszonya jelenleg még nem 
állapítható meg. A gazdálkodó 
szféra javasolt 23 s1..ázalékos 
átla�bér-növekedésének meg
valósulására jelenleg nincs ga
rancia. A tényleges bérnö\·e
kedést csak a küzépszinlú 
bértárgvalások eredményeinek 
ismeretében lehet értékelni. 

nélküliek ellátásának fi• 
nanszírozásában." 

A munkanélküliséggel kap
csolatban a következö megál
lapitásokat tesszük: 

Garanciát a privat!záció/Ja 
való beleszólási le/,etőségre 

A minimális béreknek és a 
létminimumnak a közelítését 
nem sikerült megvalósítani. A 
minimális bérnek 8000 forint
ra történő emelése a renlérték 
megőrzését sem tette lehető
vé. Az általunk igényelt 9700 
forintos minimálbér elérésé
re nem volt lehetőség, a je
lenleginél jobb pozíció elfo
gadtatását a munkaadói oldal 
e!lenállásán túlmenően egyes 
konföderációk magatartása is 
lehetetlenné tette. 

A minimális bérek emelé
sével kapcsolatos tárgyalások 
tapasztalatai arra utalnak. 
hogy a bértárgyalások alkal
mával a munkaadók erős el
lenállást fognak tanúsítani 
Erre figyelmeztet továbbá, 
hogy igen alacsony, 13 száza
lékos mértékben lett megálla-

Munkahelyteremtő és -védó 
intézkedések. 

Át kell dolgozni az új mun
kahelvek létrehozásának tá
mogatási és ösztönzési rend
szerét úgy, hogy társadalmi
lag hasznos - nem feltétlen 
nyereségorient.1lt -, de üze
melés esetén támogatást nem 
igénylö új munkahelyek jöj
jenek létre, vagy teremtődjön 
meg annak a lehetősége, hogy 
belátható időn belül új mun• 
kahelyek létesüljenek. 

A munkahelyteremtés mel
lett a hangsúlyt a munkale
tóségek elvesztésének megelő
zésére kell helyezni a még 
munkában állók átképzésével, 
a munkaerő-leépítés költségei
nek közgazdasági eszközökkel 
történő megdrágítá.sával, a kö
telező végkielégítés kifizetésé
vel. Miután a munkanélküli
ellátás időbeni eltolódását 
csak az MT-ben meghatáro
zott értékek befolyásolják, ja
vasoljuk, hogy az ágazati. il
letve munkahelyi kollektív 
szerződésekben ennél nagyobb 
mértékben állapodjanak meg. 

A költségvetés/Jól több pénzt 
fordítani a munkahelyteremtésre 

A külföldiek Magyarorszá
gon való foglalkoztatásának 
létszámra vonatkozó előírásán 
kívül szabályozni kell, hogy 
külföldi munkavállalót fog
lalkoztatni az adott szakma 
átlagbére alatt nem szabad. 

A középszintű és munkahe
lyi kollektív tárgyalások so
rán meg kell teremteni a jogi 
garanciáját a túlórák draszti
kus leépítésének, az egészség
re ártalmas munkahelyeken a 
részmunkaidő alkalmazásának. 
illetve a teljes munkaidőre 
való visszatérésre, ha annak 
piaci és gazdasági feltételei 
megteremtődnek. 

Nem tudjuk elfogadni a 
ftJ1UOdijkorhlltá1 emeléaét (sem 

a nők, sem a férfiak esetében) 
addig, amíg a munkaerö ke
resleti-kinálati aránya nem 
;avul. Ez elóreláthatóan mini
mum 5 év. 

A hátrányos helyzetű mun
kavállalók támogatásával 
(megváltozott munkaképessé
gűek, fogyatékosok stb.) elő 
kell segíteni munkaerőplaci 
pozícióinak javítását, munká
ba állásuk esélynövelését. 

A munkáltatók ösztönzésével 
fokozni kell az ezen rétegek 
számára alkalmas munkahe
lyek létrehozását, bővftését. 

A költségvetés növelje a 
munkahelyteremtésre fordított 
kiadásait: 

.. :Ueg kell erósíteni a 
dolgozók privatizációba 
történő beleszólásának ga
ranciáit. 

A privatizálás során a 
munkavállalók térítés nél
kül válhassanak tulajdono
saivá a vállalat jóléti, szo
ciális létesítményeinek, n,
gyon tárgyainak." 

A munkavállalók Ingyenes 
munkájából és a visszahagyott 
nyereségrészesedésből létreho
zott jóléti és szociális vagyon 
célvagyon jellegú. Ennek sor
sáról csak a vállalati kollek
tíva dönthet (egyetértési jog). 
Lehetőséget kell adni ezek 
ingyenes dolgozói részvény 
formájában való juttatáshoz, 
illetve kedvezményes hitel
konstrukció keretén belüli tu
lajdonhozjutás. Ennek jelen
leg nincsenek meg a megfelelő 
és rendezett lehetőségei. 

2./ A kongresszusi prog
ramban meghirdetett követe
lések értékelése. 

,.A foglalkoztatáspolitika 
eszközrendszere is forrásai 
a regionális és ágazati vál• 
sággócok megszüntetésének 
él! a feszültségek mérséklé
sének lehetsécea módoza
tai." 

Az MSZOSZ tagszakszerve
zetei, alapszervezetek és a 
megyei képviseletekkel közö• 
sen és helyi szinten Is ko
moly erőfeszfté.!leket tettünk 
a munkanélkilliség növekedési 
ütemének csökkentésére, a:z 
ellátások biztosítására. Hatást 
gyakoroltunk az intézmény
rendszeri hálózat kialakít&á
ra, munkájuk tartalmasabbá 
tételére. Az erőfeszítések 
eredményeként sikerült meo• 
akadályozni néhány ir,atáa
ban, ágazatban a tömeoes 
létszámleépítést, t01'Cibb4 fo
lyamatban van kormányszin
ten a kiemelten hátrdnyo, 
térségek válsáalcezel6 rwoa· 
ram;ának kidolaozúa. Javult 
a pályakezdő munkanélk(Uiek 
ellátási lehet6sége. 

Az elért eredmények nln• 
csenek összhangban erőfeszí• 
tésein kkel az ismert kormánr
za ti magatartás és a minket 
ért politikai támadások miatt. 
Ezért továbbra sem fogadjuk 
el tartós élethelyzetnek a 
munkanélküli.séget. Alapvető 
feladatnak a tartós munka
nélküliség kialakulását gátló 
és mind teljesebb foglalko
zást biztosító gazdasági és 
társadalompolitikai célok el
érését tekintjük. Az államnak 
tehát olyan gazdaságpolitikát 
kell folytatnia, amelyben az 
új munkahelyek teremtése, a 
munkané1küli rétegek foglal
koztatása lehetővé válik, illet
ve megfelelő ellátást biztosít 
az érintettek számára. 

A szakszervezetek vélem� 
nye szerint a foglalkoztatási 
törvény nem helyettesiti azt 
az átfogó foglalkoztatáspoliti
kai koncepciót. amelyet a 
kormánynak társadalmi 
konszenzuson keresztül 
kell kialakítani. Ezért továbbra 
is szorgalmaznunk kell : 

- egy átfogó foglalkozta
tásr,olitíkaá koncepció elld
szttesét, 

- a szociális törvény meg• 
alkotását, 

- a költségvetés vállaljon 
nagyobb szerepet a munka
nélküliek ellátásának flnan
szírozásá ban . 

,,A megélbeUsl ronclü mérséklésének lehet69ésel, bérek. lntlác16. ac16rend
szer llsszettlgrfsel." 

A kongresszusi követelé
sekkel kapc<1olatos meiállapf
tások : 

Az adórendszer f6 Jellem
zője, hogy a munkavállalók 
és a nyugdtja.sok terhelt nö
veli. iövedelempozk ifllkat 
rontja. Adóf1zeté.<iOlc nP.m srá
nyo� tehervi.selc'I ké�•P"l"lég0k
kel. A bérnövekedk :tdóter
bei tovább nőnek 

(Polvtatcb • 4. oldi&loL) 
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Számvetés a követelések teljesífés�ről 
Szakszervezeti tennivalók 

Milyen lesz a munkavállalók 
foglalkoztatása és megélhetése ? 

(Folytatás a 3. oldalról.) 

Tovább rontja a munka
,·állalók és a nyugdíjasok 
helyzetét. hogy a szociális jö
vedelmek (juttatások) jelentős 
része adóköteles. A gyes és az 
ösztöndíj ú�y adózik, mint a 
nyugdíj, azaz önmagában adó
:mcnt:?S. 

A munkáltatók és az ér
dekvédelmi szervek által 
nyújtott segélyek és egyes 
természetbeni juttatások (ki
véve a temetési segélyt), kö
vetelésünk ellenére teljes 
mértékben adókötelese!{. Nem 
sikerült elérni a munkahelyi 
üdültetés részleges adómen
tességét. 

Antiinflációs gazdasógpolitikávul 
korlátozni az tfrak eme!ését 

Az érdc,!{v&lelmi szerveze
tek (nem utolsósorban az 
MSZOSZ) követeléseit elfo
gadva a parlament az adó
alapból levonható gyermek
kedvezmény mértékét a gyer
meken ',ént i  havi 1000 Ft-ról 
1300 Ft-ra emelte fel, s így 
a kedvezmény mértéke lépést 
tart az iníiác:óval. Pozitírnm 
továbbá, ho;:iy a kedvezményt 
minden családi pótlékra jogo
i;ult gyermek után megadják. 

A különleges munkavégzés 
után járó pótlékok adómen
tessé tételében nem sikerült 
előrelépni: 

Az érdekegyeztetó fele!, 
között egyetértés alakult ki 
abban, hogy közös állásfogla
lással is segítik a láthatatlan 
jövedelmek fokozott adó alá 
vonására irányuló konnány
Zílti töre!cvéseket. 

Az l'dSZOSZ kongresszusi 
prog:amjában kimondta, hogy 
„A munkavállalók alapvető 
érdeke, hoay reálbér-pozíció
juk minél kisebb infláció 
mellett valósuljon meg. En
nek érdeldben a kormány va
lóban antiinflációs kínálatbő
vítő gazdaságpolitikát folytas
.�on, s a verseny feltételeinek 
javításával korlátozza az árak 
emelkedését." 

,.A privatizáció koncepcio
nális és törvényi szabályozást 
igénylő kérdései." 

Az MSZOSZ támogatja és 
fontosnak tartja a gazdaság 
teljesítőképességének növeke
dését eredményezó privatizá
ciót, a munkavállalókat érintó 
j ogosítványok (társadalmi 
kon troli) én-ényesülése mel
lett. Ezek érdekében törvényi 
tervezet készült, melyben 
m eghatároz�ák a privatizációs 
stratégia, az á�alakulás, át
alakít:ís egész rendszerét, 
tulajdonosi formáit, ütemét, 
korlátait, módozatait és az 

érdekeltek jogait, feltéte:eit. 
Szükségesnek tartjuk az ál

lam tartós vállalkozói vagyo
nát kezeló (Állami Tulajdo
nosi Rt.), valamint az Állami 
Vagyonügynökség ellenőrzés�t 
biztosító rendelkezések tör
vényszintű rendezését, mely
ben a szakszervezete!tr.e!c is 
szerepet kell juttatni. 

Az állami \·agyon 20-22 
százalékának állami tulaj
donban működtetett körét a 
három érintett oldalnak az 
ÉT-n előzetesen egyeztetni 
kell. Erre megállapodás is 
született. 

Hiányoljuk azonban a de
monopolí;:áció és a decentra

értékmegózését általában ne
gatívan érintik a betegszabad
ságra vonatkozó járulékszabá
lyok. Az üzemegészségügyi 
ellátás feladataira, értékeinek 
megőrzésére, a nemzetközi 
kötelezettségek teljesít�sére 
1992 első félévében új átfo
gó jogszabály készül. 

1992-ben a munkavállalók 
helyzete a megkötött 
kompromisszumos megállapo
dások ellenére sem fog 
ja.-ulni, sót a munkanélküli
ség növekedésével, az adóter
hek szorításával egyre többen 
kerülnek a leszakadtak sor
sára. Az elfogadott költség
vetés kétségtelen legfonto
sabb pozitívuma, hogy a kor
mányzat hosszú évek óta elő
ször számol azzal, hogy a 
reálbérek nem csökkennek és 
garanciát vállal a nyugdíjak 
érté!cmegőrzésére is. Hogy ezt 
a gazdaság teljesíteni is tud
ja, ahhoz az év során olyan 
gazdaságélénkítő intézkedé
sekre van szükség. mint új 
munkahelyek. létrehozása, az 
inflációs nyomás tudatos fé
kezése, a forint értékállóságá
nak megőrzése stb. 

A szakszervezetek elsósor
ban az ágazati kollektív szer
ződésen keresztül lesznek ké
pesek hatékonyan közremű
ködni a területükön dolgozók 
élet- és munkakörülményei
nek stabilizálásában. A dere
gulációs folyamat, Yalamint a 
központi bérszabályozás fel
függesztése megnyitja a lehe
tőséget a munkavállalók és a 
munkáltatók közötti szabad 
megállapodások létrejöttéhez. 

A központilag indukált 
inflációs nyomás - az ártá
mogatások korábbi nagymér-

tékú leépítésének következté
ben - 1992-ben erősödni fog. 
Emellett a költségvetés a 

várható növekvő költségveté
si hiány miatt könnyen fog 
nyúlni a központi áremelé
sekhez, (a fogyasztási adó. ki
terjesztéséhez, a meglévők 
emeléséhez), illetve a forint 
leértékeléséhez. Ezeknek az 
intézkedésekn&lc az egész ár
struktúrájában tovagyűrűzó 
hatása lesz. 

A szociális ellátás csökken
tésének veszélyei mind az 
üzemen belül, mind az üze
men kívül ?.,ÖVekedni fognak. 

Az üzemen belüli ellátás 
színvonala szorosan összefügg 
a jövedelemtermelő képesség
gel, amely várhatóan 1992-ben 
sem fog javulni, illetve a 
privatizációval, amely felte
hetően erősen megnyirbálja 
azt. Az üzemen kívüli szociá
lis ellátásnál az eddigi tár
gyalások eredményeként lehet 
elkönyvelni, hogy a nyugdíj
korhatár egyelőre nem emel
kedik, és az ellátás színvona
la nominál értéken várhatóan 
nem csökken. Ugyanakkor a 
társadalombiztosítási rendszer 
átalakításával a munkaválla
lók egészségügyi ellátása 
nagyfokú bizonytalanságnak 
lesz kitéve. 

A legnagyobb terhet a mun
kanélküliség növekedése fog
ja jelenteni 1992-ben. A mun
kából kiszorulók számának 
növekedése mellett kiemelt 
gondot jelent, hogy egyre ke
\·esebben tudnak visszajutni 
a munkába, egyre több ember 
számára lesz tartós élethely
zet a munkanélküliség. E 
tendencia megfordítása az 
egyik legfontosabb feladat. 

Az 1991. december 17-i figyelmeztető sztrájkot, majd 

az egyeztető tárgyalásokat követően a parlament meg

hozta a munkavállalói létet alapvetően meghatározó 

adó-, költségvetési, foglalkoztatási törvényeket. Ezek 

alapján összegezhetők a legfontosabb tényezők, és nagy 

valószínűséggel előrejelezhető a bérből és fizetésből, 
nyugdíjból élők 1992. évi helyzete. 

Bár a kormányzat nemzet
gazdasági átlagban vállalta a 
nettó reálbérek megőrzését, a 

részletdöntések mindezt nem 
támasztják alá. Az infláció 
mértékéhez igazodó bruttó 
béralakulás esélye lényeg-ében 
csak a jobb pozícióban lévő 
ágazatoknál, szakmáknál, al
ágazatoknál lehetséges, hiszen 
a költségvetés tel·ületén a 
prognózisok 19-20 százalékos 
béremelést valószínűsítenek. 

A minimális bér a munka
adók elutasító magatartása, 
valamint több szakszervezeti 
konföderáció elbizonytalano
dó magatartása miatt csak 8000 

forintra emelkedett, lényege
sen elmarad a megélhetési mi
nimumtól. 

A nyugdíjak növekedésénél 
évi átlagban várhatóan telje
sül a korábbi ígéret, hogy a 

nettó bérnövekedés mértéké
hez igazodik a nyugdíjemel
kedés. 

végihez képest is növekedtek, 
h iszen több jel mutat arra 
hogy a gazdaság állapotára vo� 
natkozó előrejelzé�k túl optl. 
misták voltak, és a munkanél
küliség növekedése ez évben is 
meghaladja azt a szintet, ami
vel a kormányzat számol. En
nek ellenére az elfogadott költ
ségvetésben a munkahelyte
remtésre, a munkahelyvéde
lemre fordított összeg lénye
gesen nem változott. A munka 
nélkül maradók ellátásának 
színvonala a tavalyi szint alatt 
marad. A munkanélkülijára
dék-fi-zetési idő letelte után el
látatlanul maradók helyzete 
megoldatlan. 

Az ÉT-n, az egyez�tő tár
gyalásokon felvetett javasla
taink :  (a munkahelyek vé
delme, értelmes magyar ipar
védelem, mezőgazdaság-véde
lem. a stratégiailag fontos. jö
vedelmewvé tehető gazdálko
dóegységek talpra állítási!, 
ágazati és regionális válság
gócok kezelése), kezdenek be
épülni a kormány gazdaságpo
litikai gondolkodásába, s lé
nyegében a bányászattal kap
csolatos viták pozitív lezárá
sa is kedvező kezdeti jelnek 
tekinthető. 

A kormány metve a par
lament által jóváhagyott ez 
évi árelóirányzatok 20-25 
százalékos fogyasztói árszín-

l izáció nem kellő hangsúlyát 1-------------------------

Az adórendszerrel kapcsola
tos törvények, ha mcst kis
mértékben i.s, de tovább növe
lik a munkavállalók terheit. 
Másrészt a személyijövedelem
adó-rendszerben bekövetke
zett változások egy második 
ütemű minimális béremelés 
esetén azt a minimális bért is 
adóztatják, amely egyébként 
lényegesen kisebb a megélhe
tési minimumnál. 

A privatizációval kapcsolato
san a munkavállalói beleszólás 
intézményesített lehetőségei 
lépésről lépésre bóvültek. Má
ra valósággá vált, hogy a pri• 
vatizációs bevétel 15 százalé
ka ellenőrizhetó módon mun
kahelyteremtésre lesz felhasz. 
nálva. a szociális tulajdOl)o
sok sorsának alakításában az 
érdekvédelmi szervek egyet
értési jogot kapnak. 

,.. 1 wonal-növekedést jeleznek.. Ez 
mértékében ugyan kisebb a 
múlt évinél, de 1350 milliárd 
Ft folyóáras fogyasztási alap• 
ra vetítve, az áremelés alsó 
határa is 270 milliárd Ft 
<többletkiadást okoz a lakos
ságna,k. Radikálisan (40,2 
milliárd Ft-ról 17,5 milliárd 
Ft-ra) leépülnek a fogyasztói 
árkiegészítések és az adómér
tékek emelkedése miatt 42 
milliárd forinttal növekszik a 
fogyasztási adó. Ugyanakkor 
az alapvető javak és szolgál
tatások „o·• kulcsos általános 
forgalmi adója ez évben még 
érvénybe:i marad. 

Annak é:-dekében, hogy az 
alacsony jövedelműek elnyo
morodása és a közepes jöve
de'.múe.k tömeges elszegénye
dése ne folytatódjon, a kor
mánynak határozottabb lépé
seket kellene tennie az inflá
ció keretek között tartása ér
dekében. Ezért: 

- az energiahordozók kö
rében (villamosenergia, ben-
7..in, távhő� és távmelegvíz
szolgáltatás stb.) az év fo
lyamán további áremelésekre 
ne kerüljön sor. Erre alapot 
ad az energiahordozók világ
piaci árának tartós csökkené
:5e. 

A gyógyszer fogyasztói 
árak emelésének kihatását a 
társadalombiztosítás vállalja 
át. 

A kormány az f:T kereté
ben szervezze meg az ár
emelési szándék bejelentési 
kötelezettségét és tri.partit 
rendszerű ellenőrzését. 

a kormányi álláspont szerint. 
Az érdekképviseletek nem 

értenek egyet a privatizációs 
tulajcl-Onossn , válás egyes, k.er-, 
látozásaival : 

- a megszerez'!etó tulajdon 
mértékével (10 százalé.ka le
het állami vagyonnak dolgo
zói részvény) ; 

- az ingyenes, ked\·ezmé
nyes részvény-, illetve va
gyonjegykedvezmények adóz
tatása (kettős adóztatás). 

A dolgozói tulajdonszerzés
hez adott kamatkedvezmé
nye'.{ szűkítése és megadózta
tása diszkriminatív, csak az 
újonnan al3.kított rt.-nél és 
ha alapítói vagyont növel az 
rt. 

Az aktív dolgozók tulajdon
szerzésének egyenlő esélyét 
az l\fRP-proaram keretén be
lül, törvényi garancia mellett 
biztosítani kell. A privatizá
ciós be\'éte!e!{ 15 százalékára 
megállapodás történt, mely 
szerint ezt beruházás bóYíté
sére keU fordítani. Azonban 
ezen összegek nagysága még 
közel sem ismert, 100-150 
md Ft is lehet. A fennmara
dó összeget a kormány a 
költségvetési hiány csökken
tésére kívánja fordítani, az 
1992-ben terYezett 20 md Ft
tal szemben, mely ellogadha
tat!an, inflációgerjesztő hatá
sú. 

Törvényi szinten rendezték 
az érdekképviseleti vélemé
nyének figyelembevételét 
(igazgatósági, felügyelő bizott
ság tagjainak kiválasztásában 
pályázatok alapján), beleszólási 
jogát (foglalkoztatási terv) a 
privatizációba, 

Javítani a szociális biztonságot 
„A szociális biztonság 

javításának lehctóségei, a 
társadalombiztosítás és az 
álla.mi szociálpolitika fel
adatai." 

A szociális biztonság kér
d,éseiben a következő me�ál
lapításokat tesszük. 

1991 -ben az állam előkészí
tette a szociális törvényre vo
natkozó javaslatát. A szakér
tői vitáján elfogadták azt a 
javaslatot. hogy a tervezetet 
át kell dolgozni és HHJ2 első 
negyedévében az f;T á:lás
pontjának figyelembe\·éte!évcl 
kell az Országgyű!ós elé 
terjeszteni. 

Az Országgyűlés elfogadta 
a társadalombiztosítás önkor
mányzati irányításának siüksé
geuégét. Két, elkülönülő 
egészség- és nyugdíj-biztosítási 
_, önkormányzatot hozott lét-

re 1993. január 1-jétöl. A 
nyugdíjbiztosításban 60-40 
százalékos, az egészségbiztosí
tásban 50-50 százalékos mun
ka\·állalói-munkaadói képvise
leti arányt kell megvalósítanL 

1992-ben illet,e az önkor
mányzatok e!ső közgyűléséig 
10-10 fős felügyelő bizottsá
go!(at kell létrehozni. Tagjaik 
közül 2-2 főt választ az f;V 
ja\·aslata alapján az Ország
gyűlés. Nem rendezett a fel
ügyelő bizottságok és az ÉT 
kapcso!ata, hatás!(öre, együtt
működése a társadalombizto
sítás alap\'et.3 kérdéseiben. 

A társadalombiztosítási el
látások értékállóságát szol
gá!ja, hogy az 197j. évi I I .  tv. 
módosításf.ra javaslatot tesz 
a nettó nominálbér-követó 
évenkénti nyugdíjemelés el
veire. A betegségi ellátások 

A kedvezmények megvoná
sa (alkalmawtti, étkeztetés 
pénzbeni megváltása) elsósor
ban az · alacsonyabb jövedelmi 
kategóriákban, valamint a 
munkát \"állaló nyugdíjasok
nák jelent komolyabb vissza
lépést. 

Mindezek alapján a jelenle
gi árindex-számítási metodi
ka szerint is kétséges, hogy a 
kormány 1991. XII. 6-7-én tett 
ígéretének eleget tud-e tenni. 
Külön gondot ok-0z, hogy az 
árstatisztikákban nem jelen
nek meg olyan lényeges lakos
sági terhek, mint a helyi adók, 
a biztosítási díjak, az illetékek, 
a vámok, a swlidaritási járu
lék, az autósúlyadó, a tv-díj 
esetenként drasztikus növeke
dése. 

A foglalkoztatással kapcso
latosan az aggodalmaink az év 

Az eddigiekben tárgyalt té
mák közül vannak visszafor
díthatatlanok. Nem lehet reá
lisan azzal számolni, hogy év 
közben meg lehet változtatn.i 
az adótörvényeket, a költség
vetést, az infláció alakulásá
ra sincs érdemi hatásunk. A 
szakszervezetek mozgástere te• 
hát korlátozott. Ilyen körülmé
nye!� között két irányban te
hetünk kezdeményezéseket. 
Először az érdekvédelemben. 
A tarifális bérmegállapodások
r l, s ahol \'an lehetőség, kol
lektív keretszerződések meg. 
kötésére kell összpontosítani. 
Ezen kereszt<1l segíteni a vál

--------------------------------------. lalati kollektív szerződések 

Miért a kalauz kockáztasson? 
Tatabányán csak átmeneti utascsökkenésre s%ámítanak 

A februári jegyáremelés va
lószínúleg újabb súlyos terhet 
ró a megyeszékhely lakosai
nak vállára, his.zen közülük 
sokan a munkahelyükre u taz
nak nap mint nap. Arra még 
sokan emlékeznek, amikor 
Budapestig a retúrjegy har
minchat forintba került. Feb
ruártól már háromszáz is ke
vés lesz. 

- Nem félnek, hogy az is
mételt áremelés elriasztja az 
embereket a vasúttól? - kér
dezem Farkas Ferencnét, Ta
tabánya kereskedelmi állo
másíőnök-helyette�t. 

- A tavaly februári áreme
lés hatásaként 30-40 százalékos 
utasszámcsökkenésre számí
tottunk, végül is nem lett több 
13-20 százaléknál. Várhatóan 
most is visszaesik majd a for
galom, de remélhetőleg, megint 
csak átmenetileg, hiszen drá
gult a benzin, a gázolaj, ezzel 
együtt a közúti közlekedés is. 
Bs, hát végül, akinek utaznia 
kell, annak nincs más válasz
tása, mint megvenni a jegyet 
akármennyibe kerül is. 

- A vasút vezetése a ma
gas árakért „cse1·ébe" hosz
szabb menetidőket és kevesebb 
komfortot ígér. Tatabánya a 
saját lehetőségei szerint át 
tud-e lépni önmaga, vagyis a 
vasút árnyékán? 

Felkészültünk minden 
rosszra, mert a több pénzért 
kevesebb szolgáltatás bizonyá
ra kivívja majd az utazókö
:::önség haragját, legalábbis el
len�_zenvét. E téren annyit te
hetunk. hogy a háborgókkal 
szemben maximális türelmet 
megértést, mondjam azt: dip� 
1omatikus megalázkodást ta
núsítunk. A helyból induló vo
natoknál pedig az eddiginél is 

nagyobb hangsúlyt fektetünk 
a tisztaságra. 

- Eddi.g is sok v-01t a blic
celő, februártól feltételezhetó
en mé� tö�_b lesz, valószínűleg a fellepésuk is agresszívab
bá válik. Velük szemben nem 
a _f�nök áll, hanem a jegyvizs
galo . . .  

� A díjszabás ugyan meghatarozza a potyázókkal szem
ben �övetendő eljárást, de tudomasul kell venni. hogy minden jegyvi7.o;gáló mellett nem állhat rendőr. Mi oktatásokon 
nem hivatalosan figyelmeztet
jük dolgozóinkat, ha tartani 
kell -� vita elmérgesedésétő� 
hagyJak ott az illetőt, vagy az 
illetóket. Pár száz forintnyi 
�evét�l n�m ér annyit, hogy a 
1egyvizsgalót jól megverjék, 
v�gy - mert erre is i·olt már 
pelda - kidobják a robogó vo
natból. 

- Talán ejthetnénk néhány mondatot a teherforgalomról 
is • • •  

- Ezelőtt két-három éve 
még 300-400 vagon volt a havi 
feladás, tavaly legfeljebb 15-13 
�ocsi. A nagy súlyú, tömeg
arut foladó vállalatok közül 
csaknem mindegyik kft.-vé 
szerveződött. ami náluk áru
ként jelentkezi,k, az teherau
tón is elfér. Az átalakulását 
élő Füszért zömében ugyan -
cs�k kamiont vesz igénybe. 
Ma� be is jelentették, hogy az 
egyik darabszámláló raktár
nokunkra a továbbiakban nem 
tartanak igényt. Az áruforga
lom csökkenése természetesen 
kihat a létszámgazdálkodásra 
is, kihasználatlanságuk miatt a 
k�zelmúltban raktárnokokat 
�enys�er�ltünk átképezni 
�egyvizsgalókká, hogy ne kell
Jen őket elküldeni. 

- A személy- és teher!or
galo�ból származó „profit" 
fedezi-e Tatabánya üzemelte
tési költségeit '? - kérdezem 
Varga Rezső állomásfőnököt. 

- Tatabányán emberemlékezet óta mindig a személvforg�lom volt a nagyobb. JeÜemzo. hogy a személy!uvarozásbóJ eredő bevéteiek most is meghaladják az egykori üzemíő�ökség területén lévő állomasok együttes bevételét. Ha �z
,
�nban egyenleget kellene aLrtanom, akkor csak azt 

�0ndhatná1;1, hogy a bevétel
?, ·dal csupan megközelíti az uzemeltetés kiadásait, de sajnos nem éri el. 

(ThordA1') 

megkötését, különös tekintet
tel a bérmegállapodásokra, • 
ezenkívül az  átalakulások, a 
privatizáció, a létszámleépíté. 
sek befolyásolására. 

A szövetség szintjén az erek• 
re történő felkészítés és a tár
gyalások lefolytatásának igény 
szerinti segítése a feladat. 
Emellett országosan reális le
hetőség látszik a foglalkozta• 
tási törvény megváltoztatásá
ra, az aktív foglalkoztatáspo
litika befolyásolására, a re
gionális és ágazati válságok 
kezelésére. 

A területen a szakszervezeti 
tagokat személyesen, közvet
lenül érintő akciók, a helyi 
konfliktusok tárgyalásos meg
oldása kerüljön a középpont• 
ba. 

A szervezeti teendők is fel• 
értékelődnek, sőt az érdekvé• 
delmi feladatok megvalósítá
sa szempontjából elengedhe
tetlen feltétel. hogy többszöri 
- többnyire szárnyszegett -
próbálkozás után a szerve
zetek a tagok aktivitását igé
nyelve, alapos elemzést végez
zenek el a helyzet megítélésé
rél, és arról. hogy milyen konk
rét tennivalók szükségesek. és 
ebben konkrétan ki, mit vál
lal. 

Csak e vélemények, a konk• 
rét tenni akarás pontosabb is• 
merctében válaszolható meg 
megnyugtat0an a jövő tevé• 
kenvségének pontos tartalma 
és formája. E munka ezer szál
lal kapcsolódik az 1992. évi 
különböző választásokhoz, lé
nyegében a kampány tartalmi 
irányultságát jelenti. 

Magyar Szakszervezetek 
Orszároa Szöve&sé,e 
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aliö.:.• .xe,.u lt61DµOw ta ... 
Jlnlf t6vében.«a -llatólls téti 
6ldadl, a v&r&ti:érelltes li'oda 
�lében. 

4. �alyt csav�a tdej6n 
fttlr eöJzer találkoztunk vele. 
16t a �atQJ.�1 �zóló ti„ 
»o�n ia �gszóláltatiut. 
Annak Idején neki ta jobb 
cJ� volt.: hiszen a ffitött vá
róban aludhatott Azóta yi
uont n�ot váltoZQtt a világ, 
hfQen a rend&zek .n;iár nem 
o11,&D, e)J\&O,k. 

-A; jdt� f'ndc51'iSk tc'Jbb
aclr 2'1e(J14;últa1c. Legutóbb 
il, amilcot' eaett a h6 á u
llP'l- hideg volt, beköltöztettek 
• Keletibe. De plif' 6f'a múlva 
mliT meotat kint talliltam 
ffl4Qfl'11, men a vaaúti f'endé
,zek llcif'aktak c6km6koat6l. 

- Mi személy szerint na
tyon sajnáljuk Margit nénit, 
de nem tehetünk kivételt -
mondja Salga László, amikor 
szóba kerQI a Keleti „örökös" 
lakója. - Gondoljon bele, ha 
etynek megengednénk. akkor 
milyen alapon ti:ltanánk ki a 
többi szerencaétlent. 

A rendéstélt: azt is elmond
ták. boa Margitkának eS1.e 
édban sincs menhelyre men
ni. A VIII. ffliileti rendőrka
pttiny Demszky főpolgármes
tert is megkei:este, hogy Pet
nlltfca Ma„{lit s:tükséglakéshoz 
jusson. A Vöröskereszt is fel
ajénl'otta neki, hogy menjen 
átmeneti szállásra. de az öreg
�ony hallani sem akar róla. 

�lt ,ve llalt meQ Vaskú
tóti az ilettlif'sam a llin11ai el
N1'411:0k, kiaártak a házból, 
p�to azt végrendeletileg f'lim 
Jaqvta. Ekk�fiem a vo
Nffil;•& tdi ti Kildf' ... 
bt 

ögy ml4\li Q(!Qt �d,e,? �� 
kapc,olatban J4argi( néni a 
következőket rqeséli. 

- Innen j61 létom a Thökö
ly út lt-et, ott is van egy la
klft>m. amit-'4t unokatestvé
rem. aki Amerikában élt, az 
én nevemre vett. 1967-ben 
megölték s�gényt, azok, akik 
most a lakásban élnek. De én 
nem ll7UP.ZOm addig, amíg a 
jussom vissza nem szerzem. 

A rendészek emlékeznek rá, 
hogy 8-10 évvel ezelőtt Margit 
néni, az akkori urával már tá
borozott egyszer itt, az öregúr
tiak egy öblös fotel volt a 
tedvenc helye, amit 6k hoz
tak magukkal. A f éf'fit mint
et/JI máaf él é\n,el. kla6bb innét 
tritúk Cl Péterfv Scindof' Utcai 
K6"há.iba, ahol néhánt, nap 
fflfilt>a meghalt. 

Elment az utolsó 

(1'1&'6 Tibor felvétele) 

Mivel Margitka elbeszélésé
ben egyre több a csodás elem, 
kérdem tőle, tudja-e az el
moqdottakat bizonyítani. Meg
�IJIU!Ji&P��,i hAz elő, 
meTi\:,ői kiderill, hQO csele�

v6képest61Jet ltfáró gondnok
sélr :.atatt áll 1t'l9 óta. de nem 
tudja, hogy ki a gondnoka. 

Pár nappal késébb hiába ke
resem a Barosa tért mepzo

kott helyén. A Keleti f6beJá
ratánél, az óra alatt "kémpin
gezik", pap(rdobozain. b6rönd
jén ülve. �pen használt md
anyag poharakat mosogat. 

- Tudja, kedt>eakém, ebből 
élek, meg az atiegezésbóL A 
poharak daf'ab;cu neffl'en fil
lérért 1>eazik át. Mindig kell, 
hoo11 le1111en fllilam pcif' forint 
kmt1én'e, a a WC-f'e, cami mcif' 
odabent 5 forintba kril. Az
tán hát' istennek, GlcGdft4k ;ó 
embenk, akik t'Uhát, enni1'4-
lót adnak. Az ,em lenne ;ó, ha 
sok pénzem 1'0lna, met'f mcif' 
többsziSf' kilopták Cl fejem alól 
a plm:tlircámat. 

Mosakodni a Keleti lllemhe
lyein szokott. s időnként a 

Széchenyi fürdőbe jér tisztál
kodni. Vilósé&ot csoda, hOIY 
még nem betegedett meg, Igaz 
ugyaq, hOIY ilyebkor Wen 

= � :�"ö��
6l

; 
hó, akkor a.� f4é mG
any• fóliát terit. 

Fotós kollépm Ogyk(Sd"6re 
felfiaelnek a mellettOnk el
húzó taxisok. Ea fehér Mer
cedes pilótája me,éU. és oda
szól, hogy segítsünk v'8fe aen 
a nénin. mett nagyon rendes, 
és vérlázító, hou az utin 
kell neki laknia. 

Margit néniben, talán a 
fényképezés hatAsára egy pil
lanatra feltámad a n6, egymás
ra rakja lábait, med1azítja 
kötött sapkáját. Meglehet per
sze, hogy moat érkező férfi
társának szól a mosoly. A"1 az 
öregúr egy szót sem szól. mo
gorván led61 a vackára. Mar
git néni otthagy minket, oda
lép a földön fekv6 sorstérsé
hoz, és olyan gondossággal ta
kargatja, akár édesanya a kis
gyermekét. 

Kovács Gylqyl 

-...,.zzílk 

Csődbe iutott 
vállalatok ... 

- Huszonöt-harminc túlóra 
majdnem mi.nden hónapban 
összejön. decemberben még 
több ia volt. Pecl1c el lehetett 
volna kerüllll. Az ünnepek 
alatt, a f6vonalakon több tu-

A környéken 
sok a betörés 

cat vonatot lemondtak. a ba- Sajnos, a teherfuvarozás lassagyarmatl térségben egyet erős csö�enése miatt N"'-á-sem. Aztán vittem ol11an oo- ..,.. 
utot, ameltlffl eQ11eti.n „utal" dot a közeljövőben megálló-

�16 rakodóhellyé fogják visszami-1'0lt: a 1'ezet6 ;e'1111'iUga • nósíteni - folytatja Rózacahe-87.okolya. Fest6 vászná1'a kf- 111/Í Kálmánné. _ Hogy ez vánkozó táj, erd6s dombok anyagilag mennyire érint benk.özé szorult három vágány, nünket, még nem tudom. Ha sebes folyású, csobogó pa- bevezetik a bértarifarendszert. tak • • • Túlzás nélkül álHtha- akkor jól járok. his2leD nekem 
tom, ez az orszál lesszebb össz-szadcvizsgám van, ha nem, vasútállomúa. De hét a szép- akkor egy-két ezer forin.ttal NI nem minden. az eaymút biztosan kevesebb lesz a flzekeresztez6 két YOnatot aenlr.i �� �-1-nem vá'Ja. leszélló la caupén IemeUenül, mert mjjU&ban 
ecr akadt. mepz&llk ll f&jeni HM-belt 

-- A falu Ide <tnú"1 kilo- "ttátmar 61 a k<S7.elbiM 'Wlntny 
méterre esik. ennyit aenki nem ainca újbóli elhelyezkedé8re. 
hajlandó gyalogolni, amtkor a Az már csak ráadés, hogy 
busz beviszi 6ket Kismarosra. a munkak6rQlményeink sem 
Ott meg már közvetlen csatla- példaértékdek. Ez a Jdcnnv 
kozáa van Pest felé - l.lmer- forgalmi woda nek óta nem 
teti a helyzetet Bcininvai Jó- 1'olt kifeatt,e, maoa a.z ._le, 
zaefM forgalmi szolgálattev6. u eléooi f'OZZClnt. Pár éve a 
- Igaz, a közelmúltban jelen- szemben lév6 magas partoldal
tós változás történt, amikor a ról egy esőzés nyomán, hozzánk 
falu központján átvezet6, köz- zúdult be a lefolyó víztömeg, 
kedvelt kisvasút hétköznapi a helyiség úgy nézett ki, mint 
forgalmát az erdőgazdaság ei)' vályogvető gödör. A kör
mepzüntette. A buazjáf'atot 

DoHárert mi.a 
mindent lehet? 
- Err61 mec van a w't v• 

teményem, de csak ri,porton 
kívül ... 

(Nem akarom terhelni Ntlt
rai Istvánné lelkiltmeretét, 
ezért inkább én mondom el a 
lesújtó tényeket. tlelmea kill• 
földi v4}lalkozók rijöttet, 
hogy a ca6d a.élén eoenrilyo
zó hazai erd6gazdaságok némi 
dollárért az utolsó gallyat is 
képesek odaadni. Hasznuk k6t„ 
szeres: olcsón vehetnek a né• 
lunk nagyon is drága fQ;óJ. és 
az íllet6 ország erdeit II mec• 
ldméltk az ipari mértékd kiter
meléstól KJa hazánkban pedig 
kopas7.0dn.a,k a heoel, a völ
oek. A ra-blógazdálkodésnak: 
- uanítom - az •z a wae. 
hCJV se dol�. se erd6.) 

- Ha ilY.eo � C16Jt .. 
k•�•h.ialé>n!,;np 111&1,.e 
-� Nptr,>roezl �-

- Nem....,_,, W4 
� az ilfrde'4!k um _,.,. 
oab'omolnak 'benniitalcet, Jaon 
ffaÚton &tffetúnclc ,__... 
ta&nl Pl�kuzin,ten baBot
tám olya.tmft, hogy Naqoro
azt. megillÓ"-l'ákodóhelyll6Dt 18 
betölthet-né- twskéióJlit Mr 
eztel kapC!IOlatban ..-unt 
konkrétumot nem � 
maga a kósza h(renlel• 111 
ele&end6 ok a nyugtalanqara. 

Tlaon1ay Zolt6a 

meg nemhogu atlritették 1>olna, :---------------------
de még el ia vettek bel61e. A 
múltkor reggel végeztem, a 
jeges út miatt Vác útirinyon 
ét, vonattal akartam hazamen
ni. Kismaroson derült ki, hogy 
se kisvasút, se autóbusz. Dél
után értem Szokolyára. Ilyen 
közlekedés mellett elképzelhe
tő, hogy a lakossq némi gya-

Bekordhossziísígú alagat 
a Lyon-Tarin IIISIÍb11111i111 

mii a hasonló h� Ln-
1Uedoc-Rouasillon vonal Vár• 
hatóan kevesebb pdnt 111 mU• 
liárd frankot emélzt �': 
fel, 

A MÁ Vforda1i0naíokkol 
vitte az édes árut 

Kioek az érdeke 1 

nálüával tovibbltotttk a fel
dblgozésra V'Ú'Ó „éd•" árut. 

Az igazgatóeát terfll� lé
Y6 mez6hqyesl fi Ai'kácll �
kort,'4rak azeptentber elején 
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im\egJMre -tntntea, • 47 -., mfg 'Sarkadra a -t>unántl1lr61 
érkez9tt NP'•al IIIWUtt Hl 
ezer ,1PPDit �k •· _A 

JMZ6beoeat Oárba szei>ilim„ 
�,-.ki okoll 

�letelt. 
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l\Iegszünik-e az építési és a pályaíenntartási szakág? 

lassújelekkel nehéz Buróp 
Előző számunkban adtuk 

közre a VSz Építési Fónöksé
gek és Üzemek Intézó Bi
zottságának ketségbeesett le
velét, amelyben az érdekeltek 
a tervezett drasztikus létszám
leépítés ellen tiltakoztak. Az 
építési és pályafenntartási fó
osztály vezetői január 27-én 
találkoztak a szak.szervezetek 
képviselóivel. 

Halmai Árpád főosztályve
zető-helyettes rossz érzéseit 
elórebocsátva nyitotta meg a 
tárgyalást. 

Már bevezetó szavaiból ki
túnt, hogy a fóosztály mossa 
kezeit, hiszen a kormány kéri, 
utasítja - kinek melyik tet
szik - a MA V-ot, hogy vá
lassza le magáról az építési 
és építóiparl szakágat. Ők en
nél kon-ektebb magyarázatot 
nem tudnak adni. Szó esett 
még struktúráról, bizonyos 
kondíciókról, no meg arról, 
hogy azon kell lenni, ,.ez az 
igen kellemetlen helyzet ne 
hatványozódjon . .. " Mert 
könnyen előfordulhat, ,,ha 
nem számolunk az idóténye
zővel, hogy a márciusban el
bocsátandó egy emberből 
szeptemberben már kettő, 
vagy ne adj i.�ten kettő és 
fél(!) lesz ... " Jobb tehát, ha 
gyorsan megszabadulunk a 
fölöslegestól. 

Hogy miért pont az építés

ellátott „leiratnak", azaz hogy 
annak igen, de a tervezett 
14,5 százalékos „javaslatnak" 
nem. Ezt a Humánpolitikai 
Főosztályon készítették. A 
szakszcrvezetisek közül egyné
hányan viszont úgy emlékez
tek, hogy a tervezet már egy
értelmű utasításként érkezett 
le hozzájuk. 

Balogh László, az építési fő
nökségek és üzemek intéző 
bizottságának titkára, amikor 
felmutatta azt a megállapo
dást, amit a szakszervezetek 
és a vezérigazgató egyetér
tóen aláírt, s mely szerint a 
10 százalékos leépítési ráta 
differenciálás nélktil vonatko
zik az összes szakágra, senki 
nem tudta cáfolni. Megjegyez
te még azt is, hogy ,.lassúje
lekkel" eléggé körülményes 
lesz Európába menni. Ahhoz 
építeni kellene, ehelyett a 
MÁV anyagi gondjait évek 
óta az építés költségkeretei
nek folyamatos, drasztikus 
csökkentésé,·el kívánja orvo
solni. 

Most pedig a tervezetből 
számára az derül ki, hogy la
pátra kívánják tenni az egész 
építési szakágat. Ebból a hu
mánpolitikai ,.javaslatból" 
pont az hiányzik, amire ők kí
váncsiak. Tudniillik, hogy 
mennyibe kerül például egy 
vágánykilométcr megépítése a 

nek és a pályafenntartásnak -----------------• 
keU fölvállalni p foglaj.kozta
tási politika anomáliáit? A 
kiskunhalasi s.öllósi Ist1.,án 
felvetésére a megkérdezettek 
azt nem mondhatták, hogy 
csak, így aztán nem mondtak 
inkább semmit. 

A jelenlévők c!lak mosolyog
tak, amikor elöljáróik a pri
\·atizáció elónyelt ecsetelték, 
amikor pedig a más szakágak
hoz történő átirányítás, mint 
lehetőség került szóba, többen 
felnevettek ..• 

Az egrre hevesebb vitából 
lassan kiderült, hogy a főosz
tály nem gazdája a főosztály
vezető-helyettes kézjegyével 

Saját terv 
tartálykocsik 

A Magyar Államvasutak 
teherkocsi-állománya mennyi
ségileg ugyan jelentósen csök
kent az utóbbi években, de 
fontos feladatának tartja az 
áruösszetétel változásához iga
zodó jármúmennyiség és típus
választék kialakítását, a nem
zetközi fc;>rgalom követelmé
nyeihez igazodó műszaki para
méterű kocsik biztosítását. 

Beruházási J orrások hiányában· 

Vasút-villamosítás lassított 
Két éve múlt. A Fonyód

Keszthely közötti villamosí-
tott vonalszakasz átadásán, 
Keszthelyen, az ünnepség 
szónoka egyebek között a kö
vetkezóket mondotta: ,,A MAV 
vmamosítási programjának 
megvalósítása - a közleke
déspolitika célkitűzéseivel 
összhangban - ütemesen ha
lad. E program célja, hogy 
az ezredfordulóra kialakuljon 
a magyar vasútnak az a vil
lamosított vonalhálózata, 
amely a gazdasági megfonto
lások, a minőségileg maga
sabb szintű személy- és te
herszállítási feltételek bizto
sítása, a környező országok 
,·asútjainak villamosított vo
nalaihoz kapcsolódása alapj_án 

• indokolt és szükségszerú." 
A M.Á V eredeti programjá

ban, erre az időszakra, a Ba
latonszentqyörgy-Nagykani-
zsa-Gyékénycs-Kaposvár 

közötti vonal. villamosítása 
szerepelt. l\lint a MAV Vezér
igazgatóság Gépészeti és Jár-

Az l\lSZOSZ Szövetségi 
Tanácsa 1992. február 5-én 
tartott ütésén a szövetség 
operatív irányítása céljából 
tizenkilenc tagú ügyvivő 
testülel.t-t választott. 

A szövetségi tanáes 96 
százalékos szavazati arány
nyal a testület taitJal kl>zé 
választotta Papp Pált, !zak
szcrvezetünk elnökét. 

műfenntartási Föosztályán el
mondották: ez a program 
alapjaiban véve nem válto
zott, ám a kivitelezés üteme, 
a beruházási források jelen
tős csökkenése miatt - a ko
rábbi évekhez képest - le
lassult. tgy az 1992. évben 
üzembehelyezésre figyelembe 
vett vonalszakaszoknak csak 
egy részén valósul meg a vil
lamos üzem megindítása. 

Jelenleg a Kaposvár-So-
mogyszob-Gyékényes között 
a villamosításhoz kapcsolódó 
munkák kivitelezésén dolgoz
nak. A felsővezeték Kapos
-i:ár-Kiskorpád állomás kö
zött már elkészült. Február 
2-től - a kedvező idójárást 
kihasználva - Kiskorpád
Jákó-Nagybajom-Beleg ál• 
lomásközben láttak munkához 
a felsővczcté1';-épftók. Egy idő
ben a kaposvári 120 '25 kV-os 
transzformátorállomás sze• 
relésén is dolgoznak. 

Mc�tucltuk azt is, hogy erre 
az évre a MA V-nak von4J
,·i11nmosításra 273 millió fo. 
rint áll rendelkezésére. Hogy 
ebből mire futja? Csupán ar
ra, hom1 ezi,égezhetők azok , 
feladatok, amelyek a Kapos
vár-Somogys,zob állomások 
között a máju.� végére ter• 
vczett t'illamosüzem felvéte-
1Jhez feltétlenül szükségesek 
Ugyanakkor több fontos, a 
villamosftáshoz kapcsol<>dó lé
tesltmény befejezését később
re kell halasztani. Somogy
szob-Gyékényes között pedi� 
.:-: pénz hiányában ·�a to-
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_A v��ta!k és _az� á'llam kapcsolata újras:zia
bályoz�anak 1doszerúségét meghatározó 
okok két csoportra oszthatók. 

a) Külsö tényezők: 
Európában - és itt nem csupán Közép- és 

Kelet-Európára gondolok - ór-iási politikai 
es gazdasági változások indultak el. Ezeknek 
a_ Jo!yamatoknak eredményeként az Európai 
Ko�o_ssé� országainak nemcsak gazdasági és 
polit1ka1, hanem jogi és közlekedési rend
szerei is integrálódnak. A tendenciát nem
cs�k a közlekedési pályák és a gördülő állo
m_any eg�ségesítése jellemzi, hanem tör
venyszeru, hogy azonos kapcsolatrendszer 
alakuljon ki az állam és a közlekedési válla
Jatok között is. 

Az Európai Közösség konkrét ajánlásokat 
dolgozott ki az új vasútfinanszírozási rend
.s��rre . . Meghatá!·ozták az európai vasúti po
ht1k� . 1r_ányelve1t. Ezek - a célok szem
pontJabol - minden tagország számára kö
telező érvényűek, de az alkalmazott formák 
es �zkö��k �e�álasztása a tagországok i1-
letekesseg1 korebe tartozik. 

A magyar vasutak hálózata szervesen 
kapcsolódik az európai vasúti rendszerekhez 
e��t törvényszerű, hogy figyelemmel keli 
k1serni az új európai vasútpolitikai elve
ket. 

Abban az esetben viszont ha belátható 
id?n. belül szervesen kapcsolódni akarunk Eu
r�p:=1-h�z, akkor - nemcsak figyelemmel kell 
k1serm. hanem - meg kell valósítani a kor
sz1:rű európai vasúti koncepciót. Hasonló 
modon, mint ahogy azt egyes nyugat-euró
pai országok már megtették. 

Ide tar!ozik az a megjegyzés, hogy az ál
lam-vas:it kapcsolat újraszabályozásának 
gond_olatával foglalkozik a volt KGST-tag
orszagok többsége is. 

b) Belső tényezők: 

A közelmúlt politikai és gazdasági 1'end
-�zeri,áltásának eredményeként fokozatosan 
kialakult hazánkban a piacgazdaság. A vál
lalkozói alapon működő termelés, kereske
delem és szolgáltatás igen fejlett infrastruk
túrát igényel. Az infrastruktúra - ezen be
lül természetesen a közlekedés is - a mű
ködő piacgazdaság kiépítésének nélkülözhe
tetlen feltétele. Az új gazdasági körülmé
nyek között felértékelődik a közlekedés je
lentősége. 

A piaci viszonyok azonban a közlekedés 
területén egyes közlekedési ágak egymás 
közti viszonyában is érvényesülnek. Általá
n�s nem�közi _tapasz�lat azonban, hogy a 
kozlekedes1 tevekenyseg egy része közüzem 
jellegú, ahol korlátlan tiszta piaci viszo
nyok csak bizonyos korrekcióval érvényesít
h_etö�. Az __ állam ugyan· nem tud teljesen ki-' 
l�P1:I _a ko�lekedés működtetéséből, irányí
tasabol. Pelda erre a vasúti közlekedés a 
közutak üzemeltetése, a városi közlek�dés 
egyes területei, ahogy éppen a társadalmi 
igények kielégítésének érdekében megma
rad az állami beavatkozás. Mivel a közleke
désben is érvényesülni fognak a piaci vi
szonyok és az állam teljes egészében e te
rületről nem tud kivonulni, alapvető fol
adatként jelentkezik részéről az azonos ver
senyfeltételek megteremtése. Tehát az új 
helyzethez igazodóan újra kell szabályo2Jni 
az állam és a vasút kapcsolatát. 

Ez az igény nem tekinthető egyedi eset• 
nek, hiszen a magyarországi vasutak törté
netében számos példát találunk arra, hogy 
amikor a politikai, gazdasági körülmények 
alapvetöen megváltoztak, a vasutak és az 
állam kapcsolatát mindig újra szabályozták. 

tgy volt ez a :  
- reformkor idején, amikor az iparosítás 

kezdetén Európában megjelentek az első 
vasútvonalak. Az állam és a vasút kapcsola
tát az első vasúttörvény (1836), majd a Szé
chenyi nevéhez fűződő első közlekedéspoliti
kai koncepció szabályo:z;ta; 

- 1948-ban vette kezdetét az úgyneuezett 
direkt teruutasításos gazdaságirányítás. Ny,il
vánvaló, hogy ez a változás a vasút és az 
állam kapcsolatában is megnyilvánul. Ennek 
eredményeként jött létre, egy szervezet ke
retében, a KPM I. Vasúti Főosztály - MÁV 
Vezérigazga töság; 

- az 1980-as évek elején - nyilvánvaló 
alkalmatlanság miatt - a közvetlen irányí
tást felváltotta az indirekt gazdaságirányí
tás. Ennek eredményeként az állam fokoza
tosan kivonult a vállalatok - így a vasutak 
finanszírozásából. Az eredmény a vasút tel
jes leépülése. 

A vasút súlyos problémáinak oka elsősor
ban a korábbi - úgynevezett „maradék" el
vű - finanszírozási stratégiában keresendő. 
A piacgazdaság megköveteli a több évtizede 
felhalmozódott elmaradás felszámolását és a 
fejlett európai országok színvonalához kö
zelítő vasúti struktúra létrehozását. 

A legfontosabb cél a további állapotrom
lás megállítása, a vasúti hálózat állapotának 
javítása, egy korszerűbb vasúti rendszer 
működtetése. 

Természetes, hogy az új gazdasági klimye
zetben megváltozik az állam szerepe. A 
piacgazdaság klirülményei között az állam 
azokból a tevékenységekből, melyek vállal• 
kozásl alapon végezhetők, kivonul. 

Az állam gazdasági szerepének ál<talános 
csökkentése mellett a vasúti közlekedés 
infrastruktúrája és közcélú vasúti szolgálta
tások területén a jövőben is meg kell tarta
ni - vagy inkább erősíteni kell - az álla
mi [elelósségi kört Ezért egyértelműen el 
kell választani a piacosítható és a közösségi 
felel&séli körbe tartozó területeket. 

l\1AG\1.A.R V\SUTAS 

A vasUt és az állam kapcsolata 
A vasút területén az államnak a pályával 

kapcsolatos feladatokat át kell vennie, és a 
személyszállítási díjbevételeket az önköltség 
mértékéig ki ketl egészítenie. A versenyszfé
rába tartozó vasúti szolgáltatások közül az 
áruszállítási, szállítmányozási és idegenfor
galmi tevékenységet a vasútnak vállalkozási 
alapon kell végeznie. A vasutat a fuvarozá
si kényszer alól teljesen vagy részlegesen 
mentesíteni kell. 

A gazdasági va�' társadalompolitikai 
okokból végzendő, áron alul teljesíthetö 
szállítási feladatok - például kombinált 
szállítások - költségeit az államnak ki kell 
egyenlíteni. Kisforgalmú mellékvonalak 
üzemeltetési költségeihez, a további üzem
ben tartás érdekében az érintett önkor
mányzatok hozzájárulására is szükség le
het, vagy koncessziós alapon is üzemeltet
hetők. 

Szükséges még a vasút szervezetének kor
szerűsítése, a technológiai folyamatok éssze
rűsítése, a kereskedelmi és marketing tevé
kenység jelentös fejlesztése. 

A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Mi
nisztérium előterjesztése alapján a kormány 
egyetértett azzal, hogy az állam és a Yasutak 
pénzügyi kapcsolatrendszerének újraszabá
lyozása szükséges. Felhívta a közlekedési, 
hírközlési és vízügyi minisztert, hogy az ál-
1am és a vasutak pénzügyi kapcsolatrend
szerének újraszabályozására vonatkozó -
változatokat is tartalmazó - javaslatot ter
jesszen a kormány elé. 

A ko1,mány tudomásul vette, hogy az ál
lam és a vasutak kapcsolatrendszerének le
hetséges változatait - a szükséges közgaz
sági hatásvizsgálatok elkészítése után - a 
következő alapelvek szerint kell kidolgozni. 

a) az állam feladata a vasúti pályákkal 
kapcsolatos költségek teljes vagy részleges 
átvállalása, 

b) a pályát használó vasút az áILamnak 
pályahasználati díjat fizet, 

e) a kereskedelmi alapon nem végezhető 
az állam álital hatósági áron igényelt szol� 
gáltatásoknál az önköltséget fedező finan
szírozás felosztásának arányát az állam és a 
megrendelők (utasok) között az állam szabja 
meg. A kormány határozatának végrehajtása 
céljából hatásvizsgálatok elvégzését 1'endel
tük meg a svájci Knight Wendling AG-nél. 
Ez a cég korábban elvégezte a MAV tevé
kenységének átvilágítását, és kidolgozta a 

vállalat 2000,;ig szóló stratégiai tervét. A 
DB-nél és az SBB-nél korábban végzett re
ferenciamunkái alapján alkalmasnak tartot
tuk arra, hogy a magyar \·iszonyok ismere
te mellett hasznosítani tudja nemzetközi ta
pasztalatait is. A szerződésben előírtuk, hogy 
a megbízott alvállalkozóként vonja be a 
munkába a legnevesebb magyar közlekedés
gazdasági szakértőket is. Elkészült a több 
ezer oldalas számítási háttéranyag, majd 
ennek alapján egy 280 oldalas zárójelenté�. 

A munka folyamán sor került néhány eu
rópai vasút hasonló törekvéseinek áttekin
tésére is. Ennek során felszínre kerültek 
olyan általános tapasztalatok, amelyeket a 
hazai rendszer kidolgozásánál figyelembe 
kell vennL 

- Az európai vasutalrnál az EK előírása
in alapulóan bevezetett rendszerekben csak 
az infrastruktúra állami finanszírozása és a 
vasútüzem önállósítása, piaci alapokra he
lyezése a közös vonás. A megvalósítás rész
leteiben azonban szinte mindenütt más esz
közöket alkalmaztak, eltérő szervezeti meg
oldásokkal. 

- Az államok a bevezetett rendszereket 
nem tekintik véglegesnek, időnként elvégzik 
a szükséges korrekciókat. 

- Minden vasútnál fokozatosan finomít
ják a szá.mvitelli rendszereket a szolgáltatá
sok költségeinek pontosabb kimutatása cél
jából. 

- Az államok a vasúti infrastruktúra és 
a közszolgáltatások terhei mellett külön tá
mogatást nyújtanak a kombinált fuvarozási 
módok elterjesztéséhez környezetvédelmi 
megfontolásokból. 

A hatásvizsgálat a valós helyzetre és a 
prognosztizált gazdasági mozgásokra épül, 
figyelemmel a kormány négy évre szóló 
gazdasági programjára, mint legfontosabb 
kiindulási feltételre. A gazdasági rendszer
váltás eredményeként a korábbi tartós ösz
szefüggések megbomlottak, sehol sem talál
ható olyan kész, kipróbált modell, amely 
egy szocialista társadalmat és gazdaságot 
,,szociális piacgazdaságba" vezetne át. A 
p,-ognózisok több minisztériummal készült 
inte,-júk alapján kerifüek kidolgozásra. Ezek 
alapján 1991-93-ban a szállítási teljesítmé
nyek alakulásában negatív tendenciákkal 
kell számolni. 

A rendkívül korlátozott fejlesztési lehető
ségek miatt az anyagi erőforrásokat elsősor
ban a nemzetgazdaságilag meghatározó fő
vonali hálózatra kell koncentrálni. Más meg
ítélés alá esnek a gyenge forgalmú, nem 
gazdaságos mellékvonalak. 

Gazdasági szempontból kívánatos tenne 
néhány mellékvonal megszüntetése, Dletve 
linkormányzaii• finanszírozása. Jelenleg 
uonban az érinieii vidékek közlekedési el• 

látása más eszközökkel nem biztositbat6 
megnyugtató módon. 

A korábbi vonalmegszüntetések máig ki
ható politikai-gazdasági és hangulat követ
kezményeit tekintve nem javasoljuk mellék
vonalak azonnali megszüntetését. A nem 
gazdaságos, gyenge forgalmú mellékvonalak 
kérdését azonban a jövőben napirendre kell 
tűzni. A számviteli rendszer finomításával 
először ki kell dolgoznunk egy olyan mód
szert, mely alkalmas egyes vonalak komplex, 
nemzetgazdasági szintű vizsgálatára. 

Három járható út képzelhető el : 
- a vasútüzem egyszerűsítése és ésszerú

sítése árán a költségek jelentős csökkentése 
és az adott vonal gazdaságossá tétele. Ez fe
lel meg leginkább a többi vasút gyakorla
tának. Tény azonban, hogy ez többnyire 
egyszeri ráfordítási igénnyel jár, és ugyan
akkor esetenként a szolgáltatás minőségének 
csökkenését is tudomásul kell venni a vonal 
megmaradása érdekében, 

- az üzemeltetés veszteségeinek átválla
lása az állam, illetőleg az önkormányzat ré
széről. A jövőben a mellékvonalak sorsának 
eldöntésében az önkormányzatoknak egyre 
inkább meghatározó szerepet kell vál
lalniuk, 

- a korábbi tapasztalatok alapján első
sorban üzemszünet bevezetését tartjuk le
hetségesnek megfelelő érdekegyeztetés után 
a nyereségessé nem tehető és önkormányza
ti eszközökkel sem finanszírozható vonala
kon (a vonal, illetve a nyomvonal megtar
tása mellett), mivel az egyszer megszünte
tett és felszedett vonal későbbi igény esetén 
csak irreális költségekkel állítható vissza, 
tehát bármely visszafordíthatatlan döntés 
károkat okoz. 

Mindhárom változatra a fejlett vasutak 
gyakorlatából nagyon jól működő példák 
vannak. 

Hangsúlyozni sreretném, hogy a gyenge 
forgalmú mellékvonalak forgalmának köz
útra terelésére is vannak nagyon jól bevált 
- és az utazóközönség által is elismert -
francia megoldások. Természetesen ez azon
ban Franciaországban nem jelenti a vasút
vonal azonnali felbontását. Ha a rendszer 
nem jól működik, a vasúti forgalom vissza
állítható. 

A magyar vasutak döntően a pályaköltsé
gek terhei miatt nincsenek versenyhelyzet
ben a közlekedési piacon. Ezért sarkalatos 
kérdés a pályahálózat fejlesztésének és üze
meltetésének állami finanszírozása. • , , 
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A vasúti infrastruktúra (pályahálózat) el
határolásánál - kisebb eltéréssel - az EK 
által ajánlott megoldást vettük alapul. A 
magyar vasutaknál ugyanis az infrastruktú
ra üzemeltetésének egyes létesítményei és 
tevékenységei szervezetileg hagyományosan 
a vasútüzemhez tartoznak. (Például üzem
irányítás, forgalmi szolgálat.) Elképzel�ünk 
szerint ezért csak a pályát, a vágányhálóza
tot, áramellátó berendezéseket, műtárgya
kat, biztosítóberendezést és az épületek egy 
részét tekintjük infrastruktúrának, mert ez 
felel meg a vasút hagyományos szervezeti 
rendszerének. Nem tekintjük viszont ide 
tartozónak az infrastruktúra üzemeltetésé
nek területeit, vagyis a forgalom irányítását 
és lebonyolítását. Ugyanezt a módszert kö
vette több más, így például a svájci és az 
osztrák vasút is. 

Amennyiben a pályafejlesztés és -fenntar
tás állami feladatkörbe kerül, akko1' tör
vényszerű, hogy az azt igénybe vevő vasutak 
a�. inf�astruktúra használatáért valamilyen 
di:,at fizessenek. A pályahasználati díj több
féleképpen határozható meg. 

Egyelőre nem javasoljuk teljesítményará
nyos pályahasználati díj bevezetését a szá
mítási metodika túlzott adminisztrációs igé
nye miatt. 

A �zer�e�ti megoldást illetően a vizsgálat 
megállap1tasa szerint az első l'épcsőben csak 
a vasúton belüli költségelválasztás szüksé
ges a szervezet érintetlenül hagyásával. 

Az infrastruktúrához, illetve a vasútüzem
h� tar_tozó költségek olyan elkülöniteti el
szamolási_ rendszerét kell bevezetni, amely 
az �-Irányelvekkel összhangban ellenórlz=en megakadályozza a keresztfinansziro-

Az infrastruktúra kezelésével az álla 
k'·zf · m a 

0 _org�u vasutakat bízza meg, de meg-tartJa �� �frastruktúra fejlesztéssel kapcso
�tos dontesi és ellenőrzési jogot. A későbbiekben - ilyen irányú igény felmerül&€ 
�etén - megtörténhet az infrastruktúráh illetve a vasútüzemhez tartozó egysé;� szervezeti elkülönítése la. 

A "°!"áb�i évtizedek infrastruktú1'át elhanyagolo fe:,lesztési gyako,-latán változtatni k�ll: Fo�ozatosan pótolni kell az elmaradt halozatfeJlesztéseket A pótlás üt t é . · eme erm . szetesen a költségvetés lehetőségének függ. vénye. Ennek figyelembevételével hár változat kidolgozására kerül sor: 
om 

Az ,,A" változat esetén a vasút 2000-re éri el a nyugat-európai vasutak jelenlegi átl g� f�jl�ttségi színvonalának mintegy ;� s��lekat. A fejlődés elsősorban a törzsháloza!1 vonal�on és a város környéki közle
kedésben következik be, de ennél a válto-
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zatnál mellélwonali fejlesz�ek is lehetővé 
\·álnak. Atépülnek és korszerűsödnek a leg
fontosabb tranzitútvonalak. A Budapest
Hegyeshalom, Budapest-Kelebia vonalakon 
korszerű járművekkel nagy sebességű su
mélyforgalom bonyolódhat, és korszerúsödik 
a Gyékényes-Záhony irány is. 

A legfontosabb rendezó pályaudvarok és 
csomópontok átépítésével és egy számítógé
pes szállításirányítási rendszer megvalósítá
sával gyorsul az áruszállítás. Egészségesen 
fejlödik az Európában ugrásszerűen növek
vö mértékű kombinált (közúti-vasúti) fuva
rozás. 

Az „A" változat esetén az összes finanszí
rozási igény az összes vasúti befizetés figye
lembevételével az állami költségvetés terhe 
227,5 milliárd forint. 

A közbenső „B" változat megvalósítása 
azt jelenti, hogy a MÁV műszaki színvona
la az európai vasutakat megközelítő trend 
szerint fejlődik, tehát a különbség nem mér
séklődik. Ennél a változatnál a pályakor
szerűsítés csak a törzshálózat 80 százalékára 
terjed ki. Nem lesz fejlesztés a mellékvona
lakon, vagyis ott konzerválódnak a jelenle
gi sebesség- és tengelyterhelési viszonyok. 

A „B" változat költségvetési terhe 203 

milliárd forint. 

A minimális célként kidolgozott „C" vál
tozat csak arra képes. hogy megállítsa az 
infrastruktúra felélésének folyamatát. Jelen
tősebb működési zavarok a vasúton belül 
ugyan nem várhatók, de a vasút visszafej
lődik, 1990-es színvonalnál is alacsonyabb 
szintre kerül, a kül- és belföldi piacvesztés 
folytatódik. Magyarország fokozatosan ki
szorul a jól fizető nemzetközi szállításokból. 
A meUékvonalak szolgáltatási színvonala 
jelentősen csökken. Több rnnalon üzemszü
netet vagy további sebességkorlátozást kell 
bevezetni. 

A „C" változat költségvetési terhe 181,5 
milliárd forint. 

A költségek csökkentésében a vasútnak is 
szerepe van. A MÁV megindított belső ra
cionalizálása nyomán javul a gazdálkodás 
hatékonysága, az eredményesség, így az 
egyes változatoknál számított költségvetési 
terhet valószínűleg csökkenteni fogja a vas
út belső racionalizálása nyomán képződő 
nagyobb nyereségadó és - főleg a vizsgált 
időszak vége felé - az önkormányzatok 
vagy nagyobb fuvaroztatók hozzájárulása a 
helyi érdekkörű vasutak költségeihez. Ez a 
csöklkenő tényező azonban jelenleg nem 
számszerűsíthető. 

Amennyiben megmarad a vasút jelenlegi 
Jinanszírmási' gr,1:kot'lam:1 é$''neM 'Változik a 
vasútra fordított összegek nagysága · (úgyne
vezett „O'' változat,< mely nem tekinthető al
ternatívának), akkor a teljes hálózaton ál
landósulnak, egyes helyeken fokozódnak a 
sebesség- és tengelyteher-korlátozások. A 
mellékvonali hálózat nagy, része megbénuL 

A vasút működésében egyre súlyosabb za

varok keletkeznek, és ezek tovább gyűrűz
nek a gazdaság egészére, Saját tőkerész hiá
nyában a vasútnak nincs esélye külföldi hi
telek felvételére. 

A pálya és a jármúpark állapota a nettó/ 
bruttó arányt tekintve az irreális 10-20 szá
zalékos tartományba kerül, és alkalmatlan
ná válik arra, hogy nemzetközi forgalomban 
részt vegyünk és eleget tegyünk nemzetközi 
kötelezettségeinknek. A szállítandó áruk és 
utasok elkerülik az országot, vagy más köz
lekedési módot választanak. Az ellehetetle
nülő vasút feladatait az ország közúti köz
lekedése nem tudja átvállalni. A jelenlegi 
finanszírozási gyakorlat fenntartása tehát 
mindezek miatt elképzelhetetlen. 

Javaslatunk szerint 1992. január l-jén be 
kell indítani az elkülönített költségelszámo• 
lá.st. Tekintettel arra, hogy a számviteli és 
adótörvény a kidolgozott számokat módosí
tani fogja, az 1992. évben kimutatott tény• 
leges költségek tapasztalatai alapján java
soljuk az átmeneti időszaknak tekintett 3 
évre az állam és a vasutak között egy meg
állapodás létrehozását. Ez természetesen azt 
jelenti, hogy az egyes változatokban bemu
tatott színvonal-emelkedés nem 2000-re kö• 
vetkezik be. 

Az új finanszírozási rendszer bevezetésé
nek eredményeképpen világosan elkülönül
nek és követhetőkké válnak a költségek a 

pályát és a vasútüzemet illetően. Ezáltal 
megteremtődik egyik legfontosabb elófelté• 
tele annak, hogy létrejöjjön egy önálló, ver
senyképes, piaci körülmények között nyere
ségorientáltan működő vasúti üzem, mely 
valódi érdekeltséggel bfr saját hatékonysá
gának állandó növelésében. Ezáltal hosszabb 
távon kisebb állami terhet jelent. 

Az európai tendenciákkal egyezően lassul 
az arányeltolódás a környezetet kímélő és 
nagyobb távolságokon sokkal kisebb fajla
gos költségO, vasút és a közút között a köz
lekedési munkamegosztásban. 

A vasútra fordított állami pénzeszközök 
nagyságától függően megáll a vasút leépü
lési folyamata, és a szolgáltatások szfnvona• 
lát emelni lehet. A magyar vasút alkalmas
sá válik arra, hogy kiha,;ználva kedvező 
földrajzi helyzetét, integrálódjon az európai 
hálózatba és megelőzze a nem7etközi áru
'1-amlás átterelődését más országokba. 
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Maratoni tárgyQ/áso.k_ után 

E lfogadták és a láírták 

a M·Á V ú i  kol lektív szerződését 
Több . bönapos tárgyalási sorozat biakban is biztosítani fogja. (Helyi- Az egyhavi átlagkereset összegé-

befejezó aktusaként, 199Z. január 31- ségek. váll:ll::ti telefonvonal, fűtés, nek meghatározásánál az Mt. 27/A 
-én aláidák a l\lA V l!J02-re én-ényes ,·ilágítás stb l § (6.) bekezdését is figyelembe kell 
kollektív szcrzőtlés-�t. A ma'{yar tár- venni." 
sadalmi-gazdasági élet mai jellem- 4. Nem születe�t megállapodás a Különös figyelmet érdemel az az 
zőU hűen tükröző . ,·állalati helyzet jogsegélyszolgálat anyagi (pénzbeni) előírás. hogy a dolgozót e § alkalma
és a szakszervezeti 1>rularizmus szin- támogatása Lú1·gyában (a finanszíro- zása során sem illeti meg a végki
te minden gycrm::kbetegségét feh·o- zási köLe!e:.:ettséget e!őíró jogszabály elégítés az alábbi négy esetben : 
nuUató érdekegyeztetési mecbaniz- 1991-bcn hatúlyát vesztette), mivel a _ Ha a dolgozó a létszámleépítés mus eredményeként - é$ időnként MA V megvál:oztatla korábbi állás- vagy az átszervezés során a részére 
oilndezek ellenére - sikerült clfo- pontját ( 1 902. január 31-én), mely a munkáltató által felajánlott má
gadbató tartalmú megállapodást köt- szerint 1091. évi szinten támogatja sik. megfelclö munkakört nem fo
nie az érdek-kép,·iseleti szervezetek- a jogseg�lyszo!gálatot. A keretösszeg gadta el. 
nek a MÁV-val. A MAV-nál fellel- felosztásának új rendjére a VSz új _ Ha a dolgozó az előzetesen fel
hető - immár tradicio11ális11ak ne- tárgyalásokat kezdeményez. A l\1A V ajánlott részmunkaidős foglalkozta-vezbet6 gazdasági nehézségek teljes húlóz.1t:m működtetett VSz- tást nem fogadta el. mellett az 1092. évi ksz-t:irgyalá,ok jogsegélyszolgálat finanszírozásánál _ Ha a dolgozó az elözetesen felkapcsán újabb korlátozó tényezőre is komoly gondot jelent. a l\IA V finan- ajánlott korengedményes nyugdíjaz
fi(Yelemmel kellett lenni. szirozásbcli ,·issza!épése, melynek tatásra vonatkozó munkáltatói 

A munkavállalók meghatározó csupán egyetlen megoldási módja ajánlatot nem fogadta el. többségének igén vét teljesítve, 1992. van :  növeln i  kel l a tagdíjakból eddig _ Ha az Mt. 27/A § (2.) bekezdés január 15-én aláírásra került a Vas- erre fordított összeget. A munka- b) pontjában meghatározott feltéteutas Dolgozók Bcsornlási és Alapbér vállalók mai helyzetét elemezve lek fennállnak. Rendszere. 1992. február l-jei beve- ugyanis fel sem merülhet a kérdés, A végkit'légílés jogszabályi mér
zetési hatállyal. hogy \'an-e szükség erre az intéz- téke _ természetesen _ az elsó há-Ez az önm.1gúban örvendetes tény ményrendszerre. rom feltétel fennállása esetén is - a bevezetéshez szükséges magas 

•n bértömegigény következtében _ a 5. (4. §) Módosult a nem füg- meg1 cti a dolgozót, ám ez alacso-

k 11 1 · • 1 • bb getlenített szakszervezeti tisztség- nyabb mérté!,ű mint amit a kollek-o ett1v szerzoc es tö , any::igi ki- tív szcrzódés tartalmaz. Fontos tud-
hatásu· tém�k··re'b ·· .... t · t viselők munkaidő-kedvezményének · 

a' 0 en onme.,,;a•r oz a- nivaló, hogy a J·ogszaba' ly1· me·-'e' ku-.... 5 k · sz ·t tt tá' 1 · f 1 rendszere. A 14/1987. (IX. 23.) .. 
1.a ra eny en e · e a rgya O e e- vézkielégítés szJ·a-mcntes, az azon ket 1991 •vi...- ecrh tar· ttal ABMH-rendelet 1. §-ában nem em- -az · e 1.><:n m „ a ozo �- felül1· me·rte·k ado'ko·· teles J·o··.,cdelem-hoz k"pes.t lített érdek-képviseleti tisztségviselő- • � � · nck mino-su" I. A VSz J"ól felkész··1t tá cn 1 • ket az alábbi kedvezmény illeti meg. u · r.,/a ocso- Megőrizte a VSz azt a vívmán:v.·t portjának sokszor igen kemény ví- a) választott tisztségviselők. vala-
tát kellett folytatni n munkáltatón mint a Szociális Bizottság tagját a is, hogy a végkielégítésben részesülö 
kívül, némely „ellenérdekű" vagy havi törvényes munkaidő 20 száza- dolgozót a belföldi vasúti menetked
egy-egy konkrét témában „érdekte- léka, vezmény és a munkásszálláson való 
len" szakszervezet képviselöivel is, b) a Vasutasok Szakszervezete Te- elhelyezés mindaddig - legfeljebb 
akik az esélyegyenlőség _ mint de- rület.i és Tagozati Tanács tagját a azonban a munkaviszony megszűné
magógia - hangoztatásával, idöt, havi törvényes munkaidő 30 száza- sét követő év végéig - megilletik, 
energiát nem sajnálva érveltek a léka. amíg a másik munkáltatónál mun
VSz javaslatai ellen. Volt rá p.rece- Az a) és b) pontok alapján járó kaviszonyt nem létesít. vag:v vállal
dens. hogy a7. érdek-kép\'iseleti olda- kedvezmény nem vonható össze. kozást nem kezd. A menetkedvez
lon ülő vasutas ,,kolléga" (pél<lául a e) Az a) és b) pontokban meghatá- ményt - a dolgozót megillető idő
túlórapótlék tárgyalása során) , még rozott munkaidő-kedvezmény mér- tartamig - a családtagok részére is 
a munkáltató által elfogadható mér- tékébe a munkáltatóval való tárgJ·a- biztosítani kell. 
téket is túlzónak tartotta. A szoli- lás időtartama nem számít be. 10 (l5 §) (A VS t ·  "'' 1 .  . k dar' tá k · ' d '  

. . z ar.,., a asana 
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B,:ztos h g , ka„ 1 i�énybevevő va«v a MÁV-nak vala- szabályozás különös fontosságára 1 , o y e soro , o vasva so- "" · .-,. k' t 1 t · ·· · kan vitába szá!Lnának. A . kételke- mely szolgáltat;í.st !1yújtó _más szer- te /.1: ette a elJes szoveget 1smer-
dőknek az ellenkezö véleményen le- vezette!, vagy maganszemellyel az a te Juk.) 
vöknek' azonban figyelmébe ajánlom dolgozó, aki az adott szolgáltatással 1 .  A munkáltató - '.1-z. Mt. 10/A_ § 

hogy az 1992 évi bérfejlesztés jöve� kapcsolatos szerződés megkötésé- (2) bek. b) és d) pontJa1, . _valarm�t 
delmi kihatás

.
ai és a kollektí\' szerző- ben V?!_o/ a szerzöd�si igény ér- az Mt. lOJ_B § (2) be�. ala�J�n -:-- ko: 

dés anyagi konzekvenciáit kizárólag vényesLtesében �zen:e!,yesen, vagy t�les az illetékes er�ek-Kep".:1sele�1 
együtt lehet viz"gálni, majd megítél- b�oszto�t ��nkatarsa1 által közvetve sz_er".ezete!<= elő

_
zete� vele�énye� . ki-

ni. Ennek belátása igen könnyű, mi- kozremukod1k. �ern1 az �ts;-�r vezesre. �talakitasra 
vel az 1992. évre a MAV, a Vasuta- e� �orszerus1tesre. va_l�m�n.t a_ dolga-
sok Szakszervezetének ez irányú ja- 7. (9. §) A hozzátartozók együtt z�k n�?yo�b �sopo;tJat ermto mu.n-
va.slatát elfogadta. a korábbi alacso- foglalkoztatásának tilalma alól fel- kaltato1 intezkedesek tervezeteire 
nya,bb szint helyett 22 százalékos át- mentést nyertek a „szolgálatukat vonatkozóan. 
Lagbérfejlődést irányzott elő, s ezen együtt ellátó forgalmi utazó hozzá
belül a bértarifarendszer és a kol- tartozók". (VSz-javaslat) 
lektív szerződés a jövedelem egy- a. (11.  §) Az általános felmondás-
egy elemét determinálja. ról szóló szabályozás módosított ele-

A kollektív szerzödést azonban me a következö : ,,Azoknak a dol
több mint hiba - bűn - lenne csak gozóknak, akiknek felelősségvállalási 
mint jövedelemszabályozó megálla- nyilatkozatot kell tenniük, a felmonpodást vizsgálni. Egyre fontosabbak dási idejük az Mt. V. 25. § a) pontazok az elemek, melyeknek nincs jában meghatározott időn túl
vagy alig van közvetlen bérkihatá- menöen, a helyi függelékben meg
suk, de a foglalkoztatás módját sza- határozott mértékben, legfeljebb hábályozzák, illetve a foglalkoztatás- rom héttel meghosszabbodik." 
biztonság megőrzését célozzák. Mai 
1azdasági körülményeink közepette 
ez igen fontos szabályozói kör, és a 
Vasutasok Szakszervezete ezt a kér
déskört hangsúlyozottan kezelte -
nem is eredménytelenül. 

A következőkben teki ntsük át a 
kollektív szerződés főbb változásait, 
nem fontossági sorrendben, mert 
ilyet talán nem is lenne célszení fel
állítani ; szükség esetén összehason
Htva az 1991. évi szabályozással és a 
MA V á1tal korábban javasolt mér
tékekkel is. 

1. (1. §) A kollektív szerződés ha
tálya 1992. február 1.-1992. de
cember 31. E §-ba,n új elem a Szak
ági Függelékek megkötésének köte
lezővé tétele. 

2. Törlésre került a „dolgozói 1'ft4" 
intézménye, mivel a dolgozói vitafó
rumokon (számuk több mint ezer 
Vólt) elhangzott jav86latok, véle,né
nyek érdemi módon nem voltak 
egységesíthetők, összegezhetók. A 
munkavállalói vélemények tnunkál
tató általi gyűjtése, tolmáesolása az 
l\rdek-képvlseleti tevékeny.11ég kere
tein belUJ elfogadhatatlan� . A_ VSz 
h•tékonyabb rendsz.erre láf lehetősé-
get. 

3. Megszűnt az érdekképviselet 
amyagl (pénzl>eni) támogatása. mely 
els61orbSJn a saját tagdíjbefizetései
b61 működni képtelen ne6re�teken 
eetített elsősorban, (VDSZ, munkás
tanácsok, VFSZSZ.) At infra&truktu
ltlla felt4telieket a MA V a továb-

9. (14. §) A vállalati végkielégítés 
elfogadott mértéke (a vasutas-szak
szervezet által kidolgozott) sarkala
tos szabályként került tárgyalásra. 
A VSz folyamatosan nagy hangsúlyt 
helyezett arra, hogy a MAV által ja
vasolt kötelező jogszabályi mértéken 
felül drágává tegye a munkáltatónak 
az ellbocsátást. Hosszú, többfordulós 
vita végén, a MAV csak a VSz 
kompromisszumos javaslatait fogad
ta el az alábbiak szerint: 

„1 ./A dolgozót, az Mt. 27/A §-ában 
meghatározott feltételeket is figye
lembe véve és a jogszabályi mérté
ket beszámítva, az alábbi összegű 
végkielégítés illeti meg: 

a) legalább 3 évi MA V-munka
viszony esetén egyhavi, 

b) legalább 5 évi MÁV-munka
viszony esetén kéthavi, 

c) legalább 10 évi MÁV-munka
viszony esetén öthavi, 

d) legálább 15 évi MÁV-munka
viszony esetén héthavi, 

e) legalább 20 évi MA V-munka
viszony esetén tízhavi, 

f) legalább 25 évi MÁV-munka
viszony esetén tizenegy navi, 

g) legalább 30 évi MA V-munka
viszony esetén tizenkettő havi átlag
keresete. 

Az el5zöekben meghatározott vég
kielégítés mértéke háromhavi át
lagkereset 6sszeoével emelkedik. ha 
4 dolgozó munkaviszonya az 6reg

_ aegi n1(Ugdíjjogosultság megszerzé
aét megelözó 6t éven belül szűnik 
meg. 

E körbe tartoznak: 

a) a MÁV belső szervezetének át
alakítására. korszerűsítésére vonat
kozó tervezetek. 

b) a MÁV egyes szervezeti egysé
geit (fönökség, üzem stb.) érintő ra
cionalizálási, privatizálási terveze
tek, (például valamely szervezeti 
egység egyszemélyes kft.-vé történő 
alakítása.) 

c) a MAV-ra vonatkozó privatizá
lási tervezetek, 

d) a MAV átalakulása (1989. évi 
XIII. tv.) A véleménykikéréseknek 
idöpontjait a 1 19/1991. (IX. 12.) Korm. 
r. és egyéb jogszabályok határozzák 
meg. 

2. Ha az 1. pontban megjelölt va
lamely munkáltatói intézkedés kö
vetkeztében olyan mértékű létszám
leépítést kell végrehajtani, amelyre a 
jogszabály a munkáltató számára 
előzetes tájékoztatási kötelezettséget 
ír elő, a munkavállalók és meghatá
rozott szervek (például munkaügyi 
központok) vonatkozásában. a tájé
koztatást egyidejűleg az 1991, évi 
IV. tv.-ben meghatározott tartalom
mal és idöpontban. minden esetben 
meg kell küldeni az illetékes érdek
képviseleti szervezetek részére is. 

3. Az 1991. évi IV. tv. 23. § (1) 
bek.-ben meghatározott bizottság fel
adata - feltéve, hogy a helyi viszo
nyok ismeretében a bizottság más
képp nem rendelkezik: -

a) a létszámleépítés elveinek meg
határozása, 

b) a létszámleépítés ütemezése, 
e) a létszámleépítéssel érintett dol

gozók helyzetének - a lehetőségek 
szerinti - rendezése. 

A c) pont keretében különösen: 
1. más munkakörbe (munkahely

re) Irányítás és ezzel szoros össze
függésben a dolgozó átképzése, 

2. más munkáltatóhoz áthelyezés 
kezdeményezése, 

3. korengedményes nyugdíjazás 
kezdeményezése. 

(Megjegyzés : a fenti szabályozá· 
son túlmenően, a munkáltató és az 
érdek-képviseleti szervezetek megál
lapodása szerint e kérdéskör továb
bi pontosítása is részletezésre kerül 
végrehajtási utasítás keretében. Az 
egységes értelmezés érdekében ide
kerül felvételre a régi paragrafus 
átemelt szövege is.) 

11 .  (17. §) A munkaidő tekinteté
ben a régi szabályozás 3. pontja 
,·áltozott az alábbira: ,,A kollektív 
szerződésben vagy annak alapján 
a helyi függelékben meghatározott 
munkaidő-beosztástól csak különö
sen. indokolt esetben, az illetékes 
s::akszervezeti szervezetekkel egyet
értésben lehet eltérni. (Például az 
adott munkaidő-beosztás fenntartá
sa a folyamatos foglalkoztatást ve
szélyezteti). 

Tekintettel arra, hogy a helyi 
függelékben meg kell határozni va
lamennyi munkakörre az alkalm::i
zandó munkaidő-beosztást, e sza
bály azt is jelenti, hogy szakszer
vezeti egyetértés kell ahhoz, hogy 
a munkáltató egyéni munkaszerzö
dés-módosítási ajánlatot tegyen -, 
ha a módosítás a munkaidő-beosz
tás módosítására_ vagy arra is vo
natkozik. 

12. (20. §) E § az utazószolgála
tot ellátó dolgozók munkaidejét 
szabályozza. A várakozási időre, a 
távolléti órára, ezek mértékére, dí
jazására vonatkozó előírások nem 
változtak. Ez igen megbecsülendő 
eredmény, mivel a MÁV javaslata 
úgy szólt, hogy a forduló-, illetve 
közbenső állomáson az újabb ve
zénylésig terjedö idő - ha a két 
órát eléri vagy meghaladja - vá
rakozási idönek minösül, s erre az 
idöre a személyi alapbér 50 száza
léka illeti meg díjdzásul. Sikerült a. 
6 órás időtartam megőrzése. Ennek 
vitája sorá·n - a közös érdekelt--. 
ségből következően ...:.. szinte csak a 
munkáltatót kellett meggyőzni. Sa
ját érdekeltségüknél fogva. szolidá
ris volt a „legszolidárisabb" szak
szervezet - a. mozdonyvezetőké is. 

Új elöírás, hogy a vonat átadás
átvételére, illetőleg vontatójármű 
elökészítésére, utánkezelésére szük
séges időnormákat a szakági függe
lékben, a fel- és lejelentkezések 
helyét és idötartamát helyi függe
lékben kell meghatározni. (Ez kor
rekt és rugalmas szabályozás.) 

13. (20. §) Az utazószolgálatot 
ellátó dolgozó egy szolgálatban el
tölthetö idejének szabályai lényegé
ben nem módosultak. Változás, 
hogy a szolgálati idök megszabott 
felső határától - helyi függeléki 
szabályozással - felfelé 2 órával, 
mellékvonalon négy órával el lehet 
térni. Ezen túlmenően növelhető az 
egy szolgálatban teljesíthető szol
gálati óra a várakozási idővel, a le
jelentkezési idővel, és a honos, 
vagy a lejelentkezésre kijelölt szol
gálati helyre irányuló önköltségi 
utazás idötartamával. (Megjegye
zendő, hogy a MA V eredeti javas
lata szerint a lejelentkezéshez kap
csolódó önköltségi útnak csak az 
egy órát meghaladó részét lehetett 
volna munkaidőként elszámolni, il
letve díjazni!) (Kiemelkedő VSz-si
ker!) 

14. (23. §) A váltásos (forduló) 
szolgálatot ellátó dolgozó munka
idő-beosztása: 

1. A váltásos (fcrrdul6) szolgálatot 
ellátó dolgozó munkaidejét az évi 
munkaidőkeret alapulvételével, a 
feladatok függvényében, havi keret
ben kell megállapítani a helyi füg
gelékben. A havi munkaidőkeretet, 
azon belül a két-, három- vagy 
négybrigádos rendszerű váltásos 
(fordulós) munkarendet felolvasó
könyvben kell elkészíteni, és az 
érintett dolgozóval a tárgyhónapot 
megelőző hónap utolsó napjáig ki
mutathatóan közölni kell. 

2. Az egy szolgálatban eltölthető 
munkaidő legkisebb mértéke 6 óra, 
felső határa - a 3. pontot figye
lembe véve - 16  óra. 

3. Váltásos (fordulós) munkarend
ben az egyes szolgálatok időtarta
mát, valamint a 16 órás felsö ha
tártól 2 órával felfelé történő elté
rést a helyi függelékben kell meg
határozni. 

4. Ha a munkáltatás indokolja, a 
váltásos (fordulós) szolgálatot ellátó 
dolgozók a helyi függelékben megha
tározott munkakezdési, illetve mun
kavégzési időpontoktól eltérően Is ve
zényelhet6k. Az eltérő vezénylési al
kalmak száma havonta a 8 esetet nem 

haladhatja meg. Az eltéró vezénylést 
legkésőbb az elöző szolgálat letelte 
elött kell kimutathatóan közölni. 

E § 4. pontja elég nehezen nyerte 
el végső tartalmát. Amiért a munkál
tatóval a VSz-nek sikerült ebben az 
új elemben megegyezni a munkálta
tóval. a többi érdek-képviseleti szer
vezet aktív statisztálása közepette, 
annak egy fö oka van. Nevezetesen 
az, hogy 

a VSz partner kh·án lenni minden 
ésszerű és indokolt munkaidőalap 
csökkentési szabályozásban, amely a 
legcsekélyebb mértékben is hozzájá
rulhat a foglalkoztatás biztonságá
hoz. E szabály pedlg vitathatatlanul 
szolgálhatja e célt, ésszerű és átgon
dolt alkalmazása mellett. 

15. (24. §) Az utazószo!gálatot el
látó dolgozó átvezénylési díja 200 fo
rintról 300 forintra módosult. A nem 
utazó dolgozók átvezénylési díjában 
nem sikerült megállapodni, így öket 
továbbra sem lehet átvezényclni. (Ha 
egy nem utazó dolgozó vezénylése 
szerinti idöben és helyen szolgálatra 
[munkavégzésre] jelentkezik, a mun
káltatót a szolgálat [munkaidö] teljes 
tartamára foglalkoztatási kötelezett
ség terheli, ennek bérezési kötelezett
ségével együtt.) 

16. (25. §) Az utazó és fordulós 
dolgozó havi munkaidökeretének 
módosítása:  Ha a fordulós vagy uta
zó dolgozónak a felolvasókönyv sze
l'int, a havi munkaidökerete nem tel
jesült (mínusz óra keletkezett), ennek 
a következö hónapban történö pótlá
sáról a szolgálati fönök köteles gon
doskodni. A dolgozó következő havi 
kötelező munkaideje az elmaradt 
órák számával - legfeljebb 12 órá
val - növekszik. Erröl a dolgozót 
legkésőbb a növelt munkaidejű hó
nap harmadik szolgálatakor értesíte
n i  kell. Az év utolsó hónapjában fel
mer.ülő . .munkaidőhián.nyal a kö�·..et
kező év, illetve a következő év első 
hónapjának mun'._aidókerete nem nö
velhető meg. 

17. (27. §) Az osztott munkaidó te
kintetében látszólag semmi változás 
nem történt, maradt az 1991. évi sza
bályozás. 

A munkáltató javaslata 2 órás 
megszakítást tartalmazott, a. VSZ ál
láspontja a minimális 6 órás megsza
kítás volt. A munkáltatói kompro
misszumot elfogadtuk annak mérle
gelésével, hogy a minimum 6 órás 
megszakítás lényegesen növelte volna. 
a munkaidőalapot. 

18. (31. §) Az egyéb munkarendek 
közé (5+5, 6+3, s+4> felvételt nyert 
a 4+3 munkarend (munkaidö beosz
tás) ,  mint új elem. Erre a munka
rendre két alternatíva vonatkozik, a 
hétfő-csütörtöki munkanapbeosztás, 
illetve a kedd-pénteki változat. A 
munkarend egy dolgozóra, illetve a 
munkavállalók kisebb csoportjára 
(például egy tolatócsapatra) nem al
kalmazható. Ha a bevezetés feltételei 
adottak, e kedvező munkarend be
vezetésével számottevö költségmegta_ 
karítás érhető el, a napi 10 órás mun
k'"'aidö (4 napon át) pedig . nem tekint
hető túlzottan terhelőnek. 

19. (32. §) A kényszerszabadságo
lás új intézmény, s mint nevében is 
olvasható - kényszermegoldás, tar
tós foglalkoztatási probléma kezelé
sére készült, mondhatni kényszerű el
bocsátások kivédésére, olyan esetek
re, amikor már a részmunkaidős fog
lalkoztatás sem célszerű. E szabályo
zás az alábbiak szerint nyert elfoga. 
dást (teljes szöveg) : 

1. Ha a munkáltató foglalkoztatási 
kötelezettségének a jogszabályokban, 
valamint a kollektív szerződésben 
biztosított lehetőségek figyelembe
vételével sem tud eleget tenni (tar
tós foglalkoztatási gond), a dolgozó
kat kényszerszabadságra lehet külde
ni. 

2. Tartós foglalkoztatási gond. ha 
az adott szolgálati helyen (főnökség, 
üzem, hivatal stb.) vagy annak vala
mely egységénél a megelőző hónap
ban a kötelező munkaidőnek legfel
jebb a 85 százaléka teljesült vagy az 
egyes músza,kokon belül a produktív 
idő alatti teljes körű munkával törté
nő ellátás nem volt megoldható. 

3.) Ha a dolgozó évi rendes sza
badsága (illetve annak egy része) 
még megvan, elsősorban azt kell a 
dolgozó részére kiadni. A kényszer
szabadság részeként kiadott rendes 
szabadság tartama nem haladhatja 
meg, a dolgozót a kényszerszabadság 

(Fol11t4t4, a 4. ol.claZoflJ 
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- ·�h�láírták a MÁV új kol lektív szerződését 
(Folytatás a 3. oldalról.) rítások Itt is megtalálhatók. A díja

zás mértéke: letel tének idöponÍjáig megillető sza- _ szabad-, pihenő és munkaszü-badság arányos részét. A dolgozó ké- neti napon tartott ügyeleti szolgá
résérc az arányos résznél több is ki- latért 75 Ft/óra (1 991-ben 23-41 
adható. · Ft/óra, helyi függelék szerint) : 

4. A ·  1.énus:i;erszabadság tartama - egyéb napokon 50 .f't/óra (1991-
naptári . é1,c-nraént a GO 1iiunkanapot ben 23-29 Ft/óra helyi függelék 
nem, liáladhatja meg. Ennél maga- szerint). 
salflú:iérték az illetékes érdik-képvi
�,•lettt .s�ctvc:;;�tekl.el egyetértésben 
óffaplthatú meg:, A. kényszerszabad
ság.'.rifszeként R�dott rendes szabad
<=á(f' ·' :60 111u�apba -, i l letőleg 
az •, �eg�st:tb

_ 
b (r.i_ . értékbe - ne!11 

:,z tg· �J(A kény:,zerszabadsag 
le . .':lfaó)ií-dat;na 1 hét. 

, _;kfn}��r#Zl:jbads�g. �onkrét 
("t� az • q11ték�s �aks.qervezetek 

vé -ménytfilek'· •· ft�etnbe'vételév�l 
kell meg ha tározni. A kényszersza
badság alkalmazása kizárólag a s_Zél,k
ági h:ányítást ellátó szerv .elozetes 
erigedél\"e alapján történhet, amely 
az' engedélyezést megelőzően, köteles 
e�yeztet�st '  l<!{ölytatni az i!Ietékes 
érdek-képYiscleti szervezetekkel. 

6. A kényszerszabadságnak a ren
des szabadság által nem fedezett ré
szére a dolgozó átlagkeresetének 
(' agy ha kedvezőbb, akkor •a szemé� 
lyi alapbérének) 65 s_zázal�át, de 
iegalább a :r,,I.,Á Y-nál é;yfny_es ,µiíni 
malbérnek megfelelő ö.sst�f'·aíJat 
kell fol,·ósítanf ·• ' � '  > � . . · ., • !',. • .'i f�,.• 

20�· (3-Í. , §Í A : ·t4t�d:tiba- 'éiijaz6sa. 
A havi munkaidOfit!i:etl:>e,i:i fogla)koz
tatott forduló- (valt�◊-sr' 'és utazó
szolgálatot ellátó· tjolgQZo�at a ·•yég
zett túlmunkáért 75",:�z.tlékos pót
lékolási díjazás illeti '�g; .,. 

Az egységes éttelm'eiés érdekében 
itt jegrezzük: meg .(bár ezt a 40. § 
Habáfyozza). hogy a he.U pihenőnap 
l C<> százalékos. ·P,é>tlékú díjazása ter
mésze.tesen nem válto210tl Ha a heti 
pihenőnapokat a tnunltálfat6 termé
szetben nem biztosította, úgy a heti 
r,ihenönapon -renylegesen - teljesltett 
SZQlgá.la,ti óráxra (1]1unkaidőr1;) a dol
gorót 100. szá*_alékos riótlékolású dí
ja_�?� illeti Il\'fg. 

23. A vasúti dolgozók bérezésé
nek szabályait a kollektív szerző
dés H-46. §-ok tartalmazzák. Az 
1992. január 15-én elfogadott 
100271/1!192. MHF. A. számú utasí• 
tás tartalmazza az alapbér megál
lapításával összefüggő szabályokat. 
Erről korábbi lapunkban cikket 
közöltünk. !gy most - tekintettel 
a h:ilózaton fellelhető legkülönbö
zőbb találgatásokra reagálva 
csak annyit tartunk szükségesnek 
hangsúlyozni, hogy a bértarifarend
szerre való ráállás százalékos mér
tékéről és a bérfejlesztés egyéb 
elemeiről a MA V és az érdek-kép
\·iseleti szervezetek érdemi tárgya
lást még nem folytattak, mivel az 
összes érintett dolgozó besorolása, 
ennek kapcsán a konkrét bérigény 
meghatározása még nem történt 
meg. Becsült adatok (kinek-kinek) 
természetesen vannak, de ez nem 
képezheti érdemi tárgyalás alapját. 
Ami eldöntött tény : 

a bértarifa bevezetési időpontja 
1992. február 1., a bérfej1esztes 
1992. janáur l-jei (visszamenőleges) 
hatályu lesz, valamint abban is 
megegyezés született, hogy az 1992. 
cv1 átlagbérfejlődés 22 százalékos 
lesz, és a kollektív szerződés által 
tartalmazott kényszerintézkedések 
(részmunkaidős foglalkoztatás, 
kényszerszabadság stb.) következté• 
ben sem lehet kevesebb, mint 19 
százalék. 

Ehhez feltételként kapcsolódik -
a megállapodásban foglaltak szerint 
- 10 százalék, hálózati szintre ér
telmezendő létszámcsökkentés. A 
bérfejlesztés összegét a február ha
vi munkabérrel 1992. március 
12-én, de legkésőbb március 30-ig 
kell kifizetni. Ilyenkor az eredeti pihenőnapon 

teljesített szolgálatot kell alapul 
t.•e"imi. Kivétel · e szabály alól a há- . 24 . .  (47. §) A tizenharmadik havi 
rombrigádos (12/24-es) fOrdulószolgá- fizetes. 
lati<>rends&mrtien!'(lol�ók- ahol köz- , • 1 .  �� MA V főfogla.,lkQ.Z�!\Ú dolgo.-
beváltásonként l6 ótlír kéll ala�m •:zóí részére „13. ha,•i fizetést" bír
' enni illetve ha 5 vasá1mapos hó- tosít, melynek összege azonos a dol
napb�n kettö · közbeváltást biztosí- gozó kifizetéskori személyi alapbé
to,tlak, a hannac;!ik ki nem adása réve!. 
e:;e_tén 8 órát k;ell 100 százalékos 2. A kifizetés 199'.l. évi vasutas-
pótlékolású djiazással elszámolni. nap alkalmával történik. 

, Tekintette(ro.rra, h;gy korábban . 3. A1:1e1:ny_iben a MA V gazdasá
cnnek-. értelmpzésében több szolgá- g1 nehezsege1 a 2. pontban foglalt 
lati •helyen. helytelen·;gyakorlat volt időpontban történő kifizetést nem 
fellelhető-, hangsúl-yozni kívánom, teszi!-: leh_et?vé, a munkáltató_ k��
hogy a természetben ki nem adott demenyezesere a felek 1992. apnlls 
pihenőnapokm elszámolandó 100 3_0-ig_ tá1:�ya�á�okat . �e!denek a ki
s::ázalékos pótlék akkor is  megilleti flzetes UJ  1dopontJarol. Ebben az 
a dolgozót, •ha a· tárgy hónapban túl- e�etben i� az9n?an a 13. havi fize
órája nem m�·ült fel •. Ez: az eset a te� 50, s;-azalekat vasut�snapkor, 50 
kollektív szerződés 23. § 4. pont nem szazalekat ped;� legkes?�b �992. 
kellő körüJtekintéssel történő alkal- szeptember 30-aig kell k1flzetni. 
mazása esetén többször előfordulhat. 4. A kifizetés feltételeit a szak
(E szabálvt a 14-es sorszám alatt is- szervezetekkel egyetértésben kiadott 
mertettük.) Ugyanitt ismertetjük, utasítá� ha��rozza �eg. 
hogy mely dó.lgo;zókra rnnatkozik az (Fe_lt�tle�rnl . megJe151z�nd5, h�� 
&z előírás (a 33. §-ban), hogy az ál- a „k1í1zete_skon sz�1:1el}'.1 . a18:pber 
taluk \·égzeft túlmunkáért pénzbeni alat_t - . barmely k 1f1zete�1 modo��t 
díjazás illeti meg őket. A túlmunkát valo�ul 1s ";eg

! 
a dolg?zo 1�92. Ju_

szabadidővel me11váltani csak a dol- nius1 szemelyi alapbere ertendo. 
r,ozók kérésére- "' lehetséges.. Ez az Má�· _k�zdeményeztük a szöveg pon
vlábbi munkakörökré vonatkozik : tos1tasnt. 

- fízika:jf'':(oglalkozású , 'dolgoiók, 25. (40. §) l\Iűszakpótlék 
- váltásos' inunkarenc;lben foglal-

koztaJett,�;ic
_ 
m fizikai ,foglalko-

zásei �1��zók, .í· • 
- műv\;'�tolc:;,;. •·.'. :; 
:-:-: pál.J!,atn'.es1'.er, •·qlol�Jfmester, tá\·• 
. .. közföfocstm- és a · 
- házi• h��k dolgoi6,r 
Az inforn)álás teljesebbé . tétele ér-

<lckébcn cl ��ell monclani, hogy a 
munkáltató 25 Sz:ízalékos · (20 óráig) 
javaslatot ,�t\ s Vl,l\t olyan szakszer
\ ezet, amefy ezt, energí:iját nem kí-
1né�v.c, a,mig cs.:,.t 111(\.tlja ,volt rá, tel
jes . tckintélyé,•<'l támogatta. 

Csalf . q(cs.6r.ni tuc;lom a mozdony
' ezetök képviselőit, akik a megcgye
zé's elös·cgítése é'rdekében képesek 
voltak. egy •. 50 szúzalékog pótlékra 
Yona tkozó;,;-kompmm isszu!tlqs ju_vas
latot tenh" �Hét mát csak az dicsé
r etesebb. hogy a megegyezés érdeké-
1.;(!n,:'•hogy lea en időbe:1 hatál\'Os 
MA V kolle!Hrv szerződés. el tudt,1k 
fogadni a 73,. százalékos pótlck mér
tékét. . .., ' ·� 

21. t36. �) A kés::cnlét.,· űgy a la
lü1son, mint a munkahelyen töltendő 
készenlét felső határa, ha a helvi 
fiiggelé!t ennél alacson�·abb mérté
ket n�m illapít -rneg. 800 óra - nap
tál'i é\·enkén,t. (A munkáltató kornb
b,i jav�lata 1 200 ó1:a volt, és a helyi 
függelék ;fd�elé eltérhetett ettől): 
Szigoníbb ��H a \·ezető beosztású 
<J:oLgoz,ókra , \\Onillkozó szabályozás. 
(�szen;�.eAfink erre irányuló te
\•:�k,enységt- c1,edmény�s volt.) 
. ,. 22. (37. §), ,'l..? ügyelet. Mértékét te
k int\'e ,meg<r�vezik a készcmlétnél is
n:ertctettckkcl, az ott . eI)llített szigo-

1. A több műszakos munkaidő
beosztásban foglalkoztatott dolgozó 
műszakpótlékának mértéke: 

a) a délutáni műszakban végzett 
munka után járó törzsbér 20 száza
léka. 

b) az éjszakai műszakban végzett 
munka után járó törzsbér 40 szá
z:ilé!rn. 

2. A havi tö:-zsbér 30 százaléká
nak megfelelő műszakpótlék illeti 
meg a folytonos munkarendben 
foglalkoztatott dolgozókat. 

3. A havi törzsbér 10 százaléká
nak megfelelő műszakpótlék i1Jcti 
meg a 12/36, 13/35, 16132 órás mun
karendben foglalkoztatott dolgozó
kat - amennyiben a munkaidő a 
délelőtti, illetve a délutáni műszak
ra esik -, valamint az 5-f-5 6 1-3 
O ; -1 munkarendben dolgozók'at. h� 
a munkaköri szüneteket is figye
lembe véve a napi munkaidő eléri a 
12  órát. 

4. A haYi törzsbér 23 százaléká
nak megfelelő összegű műszakpót
lék illeti meg a 17í35. ULi-1, órás 
fordulószolgálatot ellátó dolgozókat, 
ha a munkaidőből legnlább r, óra 
az éjszakni (22-06 óráig terjedő) 
müszakra esik. Egyéb esetekben 
ezeknél a munlrnrendeknél n mű
szakpótlék mértéke a hnvi törzs
bér 20 száz:iléka. 

5. A műszakpótlékra t•aló jogo
sultság feltételeit a jogszabályi 
meghatározások alapján kell meg
állapítani (például a folytonos 
mtinl,arend fogalma). 

26. Kikerült a ko11ektív szerz5-
dés szabályozási köréből (megszűnt) 
a melegüzemí pótlék és a kiemelt 
forgalmi jutalék. Megállapodás tör
tént azonban arra vonatkozóan, 
hogy az 1992. évi bérfejlesztés vég
rehajtását követően (természetesen 
az esetleges egyéb pótlékvonzatok 
kihatásait figyelembe véve) mindkét 
pótlék alapbéresítésre kerül. 

A mozdonyvezetők szakszervezete 
e pont tárgyalásánál is igen aktív 
és „segítőkész" volt. Igazi harcos
társkén t álltak ki - a munkáltatói 
javaslat mellett, ők a vitatott ösz
szegek 50 százalékának alapbéresí
tését tartották volna elfogadható• 
nak. (Ez sok dolgozó esetében 2000 
Ft/hó keresetvcszteséget idézett vol
na elő.) Szerencsére a MA V tár
gyalódelegációja, ezen belül az 
üzemviteli szakág vezetői, reálisan 
mérték fel a probléma jelentőségét, 
mely körülbelül 3000 budapesti dol
gozót érint, s így sikerült a VS7-
nek egy elfogadható kompromisszu
mos megállapodásra jutni. 

27. (52. §) Egyéb pótlékok. Azok
ban a munkakörökben, amelyekben 
az ,,0.1" számú utasítás (mozdonyve
zetőknél a mozdonyvezető-gyakor
nokok kiképzését szabályozó utasí
tás) felügyelet alatti munkavégzést 
ír elő, a betanítást (felügyeletet) 
külön megbízás alapján ellátó dol• 
gozót a betanítás (felügyelet) idejé
re személyi alapbére 10 százaléká
nak megfelelő összegű pótlék illeti 
meg. 

A MAV eredeti javaslata 60-120 
százalékos térítési díjemelést ered• 
ményezett volna. Kompromfsszum_�s 
megoldásként 60-00' százalekos dlJ· 
emelésről szóló megállapodás szüle
tett. 

Jelentősen emelkedett a gyermek
üdültetés térítési díja. Mivel az ét• 
kezési nyersanyag értéke 150 Ft
ra emelkedett, 200 Ft/nap térítési 
díjat kell ez évben fizetni Balaton
kenesén és Bodrogolasziban. A több· 
letszolgáltatást is biztosító szaktábor
jellegű - 18 év alatti - üdültetés 
térítési díj - 300 Ft/napra emel
kedett. 

A családos beutalásoknál meg
szűnt a térítésmentesség. A megemel
kedett anyagi kihatást a vasút nem 
vállalta, és a nagycsaládos adóalap
növekedés miatt nem is lett volna 
érdemi segítség. Megszűnt a 3. gyer• 
mek térítésmentessége. Ezt a jelentős 
terhet az állami és nem a vállalati 
szociálpolitikai ellátási rendszernek 
kell finanszíroznia. A családi válla
lati beutalóknál minden gyermek té
rítési díja a felnőtt térítési díj 70 
százalékára változott. 

A VSz által az alapszervezeteknek 
felkínált „úgynevezett szakszervezeti 
beutalók" adómentesek. 

37. (G7. §) Munkásszállás . 
A térítési díjak átlagosan duplá

j..íra emelkedtek. Az elfogdott eme
lés is közel 20 százalékkal kevesebb 
a vasút által eredetileg javasoltnál. 
(Az elfogadott, kategóriától függő 
fix térítés a megemelt mértékben is 
c:sak 1 heti önköltséget fedez !) 

(Megjegyzés: a kiképzésekre vo
natkozó szakmai utasítások e tár
gyú előírásait felülvizsgálva e §  egy 
későbbi időpontban újra tárgyalás
Ta kerül, várhatóan bővül a pót
lékban Tészesülők köre.) Az ideiglenes munkásszállás térí

tési díja havi 300 Ft-ra változott. 
28. (53. §) 11:pítóipari különélési Sikerült viszont elérni a VSz-nek, 

pótlék. hogy a legmostohább körülmények 
A MA V 12 órás lakóhelytől va- között lakó, mobil munkásszálláson 

ló távolléti időre vonatkozó javas- elhelyezettek továbbra sem fizetnek 
latát sikerült visszaszorítani az elő
ző évi 10 órára. Egyértelmű meg- térítési díjat. 
fogalmazást nyert az építési mun- Az albérleti hozzájárulás lehet6sé
kahelyeken foglalkoztatottak igény- gét duplájára emeltük. !gy kétezer 
jogosultságára vonatkozó szabályo- forintról négyezer forintra emelke
zása. dett a vállalati hozzájárulás lehető-

29 (-4 §) K'k-ld t • i k""lt é t . , _ sége, amelynek odaítéléséről tovább-
. a . 1 u e es o s g eri . 'ál' b' tt . d" t tés7nápidij) . '  A féltételek nem váh •.I� ,�� •. '1 �,zqf�_.;s izo sag on • 

38. (68. §) Munkásszállítás, munká. 
ba járás. 

A régi 1,20 Ft/km helyett 1,50 Ft/ 
km költségtérítést javasoltunk -
eredményesen - a közigazgatási ha
táron kívülről, saját gépkocsival be
járó dolgozók részére. 

39. (70. §) '7állalati segély. 
Maximálva lett 7000 forintban 

az egyszeri vállalati szociális segély, 

40. (71. §) Lakáscélú támogatás. 
Az eddigi szabályozás kiegészült 

azzal, hogy bérlakás bővítéséhez, 
közművesítéséhez, korszerűsítéséhez 
is biztosttható, legfeljebb 50 ezer 
forintos támogatás. (VSz-javaslat.) 

41. Ruhacllátás. 72. § és a 3. szá
mú melléklet. 

Változást jelent, hogy a kiadott 
lábbeli a kiosztástól számított 6 hó
napon belüli használhatatlanná vá
lása esetére vonatkozik az új ellátás 
biztosítása. 

VSz-javaslatra történt az a módo
sítás, hogy a MA V hibájából ki nem 
adott ruházat viselési határidejének 
lejárta után választhat a dolgozó a 
ruha kiszolgáltatása, illetve értéké
nek pénzbeni kifizetése között. 

Megszűnt a régóta kifogásolt rang
jelzés. 

Az egyen- és formaruhák kihordá
si idejére vonatkozóan jelentős nö
velést tervezett a vasút. Elértük a 
tárgyalások során, hogy a csökken
tett egyenruha-viselési időre jogosult 
dolgozók - így az utazóközönséggel 
leginkább kapcsolatban lévő jegy
vizsgálók, vizsgáló főkalauzok stb. 
- ruhakihordási ideje megmarad
jon. Hasonló módon legalább a fe
kete félcipő 1 éves kihordási ideje 
ne növekedjen. 

Természetesen - a nagy helyigény 
miatt nem lehetett minden § szöve
gét teljes terjedelemben bemutatni. 
Bízunk abban, hogy e leltárjellegű 
munka a hétköznapok hasznos se
gédeszköze lesz mindazoknak, akik 
a kollektív szerződést részleteseb
ben akarják tanulmányozni. 

o Oron>fftt't /\ 
toztak. A napidíj összege 50 Ft/nap- ,-----------�--,�:---------=---�..:_�--·_,_ 
ra emelkedett. A határátmeneti •� ,; I; 
forgalomban és a közös határállo
máson szolgálatot teljesítők napi
díjátalányát az eddigi 10 Ft/óráról 
1 2  Ft/órára sikerült felemeltetni. 
(Csak a VSZ javasolta.) 

30. (35. §) Külföldi kiküldetésben 
lévők napidíja. Maradt a régi sza
bályozás, változás csak a háló-, 
komfortkocsi-kísérők, étkezőkocsik
ban szolgálatot teljesítő dolgozóknál 
van, ahol 8 óra után jár 100 százalé
kos napidíj. 

31 .  (57. §) A VSz javaslatára át
lagosan (kategóriánként eltérő mér
tékben) 24 százalékkal emelkedett 
a vállalati gépjárműveket rendsze
resen vezető dolgozók pótléka. 

32. (59. §) Térítések. A VSz ja. 
vaslatát elfogadYa, a téli munka
szünetre - fagyszünetre - a dol
go�ót alapbére ü5 százaléka, de leg
alabb a MA V-nál fize,ctt minimúl
bét- illeti meg. Ez lényegesen ma
gasabb a jogszabályi szintnél. 

- A kötelező oktatáson, és az 
időszakos vizsgáztatáson eltöltött 
tényleges idő kerül munkaidőként 
elszámolásra, de a minimális mér
ték 4 óránál nem lehet kevesebb. 

33. (60. §) A fizetési előleg felső 
határa 1 5  ezer Ft-ra emelkedett 
odaítéléséről a szociális bizottság 
dönt. 

3-1. (63. §) Törlésre került a törzs
gúrdajutalom - a MA V javaslatá
ra. Indoklása: a bértarifarendszer 
differenciál a szolgálati évek sze
rint is. Az itt felszabaduló összeget 
az étkezési hozzárulás 900 Ft, hó-rn 
való emelésére, valamint a napidíj 
50 Ft. nap-ra való emelésére fordí
tódik a VSz javaslata szerint. 

35. (64. §) A melegétekeztetés té
rítési díja az alkalmazott nyers
anyagnorma 00 százalékkal felemelt 
61 tékc (önköltség),  Eddig GO százalé
kos rezsiköltséget kellett fizetni. 
amely mára már ke\·ésnek bizonyult 

Kezdeményeztük továbbá a 900 
Ft'hó adómentes felhasználási lehe
tóségének megteremtését, kiznrólag 
nz üzemi mcle;:!t'tekeztetésre. Ennel< 
megrnlósílásától a .\lA V nem zárkó
zott el. 

36. (G:i. §) Válla.lati iidültctés. 
A parlament által cl fogadott. 

szja-ró! szóló lörvém· jelentösen 
mcgdrúgítolla az üdültetést. Ez a 
gJ akorlatban azt jelcntct!e, hogy 
vagy a \"állalali térítési dí j  vagy az 
APEH -nek fizetendő adókötelc:; · ré:;z 
emelkedik jelentösen. 

. ( 

Munkan.élkül iek 
társadalmi juttatás'ai 

A parlament várhatóan ebben a 
hónapban fogadja cl a társadalom
biztosítás új szabályait. Ennek vál
tozásai különösen érzékenyen érint
hetik a munkanélkülieket, főleg ak
kor,_ amikor már munkanélküli-já
raclckra sem jogosultak. Röviclcn 
összefoglaljuk, hogy a társadalmi 
juttatásokhoz mikor, hogyan juthat
nak hozzá. 

A családi pótlék 1990 áprilisa óta 
állampolgári jogon jár, ezt tehát a 
r1;unkanélküliek is megkapj:í.!c A 
tarsadalombiztosítási ellátások azon
ban megszűnnek. A jogosultság 
u_gyanis biztosítási jogviszonyt fcl
t';telez, s ez a munkaviszony cl\"esz
lesévcl megszűnik. Ha a mecrszűnés
től sz...imított 15 napon belül lesz va
laki be!e�. akk0r táppénzre jogo
sulttá \'ahk. ha 42 napon bc!ül \'a"v táppénz folyósítása alatt szül, a; kor a_ gyermek hároméves koráig az utana járó e.látásokra jogosult. 

A munkaviszony megszűnésével 
a szolgálati idő szerzése is szünetel. Persze, teljes jogú biztosítottá \'Úlik a munkanélküli. ha ellát:ísban részes�!. tehn t munkané!kü!i-j,íradékot, pal?ak:z?ők_ munkanélküli-segélyét, á�kepzes; tamogatást vagy képzési ta:nogatast kap. Erre az időszakra azonban nem jár kereset.pnl ló jutta-

tás, vagyis a táppénz. Táppénzre 
csak a munkanélküli-ellátás meg
szűntét követő 15 napon belül jogo
sult. Az ez idő alat-t megkezdett 
kórházi gyógykezelés további hat 
hónapig jár. Ha valaki munkanél• 
kuli-ellátás alatt szül, ak kor annak 
folyósítását szünetel tetik, és a szülés 
,·árható időpontja előtti 28. naptól 
a gyerme!{ hároméves korái!? járnak 
az ellátások, ha a jogosultság egyéb 
feUételei fennállnak. Ha valaki Jj  
nap után betegszik meg vagy 42 nap 
után, mé!tányossúgból kérheti az 
e llátások folyósítását. 

Az egés?ségügyi s:olgáltatások 
igénybevételéTc a mimkanélküll a 
védett 15 napon belül jogosult. A 
Yédettség megszűnte után vagy el
tartottként a család · valamelyik ke• 
reső tagja után kaphatja meg biz
tosítási kárt�•áját, vagy ha ilyen 
n íncs a családban. akkor a l::ikhelye 
szerinti önkormányzattól kérheti 
szoci,ílis indítékkal. 

Eltartottnak itt a házastárs és az 
egyenesági ro!rnn sznmít. Eltartott
ként a nyugdíjhoz szükséges szolg:í
lati időt nem lehet gyarapítani. Ez 
csak júrulékfizetéssel szerezhető 
meg. Az új törvény szerint lehetőség 
lesz. önkéntes biztosítással társada
lombiztosítási jogosultságok meg
S7.crzésére. 

(Durkó Gábor grafikája) 











�, 1i � ·H6W(•ll:o!F�='I •11ef .t.tilr caem muw.f munlmler6t mectartl\11tJa vra meg, azt ,új felvételes munka-
k• 

.,,,,,.
ben 

f
1
tolhtö. 

k
Bizo- az lMre, alatkor 'le,ínek féJa-. kavállalóval r-em pótolják. A 

ur e v�
;
t,.t!l_: ..... av6)61Ptalt v W--.1ir'qzza a korengedtor a pályak�� '�t -. ogf: :�'1"1d � :tt,uadlJazás lehet6sében, ha erre . r........,. munkahelyük, bár átmenetileg gének kihasználá.<1át is. A mun

�.tt
tel

tan.?lmány, S1.c,_ csökkentett keresettel kell szá- kaviszonyt létszámfölös miatt .., ezt.., a vasui.t. A molniuk. felmondani c:sak nagyon ln• 
kmt (területen.km� CIGkkentl a munkaid6:ila• dokolt esetben lehet. csak ak�Lllll�Drönként) el6álló lét· pot a részmankald6s foglalkoz• kor, ha már az összes többi ány betöltésének • tatás átmeneti alkalmazása 11. lehet6ségel nem érhető el a körülmények között� Ebben az esetben a tel,Jes.mun.- kívánt eredmény. tosabb forrása az átcso- kaid6s toglalkoztatést alakit- Tudomásul kell 1'ennf, horn, �tis, A� kell 1rány{tanl Já.'c át résZ01an.kaid&I munka- fehnofld4mál f6 szempont a r,��eznl, kirendelni stb.) a viszonnvtl. Mivel e-A a munka- fet111elemsirti11 rn,aJcorucíga k �Ul'J.lcavállalókát azolo-ól a he- szerződés módosltását jelen- rilyosa4ga lehet. Minden esz

cSl, ahol munkahiány van, ti ezért ehhez a niunkav;\llaló közzel védenünk kell azokat a ;'áJO]ua a helyekre, ahol még h�uájárulása sz(lkséJl"S. E foq- '.V'Sz-tagokat. akik hosszabb �atkoztathatók. Ez esetleg lalkoztcitcí::i forma kidolqorttsa munkavlsszonnyal rendelkezefj'jbbszörös átir�yi�st is je- folyamatban 1'11n. A VSz el� nek és munkáJukat eddig be�thet és legtöb�ször átkép- képzel�e szerint ez Is csak csületesen elvégezték. Lehető:)!;si szükséglettel Jár. me�határozott ideig lenne aI- ség szerint meg kell tartani a 
A V4$utasok Sz11kszen,ezetfl kalma:,;ható és a bércsökkenés szakképzett munkaerőt, külö-

jl ,znetné irni, horn, a lét- mértéke nem érné el a munka- nösen azokat. akik speciális 
meaökkentés helyet, mun- idő mérsékl�nek aránvát. vasúti szakképesítéssel rendPl-

lap mér1ikl6 intézke- Munkaid6alap felhasmálá- keznek. A "'lunkáltató általá-
dúeket cükahnazzanak. Ennek sát csökkenthetik egyéb intéz- ban nem tekinti a felmondás 
j!Jl>b·formája lehetséges. Leg- kedésf"k is mint ni. a forduló- elbirálás:ínál szemoontnak a 
}ilzenfekvóbbnek . a túlóra�k sz-,h•á!at 'átalakítása. oiiztott "?unkavállaló szociális helvze
�zúntetése, 1lL jelent?s munkald� szélesebb körű al- tét. Szakszervezetünk viszont 
-osökkentése l�tsz;k. Hiszen a kalmazás!l stb. Ezek az inté7.- különös figyelmet fordít arra, 
több millió tulóra egy-négye- kedések két'lél!telenül mérsék- hogy a szociális�n nehéz hely
ier f6 munkaidóalapját jelen- Jik a kereseteket c-sökkPn•ik :zetben levók (többgyermekes 
ti, vagyis azt. hogv a túlórák 87. évi bérfPl!Mztés hatái;át: \. család. egy keresőv+?l rendelke
a máshol fölös létszám átci;o. VS:z ezért alkalmazáimkat <'!lilik zők stb.) ne váljanak munka
portosításával kerülhetnek ki- abban az f''•tben támo'!'ltji1 nélküli\•é. 
váltásra. ha a munk11!dőalap cc;ökken: J\Tehéz év elott állunk, 

A leonam,obb- mené1cben tés mérséklésével nriinyoc;an ameh•nek terheit csak me�ér
eaiJkbnthe,i a munkaidöala- csökken a létsziímleadásl kö- tés5el és fó'eg Ö!';Szrfn){:c1c:;sal 
pot 11 kénvszerszabadságnak a telezettség. A létszcimc�ökken- !udjuk e1?vhítenl. � VSz ta�
lc>Uektf1' 1zerzödésben röqrí- tést els,hot>ban a természetes Jal érdekeben most 1s mm<ient 
ldt llf&hlilyok szerinti alka!- foqmts út;án kell meovalórita- elkövet. hogv a munkahely 
tnaalff. Ez előnyös lehet mind ni. fev tudomásul kell ven11! a biztonságát megőrizze. 
a munkáltató, mind a munka- nyugdíjkorhatárt elért munka- Dr. Péter Mihály 

Az anyaggazdlilkodlisnlil is litszerrettés 

Ha privatideió, akkor l6tszámcsökkeptea t - zena„ 

hetné teli torokbél immú a felaérvár.i MAV .lármCiJa• 
vftó Ozem bétszüvalahúy dolgozója u áj id6kaek új 
dalait. Merttiogy az új �arországon ez most a ver• 
dikt. Különösképpen Alba Regiában, QoJ a V"-.deoton, 
a Köfém, a SZIM és egyéb nagyvállalatok cséklje nyo
mán ezrek kerültek utcára. Ezért hát a dolgozó nem da· 
lol, sokkal inkább búslakodik. A lepusztult eyántclva
ron hegesztőpisztollyal darabolja a rozsdás tehervagpnt, 
és nem érti, mit akarunk tőle. Aztán csak annyit mond, 
hogy nem számítottak erre az új rendszerben. 

- Hát miféle rendsze,, ez'! 
- kérdezi tőlünk (általunk) 
Horváth Lajos esztergályos 
már a műhelyben. aztán egy
szuszra teszi hozzá: -Aki kék 
köpenyben jár. az lenézi a 

munkásembert •.• 
Farmernadrágos edzócipős, 

kék köpenves kíséröm nem 
hallia a:z esztergályos szavait, 
de sejti a dolgozók hangula
tát. Legalábbis azt magya
rá1.za. hogv ó megérti. hogy el 
vannak keseredve az emberek. 
Végtére is senki sem mehet 
biztosra. Az igazgató a napok
ban jelentette be, hogy az év 
végéig :!32 fóvel kell csökken
teni a létszámot. Vagyis a jár
műjavítósok 32 százaléka !ö
löslegessé vált! Korengedmé
nves nyugdíjba megy, vagy az 
utcára kerül. Arra ugyanis a 
fehérvári válságövezetben ke-

vés a remény. ho&v tömegesen 
el tudjanak helyezkedni. 

Hcresznyei András, a re
hérvári járműjavító januát· el• 
sején kinevezett igazgat,;. 
ja nincs irigylésre méltó hely
zetben. Nem elég az, hogy 
járműjavító viszonylatban 
őket sújtja legjobban a lét- , 
számleépités <az orszá11os át
lag 12,5 sz.'izalék). ráadásul a 
MAV vezetői a privatizáció 
mikéntiét Is homálvba hagy
ják. Csak annyit tud erről 
mondani. hogv a járműjavító 
hamarosan egyszemélyes káef
tévé alakul, amelynek alapító. 
ja a MA V lesz. 

Egyelőre semmiféle garan· 
ciát nem kaptak arra nézve, 
hogu a dolgozók kedvezmé
nyei (például az ingyen vas
úti jegv, a MAV-os betegellá
tás, biztosítás stb.) megma-

ff'6clor) 
---'----------------------
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BaleletMI eu la � 'Üli• • 't@'góireára és tfitett a moz- piirjávat az állomás felvételi 
Ja • a61áamondás • munka- donvvezet6 felé, hOflll a tar- épületében dolgozó beosztott-

'4elml aakemberu kirében. gonca drszeloénym kítrill van. ja ellen.6rzésére indult. Ami
J-lúe, Ila • bal!ae&ek babWal A motdonyvezető is úgy ítélte kor az élő rakodóhoz közele
�ek. Ebböl a ssempaa&- meg. hogy nem lóg be az űr- dett. hangosat kiáltott, jobb MJ • u év aem jól kezdóil6&& a' szelvénybe. A targonca mellé karját a magasba lendítette. 
-edl ls�at6sqnál, ahol érve a mozdonyvezető rendel- m ajd baloldali irányban a ke
�aárban ket halálos laemi lenes zajt észlelt. s a vissza- rékpárral együtt tehetetlenül 
ltalelel 11rtént. pillantó tükörből látta. hogy a eldólt. Az esés következtében 

Január 6-án a szegedi sze- vonat a targoncát magával so- rr betonburkolattól baloldali 
inélypályaudvaron dolgozó dorja. Azonnal gyorsféket al- koponyatető és koponyaalapi 
fB, T.) akkumulátor kezelovel kallllllzott js megállás után a törést saenvedett. A mentők 
szolgálatának átvételekor kö- helyszfürö1 jelentette a bal- a sérültet kórházba szállítot
Z9lték. hogy a XIV. vágányon esetet. ták. A szakszerű műtéti be
illó s7.emélykocsiknál javítási A vizsgálóbizottság megál- avatkozás ellenére január 17-
munkát kell végeznie. A ka- lapította. hogy a kérdéses tar- én elhalálozott. 
pott utasításnak megfelelően, gonca közlekedéséhez az elő· A balesettel összefüggésben 
a helyszínen felmérte az el- ;egyZési könyvek egyikében kétely támadt a baleset üze
végzendó munkákat. s az.ok sem szerepelt engedélykérés, miségének megítélésében. 
egy részét el is végezte. A még illetve adás. Továbbá megál- Mértékadó orvosi velemény 
hátralévöhöz a múhelyben la_pftották, hogy a targonca 2-3 alapján T. J. halálát a bekö
itérte F. I. segítségét, akivel centiméterre volt a behaladó vetkezett agyvérzés és sérül.é
megbeszélte a tennivalókat. vonat úrszelvénvén belül. sének következménye okozta. 
F. I. nem igazolta vissza, hogy A bizottság arra a követ- A balesetvizsgálók dicséretes 
neki melyik \"ágányok közé kcztetésre jutott. hoílll a bal- bölcsességről tettek bizonysá
kell a kocsi akkumulátorokat esetért F. J. targoncavezetö hi- got. A halálesetet üzemi bal
targoncá,·al kiszállítani, de báztathat6. A bizottság egyéb esetnek minősítették. alapul 
ezt végül tisztázták. megállapításokat is tett. több vé,·e a szakorvosi intézet vé-

B. T. és F. I. targoncával olyan mulasztásra hívta fel a leményét és a Vasutas Társa
kivitték az akkumulátorokat a figyelmet. amelvekkel az ér- dalom biztosítási Igazgatóság 
XIV és az V. számú vágányok vénves technológ'a-forgalmi korábbi állásfoglalását, amely 
közé. Eközben kérdezte meg utasítá.�okat. mun ka,·édelmi kimondja : 
B. T. F. I-től, hog_y �rt-e en- előírásokat sértették meg. A „Ha a biztositottat a baleset 
gedélyt a targonchal való mozdonvvezetó például a to- foglalkozása körében végzett 
közlekedéshez a vágányok kö- vábbhaladást engedélyező jel- munka közben vagy azzal 
ZÖtt. F. l . .,OK!:"-t1at váluszolt. zéskép ellenére a jelzőt mzg- összefüggésben érte, az üzemi
majd a targoncával úg11 állt haladva a vonatot 4;; km óra ség elbírálása során nem kell 
meg, hog11 az V. számú vá- sebességre gvo1·sftotta fel. A vizsgálni, hogy a balesetet a 
glin11 űrszelvé-nyébe ért. B. T. külső forgalmi szolgálattevő biztosított pillanatnyi rosszul
az akkumulátorokát kicserél- olyan esetben is adott k i  tar- léte megelőzte-e. T. J. beteg
te. aonca közlekedésére enge- sége okozta rosszulléte során 

Eközben az v. számú vá- dé!vt. ami kor vonatok közle- bekövetkezett baleset üzemi

pnyra járt be a 7012. számú kedtek. illel\·e tolatási moz- nek minösül." 

személyvonat. melynek a moz- gásokat végeztek az érintett Két vasutas váratlanul. tra
donva a targoncával ütközött vágányok kfizött. Holott ez idő gikus körülmények között tá
és a közelben álló- E. l-t  elso- alatt a targoncaközlekedés vozott közü),ünk. Mindketten 
dorta. Az ütközés során F. I .  ezek között a ,·ágányok között negyedszázada dolgoztak a 
jobb lábán combközépen nyílt tilos. vasútnál. Az elhunytak hozzá
törést és kisebb fejsérülést A balesettel össze[üggésben tartozóinak a Vasutasok Szak
azenvedett. kórházb� szállítás a bizottság az érintett vezetők szervezete 50-50 ezer forint 
után traumás sokkban elhalá- ellenőrzési kötelezettsér,einek gyorssegélyt adott. Az ösz
lozott. hiányosságait is szóvá tette. szeget február 25-én Győri 

-,A t�s���ló26bJ3Sl��g-." HaD4J&ú)6aua,: • .  lt .fQ!ügveleti ,JstP.4-71, ale\nök !\d� á�, f;z, � 
mepllapítoU4l, hegy -a �Iső ellenőrzések korábbi m�la- -�e -gyógyk---az öitYegyek, az 
foCDlml szolicála11t!Nótö} a 1)1-Uisalt. történetesen a�t hogy árván maradt gyerekek szá
XI;V-V. számú ,·ágánvok kö- ·ll dölgozdk" á tafgóhtal<özle- mára, de egyúttal bizonyíték 
zötti targoncal;tözlekedésre en- kedéssel kapcsolatos szabályo- is arra hogy a bajba jutottak J(edélyt nem kérteh. Ennek tl!· kat !1em tart.iák be. a szük�- számíthatnak segítő •obbunk-datában rendelte el a 7012 sza- ges intézkedéseket nem tettek J 
mú vonat vágánylltiának be- meg. Közvetve ezek is hozzá- ra. 
állítását. aminek dlenórzését járultak F. I. halálos üzemi Pásku Jen6 
el is végezte. balesetéhez. 

A vonatot továbbító moz- Az elöző körülményektől el. 
donyvezető elmondása szerint t�rő. halállal végzöclö eset tör
látta, hogy a bejárati vágány tént j anuár 1 6-án Szentes ál
mellett, a baloldalon, a biz- lomás rakodóterületén. A 
tonsági határielz6n belül, baleset sajn:ílatos körülmé-

nyek egvbeesésének a követmintegy 20-30 méterre. a ,·á- kezménye. 
gánytengellyel párhuzamosan T. János, a szentesi vontaegy villamostargonca áll. Fi- tási főnökség villanyszerelő 
nelj jelzést adott. amit a tar- csoportvezetője január 16-án 
goncavezetö észlelt. Ránézett 10.20 órakor szolgálati kerék-

lla/,urgbon építették 

Korszerű- járllÍÍt-p 
az ICE-vonatok szálllára 

A Német Allamvasút 300 Itt közlekednek a sínkorona
millió márkáért építtetett jár- színt alatt 2,4 m-rel lejjebb 
�dtelepet az In.ter City Ez- azok a járművek is, amelyek 
prea (ICE)-vonat.ok kiszolgá- segítségével a zárt WC-egysé-
MsAra Hamburg-Eidelstedt• teket cserélik. 
hn. A létesítmény maga egy A középső szinten látják el 
430 m hosszú, 65 m széles és azokat a feladatokat, amelyek 
, Yáónyt magába fogadó a vonatok kocsiszekrényeivel 
aunok. Ebben a C?Sarnokban kapcsolatosak. Itt javítják az 
vJllgálják naponta 60 perc ajtókat, ablakokat. A munká
alatt a nagy sebességű ICE- sokat a vonat mentén villa
vonatokat. A vizsgálatra vo- mos hajtású kocsik továbbft
natonként 150 szak.ember áll ják. A harmadik szinten a 
nnc1,itaésre. csarnok padlóját.ól több, mint 

A vizsgálati és karbahelye- 6 m magasban azok a szakern
lál pro&ramot eoidejíUeg há- berek dolgoznak, akik a jár
iom ntnten hajtják v�e A művek fedelével vagy az 
•11ta el6,.._• . ..wcer. � ;irampedőkkel foglalatoskod

Uc, .... . �� ,00 DO. 
N11 lfdJht'gtdl Ii. 'VO.t A � kff tartalék 

vonat áll re�delke?.ésre, ha 
eWetleg ilem éikerblne egy-egy 

A Vasutasok Szakszervezete 
ny;ugdíjas tagouta febr* 
l .  -12-én országO<J elnöki ér
tekezletet tartott. A tagozat 82 
alapszervezetre és 56 önáolló 
csoportra támaszkodva nem
csak a tagdíjat fizető 55 ezer 
vasutas nyugdíjas érdekeit 
kiípviselt, hanem hangot ild 
mind a 136 ezer vasutas 
nyugdíjas k >veteléseinek. 

\mikor észrevételeinket, Il
letve javaslatainkat megfogal
mazzuk, abból indulunk il:i, 
hogy az idős generáció az egész 
világon azoknak a termelóesz
közöknek a jövedelméből kér 
méltányos részt, amiket annak 
idején saját munkájával ho
zott létre. 

Aggodalommal figyeljük, 
ho ,r a termelőüzemeket sorra 
bezárják, a vasútnak nincs 
mit szállítania és a munkanél
küliség már ijesztő méreteket 
öltött. Az ország gazdaságpoli
tikája nem képes gátat vetni 
az életszínvonal rohamos süly
lyedésének, a nyugdíjasok úgy 
érzik, hogy a jelenlegi nyug
díjrendezési vitában ismétel
ten becsapják őket. 

Javaslataink : 

ft Szüntessék meg a nyWI
V díjak és a nyugdíjasok 
szociális segélyeinek megadóz
tatását. 

1n�at1an vagyonil - �  a mi-. 
hamatább megválasztásra ke
rülő nyugdíjas önkormányzat 
gazdálkodjon. 

e Egyetértünk azokkal a tö
rekvésekkel, amelyek a 

jövőben a nyugdíjak megálla
pításánál a szolgálati éveket, 
a b:!fizetett járulék nagyságát 
veszik figyelembe és az álla
m i  költségvetés feladatául 
szabják meg az állampolgárok
ról való olyan elemi szociálís 
gondoskodást, ami mögfüt 
nincs befizetett társadalom
biZt'lsítási járulék. 

A Követeljük a régi nyug
V díjak szintre hozásának 
megkezdését. Első lépcsóben 
megoldást jelentene az is, ha 
a nyngdíj mellett dolgozók 
nyugdíját - akik 5, 10, 15 éve 
mentek nvugdíjba, de kiegé
szítő jövedelmükből fizették a 
nyugdíjjárulékot - a járulék 
befizet�ének arányában ki
egészítenék. 

A Az egyik legelesettebb 
V' társadalmi réteg, az öz
vegyek helyzete is megoldásra 
vár. Véleményünk szerint mél
tányosnak tűnne, hogy az öz
vegyek saját nyugdíjuk mel
lett véglegesen meJ,1tkapják az 
elhunyt férj nyugdíjának 50 
s7ázalékát. 

A ,...gyetértünk a Nyugdíjas 
V Kamara azon követelésé
vel, hogy az 1 'l'".2. évi hyugdíj
emelés kezdete visszamenőleg 

január 1. lea;yei:a. A m4Tcius 
l�étöl ;ooaaoi� meooa,o,t 
19,5 ucizoUlcoa iui emeUB. 
szintre h0l,1J11, csalc 13 azúzaU
koa növeJcecléat jelentene. Ez a 

várható nettóbér-kiáramlással,. 
s a prognosztizált 20-� száza
lékos infiációval nincs arány
ban. 

Azt, hogy az ország gazda
sági terheiből mind.en társa
dalmi rétegnek egyenlő arány
ban kell vállalnia a reá eső 
részt, elfogadható keserú iicaz
ságnak tartjuk, de az a gyakor
lat, ami a nyugdíjak rendez
getésénél Magyarországon ki
alakult. nemcsak egyszerűen 
erkölcstelen, hanem alkot
mányellenes is. 

Nem alamizsnát kérünk! A 
társadalombiztosítási alapot 
használják fel, rendeltetéssze
r űen és törvényesen vonják fe
lelősségre azokat, akik a a.iilt
ségvetési lyukak befoltoza<,ára, 
igaz it..i:,· és egyéb költségek 
fedezésére fordítják az álta
lunk évtizedeken át befizetett 
és felhalmozott nyugdíjjárulé
kot. 

A VSz Nyugdíjas Tagozata 
a javaslatokat tartalmazó leve
let az országos elnöki értekez
let több mint hetven résztve
vőjének aláírásával elküldte 
dr. K"ss Gyulának, az Ország
gyűlés Szociális és Társada
lombiztosítási Allandó Bizott
sága vezetőjének, valamint 
Knoll Istvánnak. az Országos 
Erdekegyeztetó Nyugdíjas Ka
mara ügyvezető titkárának. 

Az embere:: Igazságérzetét, 
erkölcsi érzékét sérti az olyan 
adózási elvárás; hogy a nyug
díjasok tagdíjából, vagy a 
vasutasok adózott jövedelmé
nek 1930 óta havonta befizetett .-------------------------

1/2 százalékos önkéntes támo
gatási alapjából folyósított se
gélyek ismételten adókötelesek 

Hatvani vasutas véradók 
legyenek. Hatvan vasútállomáson a 

közelmúltban térítésmentes 8 Ha a, legalacsonyabb mun- véradó napot rendeztek. A vá-
k
t
abért 

1

8 ezer forintba11 �PM:�#., _köJ:,i;i,r4�m. 111.-o/.?�
f�� �i �l,_ a !a1á,�o;ti� nyuf. kéntes tJéradó mozgá\omban a díJak also_ ertéke is érJe .21 a vasutasok élen járnak. Most 7 ezer- forintot. az éV elsli ;.•éradó napján is 92 

la A Társadalombiztosítási 
W Alap - ezen belül a MA V 
Nyugdíj Igazgatóság - kapja 
vissza az államosítások előtti 

Pataki· Káhnán 

vasu1as donor mintegy 37 l i
ter életmentő vért adott. So
mogyi János 75, Balázs Béla 
50, kilenc donor 40, ugyancsak 

Philemon 
, 

ur 

Forgalmista volt a Dunaka
nyar egyik kis állomásán, fe
leségével az indóházhoz ra
gasztott k is  szobában éltek. 
Az ablakra csipkefüggönyt 
horgolt. az ablakokba muskát
li t  tett Baucisz asszony, aki 
még a negyvenes évek végén 
sok más honfitársával mene
kült ide Görögországból, mert 
azt hitték, hogy a kommuniz
musban a kerítés is kolbászból 
van. 

Hella.sz hegyeinek partizán
lánya azután hű asszonya lett 
a ki&sé gyomorbajos kinézetű, 
ám tisztességes és törekvő ma
gyar vasutafflak. Nyári esté
ken, ha Párkány felé robo
gó nemzetközi gyors utolsó 
fényei is eltúntek. a dombok 
mögött, kiültek a váróterem 
előtti zöld padra, és arra gon
doltak, ennek mindig fgy kell 
lennie, mert nagyon jó ez a 
békel8ég. 

Azután ötvenhat 687.én hal
lották. hogy Pesten kitört a 
forradalom. Bauciszt. a görög 
hegyek hajdani fegyveres lá
nyát. megejtette a félelem. 

- Menfiink tnnea - kö-
nyörgött Philemonnak. 
Akármi len, az nelctln1c nem 
len j6. 

De a férje csitította. 
- .lot,azri ouuwolt -

Ofllffllc.-!n aollo taetn polief.r41-
wm. lift ba.fuú lebmMf 

Olrncs es6 tette f6nyftN' • 

tletre-halálra. Nem volt ő 
soha kommunista, csak sors
üldözött szegény zsidó. akit 
hol ide. hol oda sodor a szél. 

- No, nem lesz semmi bal 
- mondta Philemon úr. a for-
galmista. megilletődötten, hogy 
ez a nagy embei-. aki a vasu
tasnap alkalmával a szocializ
mus építésére buzdította szak
társait, most náluk kér mene
déket. - Meg azután, maga 
jó ember, úgyse bántaná sen
ki. 

Darvas úr felkelt a földrót, 
lep0rolta a nadrágját, és most 
vették csak észre, hogy egy 
hátizsákszerú nagy vászontás
ka van nála. Elkezdte bonto
gatni. Volt abban kenyér, sza• 
lonna. egy nagy dobozban fa
gyasztott hal. és ltét üve1 szil
vapálinka. 

- Hal - mondta rili szép 
időkre emlékezve Baucln, és 
megérintette a fémdobozt. 

Darvas úr felélénkült. 
- F=ünk halcbzlét - ja

vasolta. - De el6bb, ha meg
engedik - & hóaos ujjaival 
ci;báJnl kezdte az egyUt ilve1 
dugóját. - lin,unk ew kupt
cáNL 

Ittak; amtán neldlAttak a 
� Szllvf'l)6Jidb illata 
taltMte be a kfa konyhát. A 
ver6cel beoek, d()IDbok lti• 
Dál Clak egy ab1alr2J61 aar6-
dött ki a fény. A lallan fel· 
enged6 hal darabokban hullott 

kilenc 30-szoros véradó kitün
tetésben részesült. 

A nyugdíjasok ki:zül rend
szeresen rés�t ve z. a véradó 
al(bötian f'"u'W )4noi, Takó iá

nos. Bar4ti Attila és Ratkó 
István. Hosszú évek óta rend
szeresen. kollektívan veszik ki 
részüket a véradásból a kál
káp0lnai mozgó gépesített és a 
vámosgyörki I-es pályamesteri 
szakasz dolgozói. 

tan bár. de a Hej, te bunkocs
kát nyekeregte. 

A halászlé i gen jóra sikere
dett. Ették és itták a szih•apá
l inkát. Philemon forgalmista 
majdnem elfelejtkezett a haj
nali vonatokról. de Baucisz 
figyelmeztette. Sapkája kissé 
ferdén állt. amikor az állo
másépület elé kiállt, hogy az 
áthaladó szerelvényeknek 
megadja a kellő t iszteletet. 

- Köszönöm, igazán köszö
nöm - hálálkodott Darvas 
elvtárs, amikor néhány nap 
múlva búcsút vett tő-
lük. Bármit kérhetnek 
tólem, ha módomban áll, meg
teszem. 

- Semmi mást, csak azt 
kér;ük. hadd maradjunk min
dig ezen az állomáson -
mondta PhUemon forgalmista. 
- Hadd maradunk mindig 
Íf1II együtt. Es ha meghalunk, 
jó lenne, ha egJ/Ütt halnánk 
meg. 

- Hát ez utóbbit nem tge
rem. Bár . • • - és Darvas 
m intha elmoaolyodott volna. 
azután felkapaszkodott cao
magjával egy rövid ideig az 
állomáson vesztegl6 .szerel
vényre, Nem integetett vissza 
a vasutaaházaspámak. 

Néhány bet m6lva. amtkor 
a nyomozók a for1almlsta la
kisában megtalálták a Don,aa 
úr pakkjából azármam néhány 
bolmit, a fmndobozt, meg az 
Ores üveaeket. először csak 
pofáztak, azután. a talpát 
kflmték verni Philemonnalc. 
J:t.- a tárgyak egy budapesti 
6nth.b k'-zletébm k«1lltek 
Ide. Amikor �ték u 6r
nobétól a dnti1d16 forplrnie
tét, Bouc:'llzt mM nem találta 
otthOQ. 

Plrilemon dt. amikor nei'em 
ér.eket elplelié� letietw �ha
dt„ 6i tlí116 �inelte kó-
,ott VUQ--� Lébe� 
fivbt'ié-ddsna 11 vffttl;' :A 

fii tndUl�tt vo t � 
� 
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A YSz tanácsa me/tár/]'alta tii ,Alin • ...,,, 

Szakszervezeti lónmok az új tarilat4bllizat alkalmazlislil . 
A VSz Terilleti és Tagozati Tanácsa az 1992. február 
25-i rendkívüli ülésén megtárgyalta az idei bérfejlesz
tés, illetve az új tarifatáblázat bértételeire való ráállás 
módját. Ezt megelőzően a MAV Vezérigazgatóság ér
tékelte az új bérbesorolás, ill. tarifák bérkihatását, és 
javaslatot tett az érdek-képviseleti szerveknek a bérfej
lesztés végrehajtásának rendszerére. A konkrét bérin
tézkedések ismertetése előtt érdemes az új tarifarend
ezerbe sorolás néhány összesített adatára kitémi. 

A rendszer hatálya alá nem 
t�rtozik összesen 4086 fő (bel
kereskedelmi tevékenység 
mozgószolgálat nélküli létszá
ma. a gyermekintézmények, 
zenekar. főosztályvezetők, 
vuútigazgatók). A bérrend
szer hatálya alá tartozóknál 
pedig a helyzet a következő. 

A jelenlegi alapbérek tari
faértékhez viszonyított ará
nya 54,30/o, vagyis az alapbé
rek átlagosan alig több, mint 
felét teszik ki a tarifatáblll 
béreinek. A tarifaértéket el
érők, vagy meghaladók béré
nek leválasztása után az átla
gos ráállási mérték 53, 70/o. Az 
átlagos értéken belül fizetési 
osztályonként lényeges az el
térés. fgy az 1-9. fizetési 
osztályban. ,·alamint 16-21. 
fizetési osztályban (tehát az 
alacsonyabb és a magasabb 
fizetési osztályokban) az át• 
lagos ráállási mérték megha
J.adja az átiagot. mert 54-850:0 
kQZÖtt vaA. Szekbe 4.z osztá· 
Jtiokba tartozik az összes lét-

-- 56 --� {56.400 föJ. A 
10---15. fizetési osztályokba 
tartozók átlagos alapbéreinek 
aránya a tarífa béreihez vi
szont alacsonyabb az átlagos
nál, 49-53° 

0 köZÖtt ,·an. Az 
ide besorolt létszám az összes 
létsZám 440/o-a, (44 700 fő). A 
besorolt létszám mintegy 2°,'o· 
ának (2000 főnek) a jelenlegi 
alapbére eléri, vagy megha• 
lad.ia a tarifa bértételeit. Ezek 
a munkavállalók jellemzően 
az 1-5. fizetési osztályokban 

vannak. tehát segéd- Illetve 
betanított munkát végeznek. 

A szakszolgálatonkénti rá• 
állási százalékok is a MAV-át
laghoz képest több-keveseb� 
eltérést mutatnak. A szakágak 
átlagos alapbére és a ráállási 
százalékok a következők: 

jelenlegi %-os 
S:z:akág alapbér arány 

üzemviteli 11 475 50,5 
építés, pft. 13 639 60,9 
gépészet 14 114  54,6 
távk. biz. ber. 14 127 53,6 
anyaggazd. 12 366 53,8 
közg. és fejt. 17 596 54,4 
igazg. közp. 17 402 52,1 
munkaügy 
szerv. 
(vezérig. stb.) 23 817 62,0 

Az adatokból látható, hogy 
a legkedvezőbb a tarit:a meg
közelítése az építési és pálya
fenn tartási szakágnál, vala
mint a munkaügyi szervezet 
által összefo,ott vezérigazga

tósági szerveknél és néhány 
közvetlen alárendelt intéz
ménynél. Meglep6en alacsony 
az alapbérek aránya az üzem. 
viteli, kereskedelmi szakág 
munkaköreiben. Némileg el• 
marad az átlagtól az igazgató
sági központok alapbéraxá• 
nyát jelző %-os érték is. 

A szakszolgálaton belül a 
fizetési osztályok átlagos ér• 
tékeinek viszonya a szakszol• 
gálati átlaghoz hasonló meg• 

EGY JÓ. ÜZLET REMENYÉBEN 

oszlást mutat, mint a villata
ti öss�nben. 

A bérrendszer hatálya alá 
tartoz6 · dolgozóknál - ha A VasutasÓk Szakszervezete 
8000 Ft/hó induló é�kk:el in- kezdeményezésére a területi 
dul a tarifatábla - a jelen- szervezetek fórumokat szer
legi alapbért 84.5%-kal halad- veztek a tisztségviselők és ak
ja meg a tarifa átlagos bértéte- tivisták részére az aktuális 
le. A tarifára való rdállá& IJBZ• gazdasági, munkaügyi és 
szes bérigén11e 12 290 millió f o- egyéb kérdésekről Osszesen 
rint lenne. Ezzel szemben erre tíz vasúti csomóponton került 
a célra rendelkezésre áll 4360 sor az aktívaértekezletekre, 
millió forint, amely a bérigény- amelyeken kb. 1000-1100-an 
nttk alig több, mint 1/3 része. vettek részt. Ezek témái kö
Ebból következik, hogy a tari- zött szerepelt többek között a 
fatáblázat bértételeit csak kö- foglalkoztatással és létszám
zelíteni lehet. csökkentéssel kapcsolatos fel• 

Az alapbérfeJleazté, ,-é,zei:  adatok, a bértarifarendszer 
A vezérigazgatóság előterjesz- bevezetésének helyzete, az ez 
tése szerint az alapbérfejlesz- évi bérfejlesztés végrehajtá-
té ké ál sának módja, valamint a kol-s t részből 1 :  iektív szerződés megkötésének - lenne egy ún. lnfláeióke- körülményei és a módosítás zelc5 rész és a okai. · - tarifa meghatározott mér-
tékéig (0/o-ig) való ráállást biz- A fórumokon bevezető e16-
tosító rész. adást tartottak és a vitát ve-

teljesen eltlrc5 rendszeT1l béf'e• 
zést formát 1>ezet be. Ennek 
lényege, hogy megszünteti a 
szubjektív megítélésen alapu. 
ló alapbér-megállapítást, és 
központilag írja elő a bérezés 
szabályait, illetve az alapbér• 
összegeket. A bértarifa a mun
kaköröket 21 fizetési osztály• 
ba sorolja és megállapítja osz
tályonként a munkakör ellátá
sához szükséges Iskolai vég
zettséget, vasúti szakképesí
tést és esetenként a gyakorla
ti időt. Minden osztályban há
romévenként emelkedő, a 
szolgálati időtől függő, össze
sen 14 bértétel van. A fizetési 
osztályok között osztályon
ként 10 százalékos mértékd az 
emelkedés, az osztályokon be
lüli bértételek pedig 4 száza
lékos növekedést tartalmaz
nak. 

Az. idei bérf eJteszté, mlrtl. 
ke az átlagbérre vetítve U 
százalékos lehet, azzal a meg. 
kötéssel, hogy a Coglalkoztatá"I 
si szint csökkentése eset� 
(kényszerszabadság, részmun"I 
kaidő bevezetése) sem lehei 
kevesebb 19 százaléknál. � 
átlagbérre tartozó bérpótlékok. 
kiegészítő fizetések növekedé
sét nem engedélyezik, így a.t 
ezekre jutó bérnövekedést 1' 
az alapbérek emelésére fordít• 
Ják. Ezén lehetőt>é válik 4' 
alapbéreknek az átlagblrekhet 
képest lényegesen Mgyob!J 
mérték!l (32%-os) nlJvelése. A 
bérfejlesztésre két módot Ja• 
vasoltak: az egyik az ún. ,,lnf .. 
lációt részben kompenzál& 
béremelés", a másik a tarlfa-

(Folytatás 11 3, oldalon.) Az inflációt kezelc5 f'ész zették a VSz vezetői (elnök, 
M1711ságár11 azt tervezték, alelnökök és azok a szakértők, ,-----------------------� 
ho9.11 az a Jelenlegi alapbér akik tagjai voltak annak az 
1su;0-a legyen. Ez alanyi jogon érdekegyeztető tárgyaló cso
megilletne mindenkit, akinek portnak, amely a VSz-t kép
jelenlegi alapbére a tarifa viselte a munkáltatóval folyó 
szerinti bértétel alatt van, de - közel három hóooplg tartó 
max_imum annyit kaphatna, - tárgyalássorozaton. Ezeken 
amivel eléri a tarifatábla .rá- a megbeszéléseken alakultak 
vonatkozó bértételét. Ebben ki azok a megállapodások, 
az esetben a taTifatábla bér- amelyek alapul szolgálnak az 
tételeire való ráállás mértéke ez évi foglalkoztatáspolitiká-
66-67% közötti lehetne. Ha az nak, bérfejlesztésnek, i lletve 
ltlQ4eiéHaelA réaa IGll/a-01, megáll�pJtják az új Wrrend
akkor a ráállás mértéke 87- szer és bértarifa szabályait, 
CJl¾·ot érne el. Am-:tvil�, . .. .öqzegeit. Itt állapOCUAk 1lUD 
ll.��lf in.fláclókez�6 �z. ak· az idei kollektfo szerzödésröl 
kor a raállas jfgö;

0 lenne. is. A felsorolt témákkal la-
punk korábbi számaiban rész-A VSz Területi és Tagozati Ietesen foglalkoztunk, itt csak Tanácsa hosszasan mérlegelte emlékeztetőül foglaljuk össze 

a munkáltató javaslatát. Azt a legfontosabb kérdéseket, tartotta a legfontosabbnak, 
hoa11 alapvető szempont a tit- A MA V foglalkoztatáspoli
f"ifa bértételeinek minél ked- tikájának ez évi fontos kér
vezöbb megközeHtés-e legyen. dése a mintegy 10 százalé
Ugyanakkor indokoltnak is- kos mértékű létszámcsökken
merte el az inflációkezelő rész tés végrehajtása. Az egyes 

szakszolgálatok között diffe• 
(Folytatás a 2. oldalon.) renciá\t mértékű . (8-14,50/o) 

létszámcsökkentés már nem 
va16sulhat meg csupán a ter
mészetes létszámapadás (nyug. 
díjazás, fluktuáció) útján. 

Már a csővezeték is 
konkurenciát jelent 

_ � Dunai-Fmomítón 1111R1k11e1ól,iánr ,. 
A tavalyi évnek voltak olyan 

periódusai, amikor úgy tant, 
már-már válságba kerül a ba-
7.ai kőolaj-feldolgozás. A szov• 
jet alapanyag alaposan meg
csappant, a jugoszláv tengeri 
kikötőkből Magyarország felé 
kiépített vezetékek elosztóköz• 
pontjaira pedig a szerbek tet
ték rá a kezüket. A Dunai-Fi
nomítót vajon mennyiben érin• 
tették a nemzetközi politika 
eme ingadozásai ? 

- Mindezek különösebb 

megfeleló tárolókapacitás. A 
MáV-11&k viszont már akkor 
is százszámra álltak a letéte,t 
tartálykocsijai. Nem lehetett 
volna ezeket az improduktív 
kocsikat bértárolásra fölhasz
nálni ? 

- Nem tudok ilyen lr4nl/4 
kezdeményezésröl. :E:n úgy gon
dolom, hogy a bérleti díj vé
gül is magasabbra rúgott vol
na, a tárolt kőolaj tényleges 
értékénél. Egyébként, informá
"ciól.m .szerint, a gyár a közel
jövőben kilencven naposra 
akarja bóvíteni tárolókapaci
tását a bértárolás már emiatt 
sem lenne aktuális. 

A MÁV vezetői hízn·ak 
Szükség van elbocsátásokra 
is. Körülbelül 5000 vasutas 
munkaviszonyának megszün�t>
tésére lehet számítani. Ké
szülnek olyan kényszerintéz
kedésekre is, amelyek csö!t• 
kentik a munkaldőalapot. Ezek 
közül a legjelentősebb a kény
szerszabadság és a részmun
kaidő alkalmazása lehet. 

gondot még nem okoztak -
válaszol Sulla11 István állomás
főnök. - A feldolgozáshoz 
szükséges mennyiség fgy, vagy 
úgy, de azért mindig megérke
zett. Sokkal inkább aggasztó, 
hogy stagnáló gazdaságunk lé• 
nyegesen kevesebb energiahor. 
dozót igényel, mint évekkel 
korábban. 

- A vasút legnagyobb kon
kurense a közúti fuvarozá,
:E:rvényes � a Duna-Finomi
tóra is?  

a szállítások élénkülésében 
A MA V 1991-ben 66 millió tó élénkülésére alapozzák. 

1183 ezer tonna árut szállított. Méghozzá annak a tanácsko
Ez a teljesítmény - sajnos zásnak a tapasztalatai alapján. 

Az új l?érbesorolási és tari• 
faren4szer ea11, a korábbitól 

- A tárolásról jut eszembe! 
Nemrég volt egy olyan ldc5szak, 
amikor alaposan lecsökkent az 
olaj világpiaci ára, mégsem 
kaptunk a kedvező lehetősé
gen. Az. illetékesek szerint 
azért nem, mert hiányzott a 

A csúcsteljesítményilnket 

negatív csúcsnak számít. Hi
szen még az év �özben módo
sított tervhez képest is csak
,aem 34, a bázishoz viszonyítva 
pedig több mint 20 millió ton
fl41'Cll kevesebb. Egyik évről a 
másikra ekkora visszaesésre 
még nem volt példa, 

1976-ban három és fél mllli6 
tonnával állítottuk be. Azóta 
évről évre kevesebb a vasútra 
föladott termék. Sorra kiépül• 
tek a csővezetékek, csö,·ön 
megy az áru Filzitőre, Fehér• 
várra, Tolna-Mőzsre, Szajolba, 
Füzesabonyba, Csepelre, Feri• 
hegyre, Mecsekalja-Cserkútra, 

:--------------------------------------- és még ld tudja, hová. Ezen. 
túl a DKV-nak van egy fo-

�z okok ismertek. A nem-
1etgazdaság átrendeződése még 
nem fejeződött be. Kevés az 
ú,J beruházás. Az ipar, a bá
nyák és az építőanyagipar 
er6sen visszafogottan termel
nek. S az a tény, hogy a fuvar
piacon ma még ea időben 
van jelen a mérséklődés és a 
növekedés, a vasút ettől nem 
tudja magát függetleníteni. Az 
Is fuvarvesztéshez vezetett, 
hogy a M-4\ V az állami támq
ptások drasztikus csökkenése 
ú a fuvarbevételek nagyfokú 
J!Wlékl6dése miatt eszközelt 
aem tudja saját er6Wil az lg� 
,anknek megfelel6en fejleszte. 
aL BsJJc után nem c,oc14, 1aoo, 
• hlflRdt la II nemzeUc4fl ftr 

� 1'Q1#4r411t .-om,JoU 11 
,..,_, 1,141,eove,dóüOt. 

A liAV kereakedelinl mit• 

lyami kikötője, hajóra is ren
geteg benzint, gázolajat 1\llk• 
nak. Közúton csak a közvetlen 
környékre szállítanak. A gyár 
tavaly hét és fél millió tonn, 
olajat dolgozott föl. ebb61 egy. 
millió-nyolcszázezer tonnát 
szállítottunk el vasúton, ez 
még így Is óriási mennyiség, 
ahhoz képest, hogy súlya, 
munkaerőhiánnyal küzdilnk. 

- Jól értettem, munkaer6-
hiányt említett? Amikor a vas
út vezetői szerint máris több 
ezer fölö�egea vasutast kell 
eltartapi -t1 ll4AV-nak ? 

- Nálunk minden munka-
1.örból - a raktárnoktóJ a aol• 
glilattev6ig - hiányoznak em• 
berek, Az. egymlllió-nyol� 
ezer tonnát 48 vaautauaI tel• 
jesitettük, és ez azért aJdfbOfll' 
Ja a�Qk, a budflpesU tauca
tóaág ��ny,etnek •-
hat ,zúat.l1ta. Au16� �
�lebb volt a mpnk1t.- ffi\t ea, 
�vonat, meatöltö� M 
m4r fn®1bát.QH t,, �nra 
=tdzótt él etc� 

rr.1�1ci�i ��'fll► • ... .....,. ........ ..... .._::r: � ......... 
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Az MSZOSZ ügyvivö testületének álláspontja 
egyes szakszervezet-politikai kérd�ekröl 

ft Az MSZOSZ ügyvivő tes
V tülete saj.nálattal állapít
ja meg, hogy a szakszerveze
teket érintő választásokra irá
nyuló egyeztető tárgyalásokat 
a Liga és a Munkástanácsok 
magatartása ismét meghiúsíta
ni látszik. E szakszervezetek 
- amelyeknek álláspontja a 
tárgyalásokat illetően akkor 
változott meg, amikor az 
MSZOSZ ragaszkodott a tár
gyalások nyilvánosságához -, 
ismételten azt akarják elérni, 
hogy ,,a szakszervezetek kö
zötti megegyezés hiányában" 
egyoldalú, pusztán saját szer
vezeti érdekeiket tükröző dön
tés szülessen a választások 
fontos részleteinek szabályozá
sát illetően. Ez ismét az a ha
zugságon alapuló „taktika", 
amelyet az elmúlt két évben 
folyamatosan alkalmaztak a 
szakszervezeti tagság legalább 
90%-át tömörítő szakszerveze
tek ellen. Mindennek elgondol
kodásra kellene késztetnie a 
kormányzatot, a parlamenti 
pártokat, amennyiben valóban 
a munkavállalók döntésére kí
vánnák bí?Jlli az érdekvédelem 
megszervezését és nem az len
ne a kimondott számdékuk, 
hogy mindegy, milyen áron, és 
mindegy, milyen módszerek
kel: az MSZOSZ-t erővel szét 
kell ver-ni/ 

„ Ez a törekvés húzódik 
V meg azon pártok politi
kája mögött, amelyek saját 
magukra nézve érvényesnek 
tekintik az 1990-es parlamenti 
választások eredményeit, de 
ha ugyenezek a választók 
munkavállalóként döntenek a 
szakszervezeti hovatartozásuk
ról, ak'kor ezt nem tartják 
tiszteletben. Ez az álláspont 
nem az MSZOSZ, hanem a 
benne tömörülő közel kétmil
lió ember arculcsapása, kisko
rúsítása, lekezelése, akiket a 
hatalom ismételten akaratuk 
ellenére akar boldoggá tenni, 
megmondva, hogy melyik 
szakszervezetbe tömörüljenek 
és melyikbe ne. 

Egyes pártok, amelyek 
minduntalan szociális érzé
kenységüket hangoztatják, 
mind ez ideig egyetlen olyan 
eredményt sem tudtak felmu
tatni amely a munkavállalók 
millióinak súlyos helyzetén 
enyhített volna. A munkavál
lalókat érintő politikájuk lé
nyegében kimerül a valódi, 
tagsággal rendelkező szakszer
vezetek szétverésére irányuló 
törekvésekben. A legnagyobb, 
a munkaválla•lók millióit érin
tő ,,mű", amelyet öt parlamen
ti párt együttműködésével si
került tető alá hozni, az a 
szégyenletes törvény, amely 
teljességgel indokolatlanul és 
alkotmányellenesen avatkozik 
be a szakszervezetek belügyei
be. 

A Ez a törvény, amelynek 
V vétrehajtását az MSZOSZ 
tagszervezeteinek döntő több
sége, így maga az MSZOSZ is 
megtagadta, nem egyszerűen 
a szakszervezetek közötbi vá
lasztással történő vagyon
megosztásról, hanem a vagyon
nak a szakszervezeti tagság 
érdekében történő hasznosítása 
megakadályozásáról, a tényle
ges vagyonmegosztás bizonyta
lan időre történő elodázásáról 
szól, ami több száz millió 
forintos veszteséget okozott 
és okoz folyamatosan a szer
vezett dolgozóknak. A szak
szervezeti bank és biztosító
társaság létrehozásának meg
akadályozása azoknak a zse
béből vesz ki pénzt, és azok 
biztonságát csökkenti, akik er
re ma a ieginkább rászorul
tak. 

Mindez történik egy OlYíin 
fdószakban, amikor a munka
vállalók százezrei veszítik el 
a munkahelyüket, amikor a 
kormánynak nincs elfogadha
tó elgondolása a szociális fe
szültségek mérséklésére, de 
ugyanakkor azt is megakadá
lyozza, hogy a szakszervezetek 
ezt saját erejükből tegyék. Ez 
a fenti példán túl abban is k.i
fejezésre jut, hogy a szakszer
vezeti tagdíjforintokból adott 
segélyeket is példa nélkül ál
lo módon megadóztatják. El 
kell gn11d '· x!"li 11 7.'in, hogy 
m!l::r e n  p · • :a az, n 11�'.v se
gíteni n _ m  tud, de ezt azzal 
.ellensúlyozza, hogy másokat 

is meggátol abban, hogy se
gítsenek. 

El kell gondolkozni azon, 
hogy milyen politika az, amely 
a politikai rendszerváltás után 
két évvel még mindig a szak
szervezeti struktúra lebontá
sán, nem pedig a partneri vi
szony kiépítésén munkálkodik. 
El kell gondolkodni azon, 
hogy a súlyos szociális feszült
ségek közepette miért fenye
getőznek pártok, politikusok 
baloldali veszéllyel, a „hata
lomátmentő kommunisták" 
visszarendeződést eredménye
ző fellépésével. El kell gondol
kodni azon, hogy miért akar
ják elhitetni a munkaválla
lókkal, hogy az MSZOSZ az 
el.só számú közellenség, nem 
pedig a szociális érzéketlenség
ről tanúskodó politika. 

Nem kizárt, hogy mindezek 
mögött nagyon is egyszerű 
összefüggések húzódnak meg. 
Például az, hogy emelkedik a 
hús, a tej, a kenyér ára, így 
aztán keményen neki kell 
menni a „hatalomátmentő"· 
szakszervezeteknek, hiszen ők 
az okai annak, hogy a munka
vállalók ilyen helyzetbe ju
tottak. Talán a szakszerveze
tek, pontosabban az MSZOSZ 
tehet arról is, hogy az élelmi
szergazdaság, a mezőgazdaság, 
az ipar több területe, a közok
tatás, az egészségügy V'áLság
ágazattá lettek. Talán a szak
szervezetek tehetnek arról, 
hogy kizárják a munkaválla
lókat a privatizációból, hogy 
nem juthat ingyenes tulajdon
hoz az, akinek a munkája év
tizedeken 'keresztül gyarapítot
ta a nemzeti vagyont? Mi va
gyunk az okai, hogy áron alul 
hordják szét az állami va
gyont, hogy mind ez ideig nem 
sikerült megfékezni azt a fo
lyamatot, hogy az állami tulaj
don bázisán alakított gazda
sági társaságok jelentős ma• 
gánvagyonok és megánjövedel
mek forrásai legyenek? 

e Ebben a helyzetben nem 
meglepő, hogy a Liga és 

a Munkástanácsok jogot for
málnak arra, hogy államigaz
gatási segédlettel elkobozzák, 
eltulajdonítsák a szakszerveze. 
tek vagyonát. Ilyen módon tör
ténhetett meg, hogy e szerve
zetek saját javukra átíratták 
a budapesti Tárogató úti szak
szervezeti iskola tulajdonjo
gát - anélkül, hogy erről 
akárcsak a Földhivatal is ér
tesítést küldött volna. így for
dulhatott elő, hogy egyik me
gyei székházban az úgyneve
zett VIKSZ Igazgatótanács 
megbízólevelét lobogtatva a 
Munkástanácsok helyi képvi
selője át kívánja venni a szék
ház működtetését. 

!gy forduLhatott elő, az fs 
hogy a Liga „felelős" tiszt
ségviselői 80-100 ezer Ft-os 
fizetéseket ígérve, rá akarnak 
venni embe-reket arra, hogy 
álljwnak az ő szolgálatukba és 
működtessék az ő javukra a 
megyei székházakat. Teszik ezt 
azok a szervezetek, amelyek 
használják a szakszervezeti 
infrastruktúrát, de a működé
si költségeket nem fizetik és 
rés:?Jben ezzel, részben fellépé
sükkel ellehetetlenítik a szak
szervezeti intézmények műkö
dését. 

Csak a Munkástanácsok Or
szágos Szövetségének elmúlt 
kétévi működési költségeivel 
kapcsolatos kiadások hozzáve
tőleg 6 millió Ft-'ba kerültek 
az MSZOSZ-nek, jelenlegi tar
tozásuk is meghaladja a 3 
millió Ft-ot - a megyékben 
ki nem fizetett tartozásCJlkról 
nem is szólva. Felmerül a kér
dés: talán arra is van felha
talmazása ezeknek a szerveze
teknek, hogy az MSZOSZ tag
díjbevételeinek a te-rhére mű
ködjenek? Ez lenne a jogálla
miság, amikor két szervezet 
néhány képviselője, azaz egy 
maroknyi csoport szabadon 
garázdál,kodhat további öt 
szakszervezeti tömörülés tulaj
donában, vagyonában? Talán 
ezért nem vállalja a Liga a 
nyilvános v-itát a szakszerveze
teket érintő választásokról, 
mert akkor még azok számára 
is világossá válna a képlet, 
akik eddig a sok hazugság és 
ferdítés hatására hittek a Liga 
és a Munkástanúcsok őszinte 
S7� ndékaiban ? 

nak, a megmérettetésnek hátat 
fordítani. Ha valakinek, atk
kor az MSZOSZ-nek érdeke, 
hogy kiderüljön : milyen az 
egyes szakszervezetek támoga
tottsága. Ez akkor is így van, 
ha az MSZOSZ nem számít
hat amerikai pénzekre és nem 
kíván amerikai típusú kam
pányt folytatni. Akkor is így 
van, ha nem számolhat a ha
talmon levő pártok támogatá
sával, ha tisztában van azzal, 
hogy demagógiával, sárdobá
lással szavazókat lehet elhódí
tani attól a szervezettől, ame
lyik valóban a munkavállalók 
érdekében lép fel. Az MSZOSZ 
ebben a helyzetben sem mond 
le a munkavállalók, a nyug
díjasok, a munkanélküliek ér
dekeinek védelméről, arról, 
hogy tettekkel bizonyítsa : nem 
politikai hátsó szándékok, ha
nem az érdekvédelem iránti 
elkötelezettség vezérli. 

Teszi ezt annak tudatában, 
hogy miközben egyes szerve
zetek tevékenysége a vagyon
osztozkodás körüli csatározá
sokban merül ki, addig az 
MSZOSZ elért néhány szerény 
eredményt az érdekvédelem 
területén, amelyek természe
tesen nem oldották meg a 
munkavállalók súlyos gondjait, 
de valamelyest mérsékelték a 
feszültségeket. A jelenlegi 
helvzetben az MSZOSZ ered
ménynek tartja, hogy fellépé
se nyomán - ha nem is az 
eredeti megállapodásban fog
laltaknak megfelelően, de -
várhatóan nagyobb mértékű 
nyugdíjemelésre kerül sor, 
mint az a hetekkel ezelőtt be
jelentett javaslatban szerepelt. 
hogy a privatizációs bevételek 
150/o-át új munkahelyek te
remtésére kell fordítani, hogy 
kiépülőben van a bérmegál
lapodások rendszere, hogy a 
személyi jövedeladó több ked
vezményt ad egy gyermek 
után, mint ahogy azt tervez
ték, hogy tárgyalások indultak 
néhány különösen nehéz hely
zetben levő ágazat problémái
nak megoldása érdekében. 

Az MSZOSZ minden kis 
eredménynek örii.l és minden 
lehetséges k"is eredményért 
síkraszáll. Mindemellett annak 
is tudatában van, hogy csak 
reális, megalapozott követelé
sekkel léphet fel, de ezen az 
alapon a jelenleginél többet is 
elérhet a munkavállalók tá
mogatásával, összefogásán ala
puló közös fellépésével. 

A Az MSZOSZ - érjék 
V bármilyen támadások -
továbbra is mindent megtesz 
a munkanélküliség mérséklé
se, az elszegényedés megállítá
sa, az emberek esélyegyenlősé
gének javítása, a méltányos 
közteherviselés érdekében. Az 
MSZOSZ nemcsak követel, 
hanem konstruktív javaslatai 
is vannak - mint eddig is -
az egyes problémák megoldá
sára, a feszültségek enyhítésé
re. Ha a kormányzat és a par
lamenti pártok többsége végre 
felismeri, hogy az energiát a 
súlyos gondok orvoslására, az 
ezzel kapcsolatos szakszerve
zeti javaslatok érdemi mérle
gelésére, a lehetséges megol
dások közös kimunkálására 
kell fordítani, nem pedig ar
ra, hogy belehajszolják a szak
szervezeteket egy irreális kö
veteléseket támasztó radikali
zálódásba, akkor van esélye 
annak, hogy a társadalmi bé
ke megóvása mellett jussunk 
túl e nehéz perióduson. 

8 Az MSZOSZ Ügyvivő 
Testülete ismételten fel

szólítja a Ligát, a Munkásta
nácsok Országos Szövetségét, 
továbbá kéri a kormányt és a 
parlamenti pártokat - ne sza
lasszák el az utolsó kínálkozó 
lehetőséget arra, hogy érdemi 
tárgyalások útján, a nyilvános
ság előtt lefolytatott vitában 
alakítsanak ki közös álláspon
tot a sok millió munkavállalót, 
nyugdíjast érintő választások 
szabályairól. 

Ha a választások célja és 
tétje valóban az, hogy korrekt 
játékszabályok alapján, de
mokratikus keretek között dől
jenek el a megoldásra váró 
kérdések, akkor senkinek sem 
lehet oka, hogy az erre irá

A Mindenesetre az MSZOSZ nyuló tisztázó vitától elzár
V nem a'kair a választások- kózzék. 

. ,, . 
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·MEGTÁRGYALTAK 

az új tarifatáblázat 
idei alkalmazását 

(Folytatás az 1.  oldalról.) 

szükségességét. mert enélkül 
esetleg több tízezer fő ma
radna ki a béremelésből. Azok 
nem kaohattak volna béreme
lést. akik anélkül is elérték 
volna a tarifa bértételének 
690/o-át. Ilyen munkaváll�ló 
legtöbb az alacsonyabb bér
osztályokban van, akiknek 
bére egyébként is alacsony. 
Kétségtelenül a magasabb 
bérosztályokba tartozókat is 
hátrányosan érintette volna 
az inflációt kezelő rész elha
gyása. 

A tanács először úgy dön
tött, hogy a 100/o-os mérté�ű 
inflációkezelő részt elfogadJa, 
de csak olyan feltétellel. ha 
emellett a bértételre való rá
állás 70%-os lesz. A munkál
tató képviselői később bekap
csolódtak a tárgyalásba és 
olvan ígéretet tettek. hogv ak
kor is biztosítják a 700/o-os 
ráállás lehetőségét, ha az inf
lációkezelő részt 150/o-os mér
tékben fogadják el. A tanács 
szavazattöbbséggel ezt a ja
vaslatot fogadta el. 

A tanács a fentieken túlme
nően még a következőkben 
döntött: 

- egyetértett azzal, hogy az 
induló bér 8000 Ft legyen, 

- tudomásul vette, hogy 
azok a munkavállalók, akik
nek bére eléri vagy megha
ladja a tarifatáblázat reá vo
natkozó bértételét, az béreme
lésben ne részesüljön, 

dítani és ennek átlagos értéke 
32% lehet. 

A bérfejlesztés gyakorlati 
végrehajtása. 

Az új alapbérrendszer hatá
lya alá tartozó. 11'!-unkaváll�lók 
személyi alapberenek megalla
pítása központilag történik. � 
bérmegállapítást a MAV Sza
mítástechnikai Intézet végzi, 
amelyről név szerinti listát 
készít, amelyet elküld az önál
lóan gazdálkodó, önelszámoló 
egységeknek. A főnökségek fe
lülvizsgálják a megállapított 
új alapbéreket, eltérés esetén 
korrigálják azokat. A dolgo
zókat a bérbesorolásról és 
alapbérekról a besorolási érte
sítőn értesíteni kell. 

A február havi munkabért 
már az új alapbérekkel szám
fejtik. A január hónapra vo
natkozóan ismét el kell vé
gezni a bérszámfejtést, mégpe
dig az új alapbérekkel és a 
február l-jétől hatályos kollek
tív szerződésben meghatáro
zott pótlékokkal. Az így szám
fejtett béreket össze kell vetni 
a január havi tényleges kifi
zetésekkel. A különbözetet a 
február havi bérekkel együtt 
kell kifizetni. 

Új elemek az éves bérgaz
dálkodásban. 

A bérfejlesztés kizárólag az 
alapbérekre vonatkozik. A 
tárgyévi gazdálkodást úgy kell 
folytatni és a foglalkoztatást 
megszervez.ni, hogy az alap
bérfüggő elemek (túlóra, mű
szakpótlék, készenlét stb.) ber-

tömege bázisszinten marad
jon. 

További előírások a bérgaz
dálkodásban : 

- a létszámcsökkenés bérét 
a gazdálkodó szervezetek nem 
használhatják fel, 

- a nyugdíjasok foglalkoz
tatását meg kell szüntetni, 

- korlátozni kell az állomá
nyon kívüli bérfelhasználást, 

- saját dolgozóval, munk1-
körébe nem tartozó feladat el
látására szerződés nem köthe.
tő, 

- korlátozni kell a másod
állást, mellékfoglalkozást, 

- bérmegtakarításból juta
lom nem fizethető. 

A fentiekben leírtak szerint 
alakult ki a tarifarendszer be
vezetése, a bérfejlesztés gya
korlati megvalósítása. Sok új 
eleme van az alapbérek meg
állapításának és a bérfejlesz
tés nagy differenciálásokon 
keresztül valósul meg. Számí
tani lehet arra, hogy mind a 
besorolásokat, mind az alaP
bér-megállapításokat illetően 
sok lesz a panasz, észrevéteL 
A jogosnak ítélhető kifogáso
kat már év közben is orvosol
ni kell. Csak így lesz elkerül
hető, hogy az új bérrendszer 
bevez"etése nagyobb zökkenő
ket okozzon. 

A szakszervezeti szervek 
feladata - a bizalmitól a VSz 
elnökéig - figyelemmel kísér
ni az új rendszer alkalmazá
sait és mindent elkövetni, 
hogy a hiányosságokat időben 
megszüntessék. S. J. 

- az inflációt kezelő bér
emelés következtében sem le
het az új alapbér az eredeti 
tarifatáblázat vonatkozó bérté- r--------------------------

-

telénél magasabb, 
- annál a munkavállalónál, 

aki béremelésben nem része
sii.l és korábban 40%-os mű
szakpótlékot kapott, a kereset
veszteség elkerülése érdekében 
a keresetcsökkenést kompen
zálni kell. 

- a képzett tartalékot rész
ben a végkielégítés, részben az 
év közbeni besorolásmódosítá
sok fedezésére kell fordítani, 

- azokra a területekre, aho
vá az új alapbérrendszer hatá
lya nem terjed ki, átlagbérük 
arányában 220/o-os mértékű 
bérfejlesztést kell biztosíta111i. 
Ezeken a helyeken is a bér
fejlesztés teljes összegét az 
alapbérek növelésére kell for-

Jó tudni 

Fejébe vette, hogy nyereségessé teszi a vasutat 
(Szenkovits Viktor rajza) 

Vannak-e garan ciá i  
a fog la lkoztatásnak? 

Tudatában kell lennünk an
nak, hogy ami az elkövetkező 
1-2 évben a vállalatokkal tör
ténik, az hosszú időre meg
határozza nem csupán a válla
latok, hanem egy adott régió 
vagy önkormányzat sorsát, a 
munkavállalók szociális hely
zetét, és a foglalkoztatás kér
dését is. E;ppen ezért létkérdés 
az, hogy az egyes vállalatok 
átalakításánál, privatizációjá
nál a szakszervezetek éljenek 
beleszólási jogaikkal, s véle
ményüket szakmailag meg
alapozottan képviseljék. Erre 
a kormány 119/1991. (IX. 12.) 
számú rendelete ma módot és 
lehetőséget nyújt. S a szak
szervezetek általában élnek is 
jogaikkal. 

A probléma inkább abból 
adódik, hogy a szakértői mun
ka ma elsősorban a munka
vállalói tulajdon megteremté
sének lehetőségére koncentrá
lódik. Am, sem a vagyon
részjegy, sem a munkavállalói 
részvény a gyakorlatban nem 
jelent garanciát a foglalkoz
tatásra. A munkavállalói rész
tulajdonnak meghatározott 
formáival (például munka
vállalói alapítvány) enyhíteni 
lehet a szociális feszültségeket, 
ezeket a formákat viszont 
nem mondhatjuk általános
nak. Ma a munkavállalói rész
vényeknél és részjegyeknél 
fontosabb lenne az átalakulási 
és privatizációs tervek kap
csán annak vizsgálata, hogy a 
vállalatok átalakítási tervei-

ben milyen foglalkozási garan- és éppen a termelés volume
ciák vannak (vagy nincsenek) nének csökkenése miatt nem 
gazdasági értelemben ? orvosolható átképzési prog-

A munkanélküliség formái. ramokkal (nincs mire átképez
Magyarországon a munka- ni), addig a strukturális mun• 

nélküliség mind jellegét, mind kanélküliség kiinduló gazda� 
kibontakozási ütemét, mind sági fellendülés alapot ad a ha• 
okait tekintve társadalmilag és tékony beavatkozásra. A struk• 
gazdaságilag komoly veszély- turális munkanélküliség a 
helyzetet eredményezhet. A munkavállaló számára nem 
munkanélküliség ma nálunk · jelent perspektívátlanságot, át• 
döntő mértékben recessziós képzési programokkal eredmé
munkanélküliség, tehát a gaz- nyesen lehet a válságjelensé
daság mélyreható s évtizedek geket felszámolni. Ebbe a 
óta tartó válságára vezethető helyzetbe azonban a magyar 
vissza. Csökken az ipari ter- gazdaság csak távlatilag jut• 
melés, csökken a munkahelyek hat el. 
nettó száma, nyílttá válik a A munkanélküliség regi(m� 
korábbi „kapun belüli" mun- lisan egyenlőtlenül bontako
kanélküliség, ugyanakkor a zik ki, ugyanakkor az önkor
központi programok, a járadé- mányzatok (önkormányzati 
kok és segélyek reálértéke tulajdon híján) nem rendel� 
csökken, miközben az infláció- keznek megfelelő eszközökkel 
ellenes programok hatása csak az elhárításokra. Az állam reévek múlva válik érzékelhető- disztribúcióval akar beavat• 
vé. kozni a folyamatba, tehát be-A recesszióból következő vonja a munkavállalóktól és a 
munkanélküliség egyre na- munkáltatóktól a hozzájárulá• 
gyobb ütemben bontakozik ki, sokat, majd az így képzett ala• 
1993-ra akár az egymillió főt pot visszaosztja az egyes rrte
is elérheti. Ugyanakkor éppen gyéknek. a recesszió következtében a Meglehetősen áldatlan ver
gazdaság nem r�ndelkezik seny indult meg, a Foglalkoz
olyan alapokkal, amelyekkel a tatási Töl'vény módosításával 
tartós és tömeges munkanél- az állam emeli az elvonások 
küliségból következő feszíllt- mértékét csökkenti (nomináli• 
ségeket hatékonyan lehetne san is) a' járadékok, támogatá• 
enyhíteni. sók összegét, ugyanakkor a 

Az úgynevezett strukturális mun-kanélküliség feltehet6eft 
munkanélküliség ma még csak fgy ts gvorsabban fog növe
a gazdaság peremén jelenik kedni, mint a vil1szaosztható meg. Míg a recessziós munka- alapok. nélkülisé& töme&es és tartós, Dr. Thoma Lúll6 





Legtitl)ijárá ec, lvtlzed& Suü J6uef,61 & V4moa fed�t ü n,ltGtt tel1,erkocslkat 
'\'olt Uy.en jó ,ajtója a szom- Lámóról !bég megtudom, és ki.a teljesítményd dfzelvon
'--ll\elyi j�iijavító üzem- hogy minden leh�el tató jámulveket javítunk. 
s;aek. Akkoriban �· · után szé.molva, több vasas és jár- Ezekre van legkevésbé szilk• 
tipta a nagyobbnál..;baQ:obb mtljavítóÍ szakma okleveles s* Egy számhasónlat min
k 1ttqltétéseket. Most az trott ért6í, tudóL Ok id6ben gon- dent megmagyaráz : az évl te
éá eleldtonikus sajtó az üzem doltak az esetlege11 változá- �rkocsi-Javftási kapacitá
id6szakos leállásáról, a töme- sokra. sokoldelúan átképezték · sunk 4800-l>OOO. Erre az esz
ges elboC$átásokr61 tájé]wz- rhagµkat. tendőre 447 darab javítására 
tatja a -k&lvéleményt. Nem merem, 'nem tudom van megrendelésünk. 

Amint baktatok a vasi me- felbecsfllnt a nagy dfzel-sze- - Hány embert kell elkfil-
eyesz�khely első, ipari mun- rel6csarnok területét. Egy-egy den i ?  
kásságot tomörit6 üzeme felé, ténferg6 munkással találka- - 21,5 azázalékos Zitsz4m
már a kerítéseke� keresztül zom csupán. Fenn a pihenő- Zeépftlst kell vigrehajtanunk, 
látom a mozdulatlanságot. A ben nél$lyan új�got olvas- ami a 1711akm'Zatban 368 em-
porta is csendesebb, mint nak, beszélgetnek. ber elboes4tcís4t jelenti. 
máskor. A fópo,;:tás, Salamon Az első, akit megszólfiok - Ez mar végleges? 
Zoltán 40 éve vasutas, amely- K4lm4n Ernő. lakatos, akinek _ Korántsem. A február 
ből 35 esztendőt lakatosként �7 éve att kenyeret a jármű- 17-től március 14-ig tartó 
dolgozott. Javító. négyhetes leállással úgy néz 

- Megerósített szolgálatot - Nincsen értelme ennek a 
tartunk, ami jobban igénybe leállásnak - legyint. - Jobb 
vesz bennünket, mint amikor lett volna helyette heti négy 
teljes az üzemelés. Nehéz napot dolgoztatni. Mi is tét
követni, hogy ki miért, mikor lenkedünk, természetesen 
és hova jön be. Egyébként anyag nélkül. 
az órzést kutyákkal, állandó A csoport vezetóje a húsz 
járórözésekkel látjuk el. Ed- éve Itt dolgozó Bogáti Ferenc. 
dig nem volt rendkívüli ese- - Sajnos, ez az országos 
mény. helyzetkép. Elszomorító, hogy 

- Hogyan látja jövőjét ? mi vár még 1'ánk. Féltem az 
- kérdezem. embereimet, főleg a fúitalo• 

- Bizonytalan a ;övó. Én- kat. Huszonketten va'ltlunk, 

i)� töf)b mtnt ew �� t>al- � titl"aé1/lt!$.o'l"y.,m,, � t1). 
eset ért. Hónapokon át voltam Nagy István személyében 
betegá(lom4nyban. Mást 36 találkoztam egy boldog em
százalékos baleseti járadékot berrel is. 

ki, máris megmentettünk 130 
embert. Külföldi is belföldi 
cégeknek akarjuk birbe adni 
csarnokainkat olyan f eltéte
lekkel, hogy a mi dolgozóin
kat foglalk.oztatják. Más mun
káltatónál sikerült 35-40 fi
zikai dolgozónak és számos 
műszakinak állást találni. 
Sajnos, az érintettek nem él
tek a lehetóséggel. Valameny
nyi 55 évet eléró férfit, ille
tőleg 50 évet eléró nőt elkül
dünk korengedményes nyug
díjba. Ez 170 embert jelent. 

- Hogyan tovább? 
- Egy biztos: március 

16-án kezdün k !  Munka ekkor 
még lesz. Marketingosztá
lyunk közben is dolgozik :  ku
tatja a piacot, keresi a mun
kát. 

Dr. M4rkus Imre, a szak
szervezeti bizottság titkára 
így vélekedik :  

- A politikát nem követte 
gazdasági 1'endszerváltás -
mondja. - Ez az alapvetó 
ok! Egyébként az egész vi
lágon egy válságban levő or
szág mindenütt !egalább az 
oktatác::ra és az infrastruktú
rára áldoz, költ. Az utóbbiak
hoz tartoznánk mi is. Nem 
törődnek velünk. Bátran ki
jelenthetem : a magyar Parla
mentben ülő és onnan állan
dóan hiányzó képviseló höl
gyeknek és uraknak halvány 
sejtelme sincs a MA V szere
péről a gazdaságban. Ha egy 
kicsit is elgondolkodnának, 

rájönnfnelc, hogy Eqr6pá k5-
zepéj) lltlla' l@aé �f.lrlht 
kikedllitt FeJleB#ftlt lcelJene 
a vasutat - még nem 'lcia6/ 

- Mit tett a helyi szak
szervezet a dolgozók érdeké
ben ? 

- Támogattuk a gazdaslgl 
vezetés ésszerű, munkát ke
reső tevékenységét. A kény
szerű leállást nem véletlenül 
fgy oldottuk meg. Februárban 
és márciusban lesz csak vi
konyabb a boritik. Felhívtuk 
a gazdasági vezetők figyel
mét az elbocsátásokkal kap
csolatos jogszabályok betar
tására. Ennek eleget is tettek. 
1gy az első munkakönyveket 
csak májusban adják ki. 
Szakszervezeti értekezleteket 
tartottunk. Ott kijelentettük, 
hogy a dologtalan, felelőtlen, 
fegyelmezetlen és iszákos 
dolgozóink közül egyet sem 
áll módunkban megvédeni • • .  1 
Szociális és egyéb szempon
tokra viszont odafig

yelünk. 
Egy biztos: a szombathelyi 

járműjavítóban pár hónapig 
még talán lesz munka ! ts 
utána? Ki tudja . . .  ? 

Sz. Jakab István 

Gárdony állomásfónUkség 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

ház118pár részére forgalmi 
szolgálattevői munkakör 
betöltésére. 
Az alkalmazú feltételei : 
- középiskolai végzettség, 
- felsőfokú vasúti szakké-

pesítés, 
- legalább 8 évi munkavi-

szony, 
- erkölcsi bizonyítvány, 
- szakmai Unéletrajz. 
Bérezés az új bértáblázat 
szerint. 
A pályázat elnyerése esetén 
szolgálati lakást biztosftunk. 
A pályázat benyújtúAnak 
határideje: 199%. április 1 1r. 
Bóveb„ felvilágosítás : Gár
dony állomúon, a OZ-42-31 
és a t3-03-as üzemi telefo
non. 

A tényte1e.1 katonald6 let.lSl
tését kövét6 les�retés mind.le 
örömünnepe a fiataloknak. Ezt 
szekás egy kis itallal 1S m.a, .. 

ünnepelni. Am ennek is van 
határa. 

Legutóbb, február 13-án a 
leszerelókei már a vonatok 
indulása előtt egy-két órával 
kiszállították a vasútállomá
sokra. tgy volt idejük vételez
ni és nem keveset fogyasztani 
a „tüzes vízből". Ez pedig 
megtette a hatását. A szombat
helyi igazgatósághoz tartozó 
Lentiből a ,-eggel induló, öt 
kocsiból ál:5 moto"'°1UltoC 
szinte teljesen szétverte a kiJ· 
zel 200, lerészegedett iesze,-eló 
katona. A személykocsikban 
összesen 200 ezer forint kár 
keletkezett ! Kitörték az abla
kokat, összetörték a tükröket, 
a mosdókat és a WC-kagyló
kat. Leszabdalták a függönyö

ket, kidobálták az ablakokon a 
poroltó készülékeket. Mindezt 
tették „röpke" másfél óra 
alatt, amelyben benne van a 
cselekmény miatti 30 perces 

Debrecenben 

Van elegendő 
,negrendelés 

Az eddigi megrendelések bir• 
tokában Debrecehben nem 
kell számítani a jármüjavító 
üzem leállására, nyilatkozta · a 
közelmúltban Kerékgy4rtó lm-
1'e igazgató, Az országban 
ugyanis egyedül itt  javí�j!nak 
tartálykocsikat, amelyikre 
nagy szüksége van a- 1\1.A V. 
nak. Mindemellett külső meg
rendelőkkel· is sikerült jó né
hány szerződést kötniük. 

Például svájci autószállftó 
kocsikat javítanak, kerti búto-

rokat gyártanak német me 
rendelőknek, és úgyneve 
privát ko�sik felújítására 
érkezett számos megrendel 
Mindezek ellenére a tavai 
átlaglétszámból (1 162) 160 dot 

gozót „le kell építeniük." El 
sósör8ati köi.\ti:e\fWzllfétiy 
nyugdíjbli 1:üld�kk�l t>róliil 
Jtoznak, hoij az �teára kl)zvet 
lenül ne kerüljön senki. EN 
képzelhetó, hogy 20-30 �•m�r• 
nek így is fel kell majd mon 
danl. 

kapok. Ez havi 2115 forintot - ötvennyolc éves vagyok, 
jelent. Ezért egyéni adóbeval- több mint négy évtizede dol
lást. kell készítenem. Az ösz- gozom itt. Örülök, hogy kor
szevont jövedelmem után 5000 engedményesen elmehetek. 
forint adót kell pótlólag befi- Elfáradtam, jöjjenek a flata
zetnem. Kellene még az a lok. Otthon van kertem, van- r---------------------------�-----------------· 

négy év a nyugdíj i g. Amint nak állataim. 1gy meg tudok 
hallom, engem is elküldenek élni. 
korengedményesen. Ha ez be- - Hogyan juthatott llyen 
következik, a járandóságom a mélyre a szombathelyi jár
!étminimum alá fog esni. A műjavító . • .  ? Ba1'anyai 
feleségem, akit súlyos mütéte Lászlóhoz intézett els5 kér
miatt rokkantsági nyugdíjba désem jogosan kiváltotta ha
küld a MA V, még kevesebbet ragját. 
fog kapni. Pedig kérte a szá- _ Hogy-hogy a jármüjamára kedvezóbb korenged- vító? úgy ahogyan az egész ményes nyugdíjat, de a kéré- ország és a Magyar Allamae nem talált meghallgatásra. vasutak ! Tíz éve még évi 130 Találomra elindulok az millió tonnát mozgatott meg Ozem területére. Néhány he- a MAV, az idei terv mindJyen dolgoznak. A sürg6s kar- össze 65 millió tonna. Ehhez bantartásokat, javftásokat a 61t ezres teherkocsiparkból 
azért elvégzik. A megmunká- 38-40 ezerre van szükség. 1g

y 

lóosztály mintegy 600 nép- n�m kell a vagonolqit javíta
zetméteres alapterületű mun- ni, de pénz sincs rá. 
kacsarnokában két ember - A tiasút vezetói a fon
bütykölget valamit egy gépen. tossági sorrend szerint rang
Az egyik, Siska Józs,t 1972 B°Molták a ;círmtljavttókat -
öta dolgozik itt. ftilytatta. - A szeDlélys�llf-

- Szombathely uiessze van tó kocsikat Dunakj!SZin Javít
a fővárostól. úgy hallani, ják. Ott száuzázalékos a 
hogy a pesti Járm'lljaVftókat foglalkoztatás. Ezt követi az 

észald és a szoinokl Uzem, 
m�gmentik. Mi meJ mehe- ahol a villamos- és ll nagy 
tilnk ahová akarµuk. De ho- tetjesítményd dfzelmozdo
vá? Vidékr61 járolt be, ott nyokat "teszik tendbe". Ott 
sincs munka, ott is összeom- hlt�iko• le�itlssel 
lott minden. meOQldJGt cs oondoqe. Mis-

- Ntm tudniJc fl&CUC mon- lt:olcon éa Debrecenben a 
négytengelyes teherva,Qnokat dci11I, mint a TRUnléat4raam - javítják. Mhidkét otemben nszi át a s:&ót VIÍmos Lászl6. ti.szcü:alf7cól a „tilt-Hizte

- ft e.zUőm 1'411, nem 14• ség", Mi •z utola6 helyen 
'W' Jct14tat. vacyuak. Nlilun'k k6ttengelye, 

Hogyan víílasztanak üzemi tanátsot· 
az osztrák munkavállalók'/ 

Ha viszont a szakszervezet, 
vagy a kamara határozatho
zatalra jogosult gyűlést hív 
egybe, az 50 %-os 1'észvétel 
kötelező. 

A választási bizottság meg
választása uran rögtön meg
alakul és elnököt választ so
raiból. 

Határozatait többségi döntés 
alapján hozza. Az elnök a vá
lasztás e1·edményét, illetve az 
üzemi tanács választásának 
előre látható időpontját a 
munkavállalókkal és a tulaj
donossal köteles közölni. A 
választáshoz formanyomtat
ványt is készítenek. 

A választási bizottság tagjai 
megválasztásuktól kezdve, a 
választó üzemi gyűlés után i 
egy hónapig különlegea fel• 
mondciri is elbocsátási tiidel
met ilve.mek. 

Az 0,81111 taáel 
válasz&6sa 

Az üzemi gyűlés után egy 
héttel a választási bizottság 
pyilvános hirdetményben te
$d' közzé a tanács választásá
nak időponUát. Ezeket az Ozem 
több lieJ)'fn kifüggesztik. Oon
d95kódni kell a rnellékOzem„ 

dolgozója volt, és a tanács vá
lasztása napján is az; 

- az ideiglenesen szabadsá
gon lévők, illetve a szolgálati 
úton lévők; 

- a ,-endszeres bedolgozók. 
/. választási listába a dolrto

zók betekinthetnek és ha hi
bát találnak, azt ki  kell javí-
tani. 

Az ílzeml tanácsok 1-16 
tagból áll nak. Ez a munka,·ál
lalók számától függ. 

A jelölőlistára maximum 
kétszer annyi jelöltet lehet fel
venni, mint ahány tagú lesz a 
tanács. 

Az üzemi tanácsba jelölhet6 
az a munkavállaló, aki : 

- a válaeztás kmás4na1c 
napj4n 19. iletévét betöltötte: 

- leoalclbb 6 hónapjci dolgo
zik a% üzemben; 

- outr4k 4lUimpolQdr: 
- megfelel az osztr4lc ti4• 

tasztcísi tOrvény elóír4scdnak. 
Nem jelölhető: 
- a tu14jdonos felesio• 

""OV "6zeH rokons4ga : 
- � flzem.t felügyeleU aNt"i

tiébea cl'olgoz61c rolcons4oa: 
- a bedolgozók. 
A jelöltek megha�ou 

Ideig felmondási és elbocsitá
Si védelem alatt állnak. 

m eg), a választási bizottsá& el• 
nöke a lepecsételt aktákat át 
kell adja az üzemi tanács el• 
nökének, aki azt a mandátuííi 
lejártáig köteles megőrizni. 

Az nzemi tanács 
alakuló ülése. 



._,,,. U,z/1 aapi,,,,,/ e/ltti le/szó/alá• 

.Punern6k Uszld, a Va- �1Yett 800 millió Ft-ot sza-
jauzakszervezet elnöke vazott meg támogatásra. 

--'•..,..4;'ési ké • 1
- ' Ami pedig az üdQlési ala__....,... • pvue o, '! pítvány alapító okiratának faruú ll-1 parlamenti aláírását illet i :  

IÍésen, napirend előtt kért - Az li:rdekeayeztet6 Te
és kapott szót. Az alábbi- nács 1991. október 25-én va
akban közötJ·ük felszólalá-

lóban megállapodást fogadott 
-.&.t. 

el a Nemzeti Odülési Alapít-
- vány létrehozásáról. Négy 

szakszervezeti tömörülés -Csak üdvö7.Ölnl tudom, ha a tehát nemcsak az MSZOSZ _ l Ház bármelyik részér61 ag,. azonban világosan kijelentetlódó gondolatok fogalmazód- te, hogy az alapító okiratot a nak- milliókat. érintő kérdé- szakszervezetek és a kormány aekben. írja alá, azaz azok, akik tuE1Jért is vártam érdeklődés- lajdont adnak át az alapí.tsel. - amelyen sajnos nem ványna.k. Ern5l hosszú órákon lehettem jelen - Solt Ottília keresztül folyó t7ita után hat Gdültetéssel kapcsolatos inter- szakszert,ezet végül is megálpellációját. de még inkább az lapodott. E megállapodást ,.., _ ·, . , ,. , ., . , .. arra adható választ. rú�ta fel a Liga és a Mun-Hangsúlyowm, igen tiszte- kástanácsok. amikor utólag 1em Solt Ottílicít, ezért sem a VIKSZ Igazgató Tanács hagyhatom. hogy akár ő, akár aláírását szükségesnek tartota l Ház áldozata legyen egy ta. TOIIIIZindulatú. vagy szándékú - Az MSZOSZ ezt az eljá-lnfor;mációnak ! rást természetesen azonnal ki-
Az interpelláció látszólag a fogásolta és a kormány álláskedvezményes üdültetésről pontját kérte írásban. Hiszen szolt, az az iránU aggodalmat túl azon, hogy két szervezet 

hángoztatta, valójában úgy váltogatja az álláspon.tmtnt már annyiszor - sajnos ját, mint más a tiszta inget, 
az MSZOSZ ostorozását, lejára- teljesen nyilv�való. hogy a 
tcbát célozta. lgy aztán érthe- VIKSZ Igazgató Tanácsának 
t6, hogy az a nemes hevület, aláírása sem tartalmi, sem 
amelv az igaz ügybe \'etett hit formai szempontból nem in
alapján Solt Ottíliát fűtötte, dokolt. Az alapító okiratot 
csak úgy volt megalapozható, ugyanis azok a szervezetek ir
ha jól félreiinformálják, ha ták alá, amelyek egyébként a 
nagyvonalúan bánik. a tények- VIKSZ lgazg,a.tó Tanácsát az
kel és ami nem 'rig bele a kot;iák. illetve alkothatnák. 
koncepcióba, azt vagy elhall- lgy aztán a VIKSZ Igazgató 
ptja. vagy egy11•ü,n kije. Tanácsának aLáírá& eren az 
lenbéssel pótolja. Mi a tény? okiraton olyan, mintha egy do

A Magyar S7.akszervezetek kume,ntumot az SZDSZ oarla
OrsZágos SZÖvetsége 1990. má- menti frakciójának minden 
ju, :U-én fogadott el állásfog- egyes tagja aláírná. de a vé
lalást a kedve1.ményes mun- gén a n�•omaték kedvéért még 
kaváHalói üdültetés tovább- az SZDSZ frakció nevében is 
fejlesztéséről, amelyet június aláírnák valakik. 
J„jén kelt levelében vala- - A zavart, a késedelmet 
mennyi képviselőnek e1kül- azok a szervezetek okozták. 
ilitt. Ez az állásfoglalás már amelyek két év óta mindent 
alclcor megfogalmazta. azokat megtesznek a1.ért. hogy az 
,- J.coJontosabb f,lapelveket, üdültetés kapcsán az 
amelvelc figyele�bevételével MSZOSZ-t a vádlottak ood
a ;elenlegi Nemzéti 'Odülési jára ültessék. de egyébként 
Alapftv4n11 létrejiJtt. egy szalmaszálat nem tesznek 

Megfogalmazta. hogy ala- arrébb az ügy érdekében. sót 
pftványi, társasági. vagy in- a megoldást minduntalan aka
tézményi tonnában kell mű- dályozzák. 
ködtetni az üdülővagyont, Mindenesetre az MSZOSZ 
hogy megállapodással kell február 6-án aláírta az alapí
rendezni a tulajdonhányado- tó okiratot. Ezzel azonban 
kat az állam és a szakszerve- nem oldódtak meg az igazi 
zetek. esetleg a munkáltatók gondok, úgyhogy nyugodtan 
kö7.Ött, hogy nem szakszerve- készülhet a következő in ter
zeti tagsági jogon, hanem pellációra, ami majd arról 
munkavállalói jogon jár az szólhat, hogy a köl1ségvetési 
Odültetés. Megfogalmazta to- támogatás csökkentésével ho
vábbá, hogy a beutalókra jutó gyan sikerüLt lehetetlen hely
támogatást el :kell választani 1.etbe hozni a kedvezményes 
a beutalótól, azt a szociális üdültetést, hogy.an sikerült a 
helyzetre tekintettel differen- magyar munkavállalókat ki
ciáltan kell odaadni a beutal- szorítani az üdülésnek. a pi
taknak. Valamennyi Iétew henésnek még az elméleti esé• 
szakszervezetnek arányosan Jyeiből is. 
*zesednie kell a beutaló- Legalábbis a munkavállalók jegyekb61, - hogy csak a leg- nagyobb részét. Mert egy réfontosabbakat említsem. szének - az államigazgatás

A beutaiójegyek elosztásá- ban dolgozóknak - valószí•al kapcso1atban fentebb nííleg nem lesz gcmd:ja a jövézolt elvek az elmúLt két év- vöben sem. A minisztériumok. ben meg is valósultak, éppen államigazgatási hatáskörrel elért nevetséges és rosszindu- rendelkező srervek igen jól fel Jatú azt állítani, hogy az el- vannak szerelve üdülőkkel. ll:s mztási reo<1 őrzi a régi SZOT- természetesen támogatást élmonopóliumot. veznek mondanom sem Ha Solt OttíHa. Mlóban a kell - költségvetési pénzekbd1'fffflén11es üdültetésért ag- ból Hiszen csak így lehet. o6dt1a, akkM azt kell meg- hogy e szervezetek dolgozói -
Wrdeznle, hof/11 miért nem nem mintha sajnálnám tőlük nagólt két it>vel ezel6tt -, de a költségeknek hozzáeos,etlffl Wpt,isel6. párt, illet- vetóleg csak a felét fizetik és W • Jcormánv ezekre a ;a1'aa- természetesen nem kell 8-10 
..laoJcra? évet várniuk egy beutelóra. 

HQSYan engedheti rne« a Err6' v,.i;on miért nem tárlíorniáray, hoey a parlament gyalt a parlament? Az erre eltStt véllalt kötelezettaégét fordítható költs"'1etési támo
_...zegje? gatást miért nem kell külön 

A válasz n,yllvánva16: eze- mepzavazni? Ezeket az üdübt a javaslatokat az a sza.k- 16ket miért nem viszi be a lllen'ezet tette. amelyik szálka kormány az üdülési alapít• jelemév6k többsé,cének sze- ványba? 
ID6ben, fgy aztán oda se ne- 1Jii9DY. e7.8k elég Jelent&l fd. 1lotY kfi IN mifflAn való- kér�ek. de Sok Ottília ezel'Ul meg az, amH • a amerve- ket nem firtatta és Sur;án 
• 1� mAjuúbaQ 3avMG1.t. mi.Qisiter úr sem érintette vállotiztnduiatú és az � 
cetek teljes h14nrit tOkrözl laazában, hiszen ezekkel ÖS%,, 
-"' a, fajta kérdésfeltevés. hogv nefi(fléBben elég nehéz lett 

. tnt.t olyan -.. -•• i. • beuta- v*a az ltlSZOSZ-t a vádlot,. 
•- tak padjára W.tetnl. ••1• illetve memaYi Irat Ttutelt Klp-·uelcStáraalc! 'í' J · 'ii::iia szakuet1jtlen has&-

, Bl68/l//llw '8, a bnta- Bár mindez, amit a kedvez-
ni „ Jcere� ményes munkavallalAi üdül� 

le 4t� 4-UWZ "'· � ka� elmon�rn. &n· 
�Jé ted�- ii!ádban fa j6 néh4nr �ér4ést 

Aí fl91 ffldsl,k � wR fe1, de meg kell monda
a b6rethet �t ez. Ja nom 6azintén. tulajclodképpeá 

. g �tfrar.liban tatm � k6rte1p � n@I• 
•• r.ad e16tt. Sokk'1 tn�al>b 

:t : mtrt � két 

� ..... ,� s;.. �':1i, 1i:.: 

mepérU az !rdekegyeztet6 
Tanácsban kötött megállapo
dásokat, illetve azt, hogy 
most már nema;ak szociáMs 
érzéketlenségről árulkodó in
tézkedéseivel, hanem törvényi 
alapot nélkülöz6 lépéseivel is 
súlyos hátrányt okoz, a nyug
díjasoknak, a munkavállalók
nak. 

Ehhez számomra már csak 
egy szomorú adalék az a sza
vazás, amely azt a képviselöí 
indítványt szavazta le, amely 
legalább újragondolását java
solta a munkanélküliség ösz
szefüggéseivel! 

Az első példa: 
Az ll:rdekegyeztetó Tanács 

1991. december 6-7-i ülésén -
egyebek mellett - megálla
podás született, idézem : ,,hogy 
1992-ben a nyugdíjak a nettó 
átlagkeresetek növekedésének 
megfelelően kerüljenek eme
lésre". 

Arról is megállapodás szü
letett, hogy a foglalkoztatottak 
bruttó bérei átlagosan 23%
kal növekedhetnek. 

Ezekután megdöbbentő, 
hogy a kormány azt a javas
latot készül a parlament elé 
terjeszteni, amely szerint a 
nyugdíjak március l �jétól 
13%-kal, szeptember l-jétől 
további 6,5°.rkal növekedje
nek. E két idópont és a két 
szám azt jelenti, hogy éves 
szinten a nyugdíjak alig 10° 0-
kal növekednének, ami nem
hogy a nettó keresetek várha
tó növekedési ütemének nem 
felel meg, de a nyugdíjak 
még 21-250/o-os infláció mel
lett is drasztikus reálérték
csökkenését jelenti. 

Ilyen durva megsértése a 
megállapodásban foglaltaknak 
csak két módon magyarázha
tó : vagy tudta a kormány de
cemberben amire az 
MSZOSZ az ÉT ülésein rá is 
mutatott, hogy nem mep,ala
pdzötiafc az' fggz'-te 'J)rognosz• 
tizált jövedelemfo!Jip.matok 
vaflll függetlenül ettőt'' is tel
jes mérMk'ben semmi be veszi 
a megállapodásokat. azaz ha
zudik, amikor azt állítja, hogy 
az trdekegyeztetö Tanácsban 
kötött megállapodások alap
ján jár el. 

A másik példa : 
A kormányzat, majd a par

lament - az Érdekegyeztetó 
Tanács munkáltatói és mun
kavállalói oldalának egyet 
nem értése ellenére - beve-

zette a munk4ltatók által ftie
tett betegszabadság intézmé
nyét a betegség els6 10 nap

jára. 
A jogszabály úgy Intézke

dik, hogy megállapodástól 
függ6en a munkáltatónak az 
említett betegszabadságra leg
alább 7511

0 átlagkeresetnek 
megfelelő ellátást kell biztosí
tania. Ez önmagában logikus, 
hiszen megfelel az eddigi 
táppénz színvonalának. Az 
azonban már felháborító, hogy 
a TB Főigazgatóság - jog
szabályi felhatalmazás hiá
nyában is - olyan körlevelet 
ad ki, amelynek értelmében a 
betegszabadságra járó kifize
tést 440/o TB-járulék és 100/o 
nyugdíjjárulék terheli. Ez 
másként fogalmazva azt je
lenti, hogy azokon a munka
helyeken, ahol 750/o-os ellátás
ban állapodtak merr. a dolgozó 
150/o-kal megrövidül a koráb
bi táppénzellátáshoz képest. 

Felmerül a kérdés : ki ha
talmazta fel a TB Főigazga
tóságot erre a lépésre, hon
nan veszi a bátorságot, hogy 
több millió embert érintően, 
önkényesen megváltoztassa az 
ellátás színvonalát. Egyálta
lán hogy fordulhat az eló, 
hogy egy hivatal több millió 
embert érintően törvényi fel
hatalmazás hiányában intéz
kedik, és rontja az ellátás 
színvonalát? 

Elképesztö eljárás ez egy 
olyan kormányzat részéról, 
amelyik lépten-nyomon a de
mokráciára, a jogállamiságra 
hivatkozik, de közben semmi
be veszi azt. 

Határozottan követelem, 
hogy a Társadalombiztosítási 
Főigazgatóság vezetőit és a 
kormánynak azon tagjait. 
akiknek a tudtával történt ez 
a lépés, vonják felelősségre, 
és nyilvánosan marasztalják 
el ! 

Tisztelt Képviselőtársak! 
Az elózőekben három, na

gyon különböw témáról be
széltem. Egy dolog azonban 
összekapcsolja őket. Mind
egyikben jelen van a kormány 
szószegése, benne van az ·a 
s1.0morú tény, hogy milliókat 
érintő kérdések rendezésében 
a parlament mennyire sta
tisztaszerepet kénytelen el
játszani. 

A kérdés az, hogy ez med
dig mehet így ? 

Levél az Országgyűlés elnöké/,ez 
Dr. Szabad György úrnak, 

az Országgyűlés elnökének 
Tisztelt Elnök ÜT! 
Az Országos Nyugdíjas Tanácskozás - 650 OOO nyug• 

díjas képviseletében - értekezletét megszakítva, 1992. 
február 11-én meghallgatta Paszternák László képviselő 
úr napirend előtti felszólalását, mert a magyar nyug
díjasok érdekében is szólt a parlamenthez. 

Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy ön Paszternák Lász-
lót két ízben is - felszólalása közben és annak befejez
tével - rendreutasította azzal, hogy napirend előtt csak 
rendkívüli ügyben lehet szót kérni. Az Országos Nyug
díjas Tanácskozás a kormánY111ak az 1992-es évre és a 
nyugdíjemelésre vonatkozó tervét rendkívülinek min6-
síti. Ezentúl egyetért Paszternák László felszólalásával 
ll:ppen ez-ért a résztvevők felháborítónak tartják a stí
lust, amelyet Ön alkalmazott és emiatt egybehangzó 
tliltaikozásunkat fejezzük ki. Tisztelettel : 

Országos Nyugdíjas Tanicskozás 

Ifjú Badár S4ndor m6g. tt,
tal ember. A uer:tdl Horvim 
Mihály Gimnázium drámai ta
gozatos szakán érettsésiiet.L 
Munkahelye a vasútnál van, 
forgalmi 11z,..· .. álattev6 Szentes 
állomáson, tletvitele - szabad 
idejének gondos beosztásával 
- eltér az átla&emberétól. 
Mint cselgáncsozó néhány éve 
járt Japánban és ott egy szi
gorú soortintézet lakója volt. 
Erről lapunkban is hírt ad• 
tunk. Most egy érdekes, ha
zánkban alig ismert sport űzé
séről és színészi ambícióiról 
számolunk be. 

A franciaországbell Albert
ville-ben a februári téli olim
pia előtt, az 1850 méter magas 
Le Rossiere síparadicsomban 
rendezték meg a szánhúzó ku

tyák nemzetközi versen11ét. A 
hattagú magyar csapatnak a 
szentesi if;. Bad4r Sándor Is 
t'l ·ja volt. Ez a verseny az 
1996-os olimpia előolimpiájá• 
nak számít< tt, mert 1936 óta 
most lett újra a szánhúzó ku. 
tyák versenye olimpiai szám. 
Ezen a f�bruári versenyen 13 
ország több m:.nt 80 verseny
zője vett részt. 

- Hogyan lett ennek a költ• 
séges sportnak a versenyzője? 

- Mindig vonzottak az eg
zotikumok és a nehéz körül
mények legyőzése. - Ezzel 11 
sporttal, amely nemcsak költ
séges, hanem nálunk - a ter
mészeti feltételek is hiányoz
nak, szentesi barátomm'il, 
Horváth János testnevelési ta
ná:ral foglalkozunk. Innen 
Szentesről ketten kerültünk be 
a magyar csapatba. Nekem 
nyolc alaszkai Malamut ku
tyám van. Ezek ősei az alasz
kai őslakosság segítőtársai vol
tak a végtelen hómezőkön. A 
kutyák ma is hűséges társai 
az ott élő embereknek. Gén
jeikben hordozzák a sarkvidé
ki körtilmérryekhe?. és u embe
rekhez való ragaszkodást. Az 
alaszkai kutyák kiválóan el
látnak mentőszolgálatot is. 
Ebből a kialakult mítoszból az 
amerikaiak -, mint minden
ből - a szánhúzásból is spo:
tot csináltak, s a szánhúzó ku
tyák versenye bevonult a 
sporttörténelembe. Az alaszkai 
főváros Anchorage és Nome 
között llílO mérföldes távolsá
gi versenyt rendeznek évente, 
amely a versenywk nagy ál
ma. Olyan ez "\ hó birodalmá
ban, mint a Párizs-Dakar kö
zötti sivatagi autóverseny. Ta
lán egyszer nekem is sikerül 
oda eljutni. 

- Kérem beszéljen a febru
ári nagy versenyről. 

- Mi amatörök azzal a cél
lal utaztunk ki a profi verseny
re, hogy létezésünket bizon'I/Ít
suk és tapasztalatokat kiván
tunk szerezni a ;övő verse
nyeire való felkésZÜléshez. 
Házigazdánk, a francia szö
vetség vezetői baráti kedves
séggel fogadtak. Mindenben 
nagyon sokat segítettek. A 

men6 proficsapatl)k 1a mblt • 
kis testv� stere•ttel · ttttek 

körOl bennilnkeL Mondhatom. 
megle'letésUn,kre. � �
rolták kis csaratunkat. La�
tók vol�nk • az Antende a. 

francia tv mllaorátian. A:I. 
alaszkai, a BBC, a ,apán tele
vízión keresztül tudomást szer„ 
zett a vUág ezúttal is arról. 
ho ,1 létezik Magyarország él 
már ebben a sportágban 1s itt 
van orszagunk a nemzetközi 
mezőnyben. A tíz napról a 
Hun,nia Filmstúdió filmet ké_, 
szített. A rövid távú sprint. 
versenyben indultunk. A kö• 
zép mezőny els6 felében v-16 
elhelyezkedésünknél sokkal 
nagyobb értékű volt számunk
ra részvételünk kiemelt elis
merése. Csapatkapitányunkkal 
dr. Buzatczkt,i Győzővel, a ge
menci tájvédelmi körzet veze
tőjével büszkén viseltük Al
bertville-ben a téli olimpia 
idei színhelyén a nagy profi 
meiöny.ben a magyar színekeL 

s a színészi ambíciók? 
- Már régebben kapcsolat• 

ba kerültem a Hunnia Film• 
gyárral. Először Szőke Andráll 
film.rend� a ,,'69" filmjében 
volt epi.:ód szerepem. Ez a 
film megnyerte az 1985-ös ama
tőr filmfesztivál nagydíját. A 
siker alapján kapott a rende
z'> megbízást egy nagy játék
film elkészítésére, amelynek a 
„Vattatyúk" volt a címe és 
1989-90-ben lehetett látni a 
mozikban. A filmben egy kon
zerv reklámjaként egy doboz
ba egy aranytojást rejtettek 
el. A tojás aztán bonyodalmak 
és bűnügy keretében vándor
útra kelt. Ebben a filmben 
kaptam én főszerepet. Saját 
nevemmel Badár Sándor nyo
mozó törzsőrmester voltam. 

- Az idén februárban a 
magyar filmszemlén került be
mutatásra a „Vattatyúk" foly
tatásaként az „Európa CCffk" 
ping" című film - folytatta. 
A külső forgatás Csongrádnál, 
a Körös toroknál készült 1990· 
ben. .,Bomba van a campinq
ben". E körül bonyolódik a 
film cselekménye, amelyben 
Szirtes Agnes és Mucsi Zoltán 
a főszereplők. Egy nyomozó 
szerepét játszom a filmben. 

- Újabb filmszerep ? 
- Elkészült Szomjas György 

,,Roncs-film" című darabja. 
Most jöttem haza a filmgyár• 
ból. Egy kocsmázó, kótyagos 
fiatalembert alakítok, aki kö
rül mindig történik valami. A 
darab Budapest VIII. kerüle
tének egyik háztömbjében ját
szódik. A film humoros beállf
tásban társadalmi tükörképet 
ad. 

Ifjú Badár Sándor munkahe
lyén fordulószolgálatot telje
sít. A vasutat nem akar;a el

ha1111ni. Munkahelyi vezetői 
megértéssel segítik sokrétű te
vékenységét. - Az ambíció, a 
követke1,etes fegyelmezett élet,. 
ritmus pedig csodákra képes. 

Fogas Pii 

Pontosabb és tisztább az ÖBB 
tart;ák. Eddig kétszer (augusz
tusban és ősszel) módosítani 
kellett rajta, és idén májl.l8 31. 
én is erre kerül ismét sor, meri 
csak így száműzhetik végleg a 
még f�l-feltűnő és csaknem 
teljesen üresen közlekedő sze
relvényeket, az úgynevezett 
,,szellemvonatokat". A híressé 
vált NAT további tökéletesíté
sére egyébként neves k�eke
délli szakértőket bíztak me,. 
akik két évet kaptak erre a 
célra. • Tavaly 173 m1Utc$,a.n utaztak 
az osztrák vasutakon. a ei 2,7 
százalékoi emelkedésnek felel 
� A teh,rszáll{tás volw.
mene 3,4 sr.ázalékkal eniellce
dett. • elérte a 84,7 m@6 ton-
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A PUD/1\'G PRÓB ÍJA . . •  Jó évet zá1·t az ÖTA 
Terítéken a bértarifarendszer 

r.cncszámzukat élik - várható megszüntetésük clött 
talán már nem is so!c idővel - a l\Iunkaügyi 
0-"ntöhizottstigok. A bértarifarcndszc1· bevezetése, a 
l.e;orolások út vétele után sok f önökségen - szakszol
gálati hovatartozástól fi.iggctleniil többsz.izas 
nabyságrcndbcn kezdeményeztek a dolgozók munka
ügyi vitát, besorolásukkal szemb:m. 

történt, a tarifJ!ls be�orolások 
után uzt tapasztalhatták, hogy 
kissé feje tetejére óllt a világ, 
Megjegyzendő, hogy ez a prob
J(,m 1 hangsúlyozottan jclent
keza� az >knál a szakc:zolgála
to'.mól, ahol nagy lé'számú 
szakmunkás-foglalkoztatás va
lósul meg. mivC>l a szakmun
kások besorolási rendszerét 
korunl� technikai (músznki) 
Slinvonala régen túlhaladta, 
így ebben a körben indokolt 
lenne tbbb munkflko1· konkrét 
nevesítésC> 11 tarifarendszeren 
belül, akár útmencti időszak
ra is. 

Közismert, hogy a vasutasszolidaritás 1930 óta 
működő intézménye, a félszázalékos Önkéntes T:'imo
gatási Alap 1957-től 1990 végéi� a vnsuias-szakszcr
vczet kebelében működött. Sok bírálat illette ezt a tör
ténelmi időszakot. Az igazságnak tartozunk azzal a 
megállapítással, hogy mégis a Vasutasok Szakszerve
zetének köszönhető ennek a sajátosan vnsutasintéz
ménynck a megmentése, a mindent integrálni akaró 
központi állami förekvésekkel szemben. A társadalmi 
változások, a szakszervezeti mozgalom megosztottsága, 
az új társasági törvény szükségessé tették, hogy az 
ÖTA ismét a saját lábára álljon, és az 1990. évi decem
beri kongresszus döntése alapján önálló egyesületként 
örizze, illetve vigye tovább a vasutas-összetartozás e 
nemes hagyományait. 

Vitathatat!!ln tlny, hozy a 
t<: : • ..1rs bért.:1:.:.t poz1•h' cred
m.>nvkH:t kell crtc.keln • .  Nem 
e I e 1d,ier kovetkezm�nye, 
ho�•· a beveZC'lé,kor az alap
t�r •k H ' 'ozá�:i O és 16 OOO Ft 
l;c.í_ -itt mczog. Ez c�yfrte' m•i•n 
u r�-:ü,  j_.r, lt csak ,;zubjlktív 
r.1�g1ld�scn alapuló, b&rrcnd-
1-le:-nc":c ró:mtó f�!. A tarif.'..lls 
b, :·c;:{, ir •:1ye 1..p!)cn a b:_:;rek 
i 1, ,'wlat.a·ml ra ,Y eltért'-•� 
m·att for,..1lmaz \dott me�. Ma$ 
kr.dl-s az. h >';.V akik korubu�n 
nl át!'.lghoz képest m igasabb 
b�'.'"ezcc:bcn rész:csüi'ek, nzok 
sz.1m.ira a tarif,1lis hérí Jlcs .. -
tés kic;e,.,b mérté'�ú ,·olt. Kí.!ön 

hangsúlyozzák, kibúvót, kis
kapukat ke.·esnnk, s ez U"-Y
ben találékonyságuk h..1tc1rta-
1an. 

Felelőtlen ,·á!lalkozás lenne 
ma, a';:frcsak bccslesscl is, 
meJít !ni, hogy a k&r,,Jm�k 
mc;anyi valós és mennyi vclt 
i.ére!m0t fogol!maznak meg. 
Azo:.ról az okokról azonban, 
meluck s?k esetben ketségte
lcnné U,zil. a kérelem meg
alapozottságat, feltétlenúl em
lít{ st l;ell tenni. 

Az. eddig alkalmazo•t, az 
adott do!goz-St n!nosítő, bér<!
z ;s1 rcndc;z rt felv:illott.i egy 
m"roben ÜJ - a munkakurt 

Az elsö hónapok a szerve- zen és Vonrarc,·ashegrcn, il
zeti átalakulás gondjait-a! tel- letve a késő őszi turnusoknal 
tek cl, tt cégbfrósági bejegy- Balatonfilrcd hely<'tt Balaton
zéstó! az eljárási szabályza- bogláron. Az özvegyek és a!a
tok kidolgozásáig, a válasz- csony összegű nyugdíjasok 
tott szervek munkarend;ének méltányossági scgélykeretét az 
kialakításától a pénzügyi-gaz- inflációt meghaladó mérték
dálkodási tervek elkészítéséig. ben sikerült emelni, a gyógy

emll•��t érdeme! az n vezetól frtékco - rendszer. Eb >ól 
kör, m'ly igen nehez"n veszi következően m,ndazon fónbk
tud'>másul. hogy ez n rendszer sé-r<ek, uzc-ne:c . . . .  s'b. dolgo
m"�,zün•0•1 a b0rc!, szu•,� k- zói. ah'>! a munkakón tükrök 
t V c!os�t ·s.:.t. Ok d'ül.:ban a „karb:i.ntart:1s'l ', aktu,1l .lJ1lóS1 
tJ: .. arend:.zcrne', csa';: a jc- tvc'.,cn át c1marnclt, \ 3'5Y ne:n 
le1'cg mti ícnn�!ló h1b.:..t a valos te, cken.} sége;, szerint 

A panaszok okai között elö
kelo helyet fo"'lal el az. a sze
repzavar, n�i a besorolásokat 
, égz lk körében tapasztalható. 
A s::olgálati t·e::<'tók - bfrál
rán a tarifarC'ndszert - sok 
esC'tben rogi,cst 1:égreha;tották 
<'Z általuk helyesnek tartott 
korrekciót. f:!vc - vt"It - jo
"'JSÍtv..ínvaiklrnl. a b"rtarifa 
előír.�sait megszegve, úgy vé
gezték el a be�orolásokot, aho
gyan az ó értékrcndjtik diktál
ta. Előfordult olyan eset is, 
hogy c..,.y vezető a sajút �zol
g 'ilati főnökségét. attól füg-

(Folytatás a 4. oldalon.) 

Az ÖTA új vezetőségét az O 
szersegélyekre a tervezettnél 

cél vezérelte, hogy a 1 'hetó- 2 millió forinttal többet fordí

ségek messzemenő kthasználá- tottak. 
sával, a vasutasok rosszabba- A szoc1á1 ls támogatás a tcr
dó gazdasági helyzetét szem ,·czett közel 34 millió,al 
előtt tartva, Igyekezzen az ed- szemben 37 millió 347 ez ,1· 
d ' gieknél többet nyújtani. forintot igényelt. Ez a Lám 
Szinte valamennyi lntézmé- önmagába, is tükrüzi a t..ig
nycs s"'gélynemnél félévtől súg é"E:tfeltéte!eln"k rüc;-;z D

kezdve növekedtek a juttalá- bodúsát, hiszen a kö7t'! 1'.30 
S'>k és a nyugdíjas tagoknak millió 1901-ben kif" zetett késl
ny.íjtható méltánrossági segé- pénzsegély inté1ménvc- <"'l j.írt 
!yck. az alapszah,íl\ b n, 11! t\ e nz U!'AZÁS '92 

A 

A m..1rc1us 10-22-e kbzött 
DL:C:apestcn, a DNV A pav,
lonj.iban megrend�zett ,,Uta
zas '92" kiállításon - az uta
z„si 'rodák cl c,;"i ta,•asz• se
r._ "Szemléjén a MA V -
TOURS és a LOCOMOTIV 
TOURIST is tépHseltctte 
mag.it. 

Az cl'iS év pénziig} i mérle- e!járá.si sznb I ra•· ,n e' , ·  t 
gének elké.S7ftése után és ai fcltéte:ck fr m:illá a e ti: i, 

1092-cs ko'tségvetls ,áhszt- míg a st �  i: c; t Íl'l"'O":it·o; k�
m 'inyi ióváhagyásra vuló elő- ri'lc-mhez kö'o' t  form · i m ' lt "'
terjeszttse elótt kötelességünk nyossígi c'bírál.íst 1r-tSnn.'ltc · •. 
a mintegy 240 ezre„ OTA-tag- A gvógvslnúrak !jec;z•ó mét
ság tájékoztatása eredmé- tékú cmelked(•sc a:.-rn kénys7e
nyeinkről és gondjainkról. rít bennünket, hor.y szo:g. 1 -

mazzuk az  arra rá">1.orultak-
A ,·cndégck távozcísa uk'..!l a �zúndékozókna'k ? - érdek- Az crC'dmények fc!sorolásá- nál a közgrógrc!Lílás ip<'nvbe-

\"f'Z ·•ri11,:izgató a kv, etkczo.i:�t lödtcm : nál clsó helyre kív.ínkozik, vételét, mert nz ÖTJ\ pénzügyi 
mt")nd">tta • - A hagyományosan s1.cr- hogy a ta�súg a romló élet- és kere•ei nem teszik lehetó1. é 

- A mi utazási i rodánk, vezett éc: keresett ausztriai té- munkakörülmények dacára, ennek a scgélyncmnek az in-
;óllel1et, már másfeL év:izcdes 1. és nyári üdülések szervczé- nem lett hűtlen az ÖTA-hoz. tézményec;ftését. 
mú ltra tekint vissza, nem. tar- 1 , A létszám csökkenése elenyé-

k , É .se rnel ctt olyan egzoti..'<US or- szo· é� a '""díJ"bn,,.1.telek 4,70 ,0_ A dolgozók kórházi ápolási 
to-ik a 11agyol: ·ozc. ppen · • kal · I•" k t · k b- � "''" " "' él · ó é 

s„.lg()-;: IS b.l·e ez un • o- kal, m'nt�"Y 8 m1·111·ó  form· ttal seg ye mintegy 3 milli fo-
ezért, fl'l{]Yra ért kelem az , ·t · 'á lat nk"t meJve'!r "'" · tt 1 d ' "  ö 

k •·1 cr.i aJ n u .. ' ' ·� meghaladták a tenezettet. rm a • a nyug lJas TA-ta-idcgenforgalmi s ,zl.em'Jerc c'c;osorban az i 11énye,sebbe!i "Ok 15 n p· k6 há I k 1 • · · d ' • .., Kcdvezo·,.n alakult n pénzes·,_ "' · a 1 r • z ·cze es 
H " • · ho,m a latogatas'Zt. Ez mm cn,;eppen c'rdeklód'-�e·1·" tarthatn,,'., s�,,_- " .. t '  "á • 1700 f · t a,,.vomuny m,ir, ,.,., z "'" ' -' ""' ko··zo··k bet✓otclhelyczésc, a J"obb u an J ro orm ra emelt ·· é" t ' •ó mngtiszteltetes számunkra. t A h •"d'-ki -d -" lést " · té · é unnep ,yes megny1 o u n a I lyenkor, a ny1Uís uUíni el-

mo . <'gy\ i ,.: u u kamatfeltétcleket biztosító le- m zmenres seg lye mintegy 
protokollvendégek, a Mz;gaz- k,dvelÖirnck Alsó-Ausztriában heto·sé"'ek klv'-laszt.;�a, s ez 5,:> millió forinttal m-iradt el 
d k. é t ' b t t sö órákban nagy a vendégjá- st Corona am Wechsel Payer „ il ...., 

a i:. re e cn - ez a ;.sz- rás. Mosonyi Ilonával, a LO- · ' - 8.7 milliós kamattbbbletct, kö- a tervezettől. Ha ez c�észség-
let Kardos Kazniér, az Orsz..í- • bach, Stájerországban Stanz. zel 60 millió bevételt jelen- ürYvi helyzetünk egyértelmu· gos Idegenforgalmi Hivatal COMOTIV TOURIST vezer- Karintia tartományban St. 
elnöke toltötte be _ mcgte- igazgatójaval is csak többszöri Primus és Velden, Salz- tett. javulását tükrözné, enne!� 
kintik a kiállítást. Megnyitó próbálkou'ís után sikerült szót burg tartományban pedi� A 7610 forint alatti nyug- még örülni is lehetne. Félő 
beszéde utan az ő vezetésével váltani. Badgastein és Strobl am díjjal rendelkező tagok közül azonban, hogy a dolgozóknál 
kezdódótt a szemle. Seta köz- - Az Idén milyen progra- 2142 részesült szociális gondo- a munkahely őrzése, az elbo-
ben a LOCOMOTIV TOURIST mokat ajánlnnak az utazni  (Folytatás a 4. oldalon.) zásban Balatonfüreden, Héví- csátástól való félelem, a nyu�-
pavllonjánál is időztek. Kar- .--------------------------------------. díjasokná! meg n kórházi ápo-
dos Kázmért és kíséretét dr. !ási !dó, otthoni orvosi keze-
Berényi János, a GySEV ve- lé l ló h l r é 
zérigazgatója kószöntötte, s 

sse va e yettcs t se ered-
röviden beszámolt az idegen- ményezi 8 megtakarítást. 
forgalommal kapcsolatos tevé- Kevesen vették igénybe az 
kenységükről. eltartott gyermekek kórházi 

Az MSZOSZ f clhívása 
május 1. megünneplésére 

I,egyen a munltahclyck 
védelme, a munkanélküli
ség és az elszegényedés 
visszaszoritá a az 1992. 
évi május elseje rcndezvé
nyelnek fő kih•etelése : 

ápolási segélyét és egyclóre 
nem került sor a létszámcsök
kentés miatt segélyre szorulók 
ellátására. Bár megtakarítást 
jelent, mégsem örülhrtünk an
nak, hogy a kelengyesegé!yt a 
vártnál kevesebben vették 
igénybe és a gyesen 1é,·ö 

Kilünlelések 

ki�mam:ík rgrl-zerl segélyezé
sére is töi.>b mint 2 mlJ!ió fo
rinttal kevesebbet kcllc:t for
dítani. 

Az öTA céltámo"atásra 1991 ·  
ben valami\· cl több mint & mil
lió forintot fordított a bcn.} új
tott p:i!vftzatok al.:lpján. 

Az ÖTA-iroda ügyviteli I.olt
ségei a tagdíj be, étel 10°1 ,-.'..t 
tették ki. dc ezt a kamatokból 
fedezté'.c, hiszen a módosított 
alapszabály szerint a befoll·t 
tagdíjat teljes egl-szében segé
lyezésre kell fordítani. A ,•á
lasztmány a társadolomb!zto
sitási ügyintézők és számfej
tók részére év végén 3,1 mil
lió forint jutalom kifizetését 
engedélyezte. 

Az: iroda technikai felsze
reltsége (számítógépe�, fény
m:.soló, öna!'o városi teldon
\"On3.l) ön·endctcsen gyarapo
dott, a scgéh �k clbírn16c;ához 
szuks�ges ad,tokat már sike-
1 ült gl-pre vinni, dc az ÖTA 
méJ mindig nem rendelkezik 
a törzsr:.datallomány n)•ilván
t ... rtí,�ához szüksc-ges számftó
g�pM pronramm.11. 

űsszesséoéb1n az ŐT ,1 jó 
ga;;dasa1i evet „árt. A b<'\"étc
lck cs kiadások különbsége 42 
mil!Jo 460 ezt•r forint és a be
folvt tngdí .nkból még 1 1,G 
m 11,6 formt var a.: 1002. é\ i 
se�c·) ftcJ .e Ltesr.:-. 

A jovo• 'e n nem i'ycn 
ró7,sá, a h ') zet Az uj ado
sza ')áh·ok h '1r,,mszorns adów'>
s.11 súJ•ják: az ÖTA-t. A tagol, 
adózo•t JO\ edclmükbol fizetik 
a félsz:á.:alékos tagdíjat. Ja
nuár l-jétől a kamatok 400/o
át (ez több mmt 22 millió fo
rint) eh:iszi az adóhatóság. 
Enn(l is fájdalmnsabb, ho�y 
a kifizetett segélyek is adó
kötelesek és so:mn a felvett 
intézménres, vagy méltányos
sági Slgélyek felvétele alap
ján ,·álhatnnk önadózó,·á. 
Mindez ellenkezik a józan 
ésszel, de valószínű, hogy a 
tón ény dfogadásakor az ÖT A 
sajátságos helyzetét nem is
merő pénzügyi szakembere!, 
fiJ\·e!mét a mi esetünk elke
rülte, a képviselők meg a 
költségvetési egyensúly bűvö
letében szava.záskor nem is 
gondoltak a szociális segélyek 
megadóztatásának szomorú 
következményeire. 

Az illetékesek figyelmét erre 
az adózási anomáliára felhív
tuk és van remény arra, hogy 
valamilyen megoldást a men
tesítésre előbb-utóbb találnl 
fo�nak. 

Mindenesetre az 1092-es 
költségvetési terv elkészítésé
nél a mcgvaltozott körülmé
nyekkel su'ímolnl kell és a 
március végén összehívandó 
35 tagú választmánynak fele
lősségte!lcsen kt>ll dönteni az 
ez évi felhasználásokról és se
gély fejlesztésekről. 

Dr. Kun Dcz.s6, 
az ÖTA alelnöke 

Ahogy imm,r több mint 
száz éve, ezen a napon, a 
munkasszolidaritás ünne
Pfn. egyiilt. ltözösen lép
jünk fel a dolgozók mun
Mhoz, tiszte,ségcs megél
hc4éséhez vi� 'ú Jogáért ! 

március 15-e alkalmából 

Az l\ISZOSZ-t alkotó 
szakszen·ezctel: e gondolat 
jegyében hívjál� a munka
l'állalókat, a munka.nélkü
lieket, a nyugdíjasokat. 
családtagokat, a dolgozó 
emberek gondjait magáé
nak érző valamenn) 1 szer
vezetet május elsejei gyű
léseikre. a budapesti város
ligeti és a vidéki majáli
sokra. A rá.kosrende:qii kocsijavító műhelyben naponta 10-12 vagont Javítanak. Képünkön Roháb 

László és 1Uolná1· György lakatosok, valamint Németh Pál begesztti munka közben 
(Jurkievica Tibor feh·éiele) 

A Magyar Köztáro;aság cl
nö'.,e. :i miniszter<>lnök c!éiter
je3ztésérc, nemzeti ünnepünk, 
március 15-e alkalmából ki
tüntetl-seket adom:'myozot t 
A kitüntetettek kózött vasuw
sok is voltak. 

.'\ Magyar Köztársaság 
trdemrendjénck klskcrcsztjlt 

(polgári tagozat) 
adományozta 

Benczédi Mihálynénak, a 
MA V gazdasái::I vezérii::azga 
tó-helvcttesének, a Magyar 
Allamvasutak stazdasági irá
nyításában kifejtett maga!I 

színvonalú m unk.'.ij.iért; dr. 
llwkó T.,észló nyugd1 tas MAV-
igazgatónnk. a közlekedési 
szakembcPc•k képzésében 
hosszú időn át vé�zett magas 
színvona!ú oktatói tevl-keny
ségrért, életút 1a eltsmere�e
kén t ;  dr. F'ch "n•ári Lászlónak 
a Gy.'.;r-sopron-éber.furtÍ 
Vasút nt. \·ez. �rt,f1zgató-hc
lycttesénck. a GvSEV üzlet• 
politikáJ/inak �azdnsá�I tevé
kenységének és nemzetközi 
kapcsolataitJllk mnaas ,;zlm·o
nalú. ere nYLS kialakítá
sában való4'özremükvdéséért. 
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1992. l\lARCIUS 26. 

A Vl1sutasok Szakszervezetének lelbívása ! 

Őrizzük meg a vasútegészségü gy önállóságát 
1Ui, aktív és nyugdíjas vasutasok az egész

ségügyi rendszen•áltás eddig nyilvánosság• 
ra hozott elgondolásainak ismeretében ve· 
szélyeztetve látjuk a vasutas-egészségügy, 
illetve a vasutas-betegellátás jövőjét. A jó
v,ihagyás előtt álló kormánytervezet lépése
ket helyez l,ilátásba. az önálló vasútegész
ségügy fcszámolására. Egy ilyen intézke
dés súlyosan veszélyezteti a vasutasok és 
családtagjaik hosszú időn keresztül meg
szokott színvonalú betegellátását. 

tabban követeljük a vasútegészségügyi 
szolgálat önállóságának és egységének vál• 
tozatlanul hagyását. Az egészségügy átala• 
kításától a szerzett és megőrzött jogaink ha
tékony él·vényesítését, nem pedig azok 
csorbítását várjuk. Az önállóság megszün
tetését célzó törekvések helyett követeljük 
az 1950-ben megszüntetett pályaorvosi rencl
szer visszaállítását és a vasutas biztosítottak 
saját háziorvosi rendszerének ezen keresz
tül való kiépítését. 

l.Ui '"·asutasok, akik nemzeclékeken keresz
tül nem csekély álclozatot vállaltunk saját 
egészségügyi intézményeink létrehozá
sáért és fennmaraclásáért, a leghatározot• 

Követeléseinknek aláírásunkkal adunk 
nyomatékot! 

A vasútegészségügy a vasutasoké, nem 
közpréda! 

Vasutasok Szakszervezete 

levélvliltlis egészségügyünk érdekében' 
Pai>i> Pál, a vasutas-szak- Miniszter úr segítő közre-

szervezet elnifüe március 9-én működését előre is megköszö
a következő levelet küldte dr. nöm. 
Surján László népjóléti mi
niszternek. 

Tisztelt Miniszter Ú1"! 
ön előtt is ismert, hogy a 

vasúti alkalmazottak a vasút 
magyarországi megjelenésének 
kezdeteitől fogva mindenkor 
intézményesen részesültek a 
szükséges mértékű egészség
ügyi gondoskodásban. Ezt az 
ellátást eleinte maguk a vas
úttársaságok. utóbb a Beteg
segélyező Egyesület, majd a 
Vasutas Betegbiztosító Intézet 
nyújtották. 

A vasutasok részére bizto5Í
tandó egészségügyi ellátás elő
ször az 1876. évi XIV., később 
az 1891. évi XIV. törvénvcikk
ben nyert szabályozást. Az 
idők során létrehowtt eaész
ségügyi intézményrendszer 
döntő részben mér1 ma is a 
vasút és a vasutasok anyagi 
áldozatvállalásának eredmé
nye. Az 1950-ben végrehajtott 
államosítások ellenére a vas
útegészségügy, illetve a vas
utas társadalombiztosítás to
Yábbra is viszonylag önálló 
keretek között működhetett. A 
vasutasok egészségügyi ellátá
sa ma is a vasutas biztosítot
takat igazoló könyv alapján 
történik. 

A társadalombiztosítási re
form és az egészségügyi rend
szerváltás szektorsemleges el
látást, szabad orvosválasztást 
helyez kilátásba. E lehetőség 
alapján a vasutas dolgozók is 
ragaszkodnak megszokott or
vosaikhoz, és igénylik, hogy a 
korábban megszüntetett pálya
orvosi rendszert most újjá
élesztve, mint háziorvosi rend
szert vehessék igénybe. Ez a 
szándék teljesen természetes, 
hiszen a vasutas dolgozók az 
egészségügyi ellátás valameny
nyi szintjét (beleértve az alap
ellatási feladatokat is) ma is 
szinte teljeskörűen igénybe ve
hetik a vasútegészségügy ke
retein belül. Ennek megfele
lően célszerű lenne, hogy a 
vasutas biztosítottak a vasút
üzemorvost háziorvosként is 
választhassák. 

A vasútüzemorvosok vál
lalják a háziorvosok feladatai
nak és kompetenciájának tel
jes körű ellátását. Munkáltatá
suk pénzügyi feltételei megol
dottnak tekinthetők. 

Tisztelettel üdvözli : 
Papp Pál 

elnök 

* 

D1·. Surján László az alábbi 
válaszlevelet küldte Papp Pál 
elnöknek. 

Igen Tisztelt Elnök úr! 
Megkaptam március 9-én 

keltezett levelét, amelyben a 
vasutasok egészségügyi bizto
sításáról és a pályaorvosi rend
szer újjáélesztéséről szól. 

A levélben foglaltakkal tel
jesen egyetértek elgondolásaik 
lényegében megfelelnek az 
egészségügy egészére vonatko
zó elképzeléseinknek. A kidol
gozás alatt levő rendeletterve
zetek részben jelen formájuk
ban is elősegítik a pályaorvosi 
rendszer megvalósítását, rész
ben nincs akadálya annak, 
hogy azt néhány módosítás ré
vén tovább erősítsék. 

Mindez összhangban áll a 
március 4-én adott államtitkári 
tájékoztatással, de számomra 
érthetetlenü1 ellentétes azzal a 
felhívással. amely az ön elnök
letével működő szakszervezet 
nevével jelent meg és azt ál
lítja, hogy a kormányzat az 
önálló vasútegészségügy fel
számolására törek.szik. Az ön 
levele és a felhívás között 
olyan éles ellentét van, hogy 
felmerül bennem a gondoiat, 
nem is azonos szervezetről van 
szó. 

A vasútegészségügy érdeké
ben tett erőfeszítéseit köszön
ve, további együttműködésre 
készen köszönti: 

Dr. Surján László 
népjóléti miniszter 

* 

Tisztelt Miniszter úr! 
Szakszervezetünk tagsá"a a 

vasutas munkavállalók 
O 

' és 
nyugdíjél;5ok mély megnyugvás
sal _vettek tudomásul, hogy a 
vasutegészségügy jövőjével 
kapcsolatos korábbi negatív 
híresztelések megalapozatlan
nak bizonyultak. A vasútegész
ségügy érdekében tett határo
zott lépésekért, illetve a tö
megtájékoztatási eszközökön 
keresztül nyilvánosságot ka
pott korrekt tájékoztatásért 
Miniszter úr részére köszöne
temet fejezem ki. 

A vasutasok ragaszkodását 
saját egészségügyi intézmé-

nyeikhez az is fémjelzi, hogy 
csak a felhívás megjelenését 
követő első két napon közel 30 
ezer aláírás gyűlt össze, amely 
szám azóta is folyamatosan 
emelkedik. Tekintettel arra, 
hogy a felhívásban megfogal
mazott célokra, mind a mé
diákban elhangzott tájékozta
tások, mi,nd pedig Miniszter 
úr március 12-én kelt levele 
megnyugtató választ adnak, 
az összegyűLt aláírásokat to
vábbi kezdeményezésekhez 
nem kívánjuk felhasználni. 

Ezt az alkalmat ragadnám 
meg, hogy a hivatkozott levél 
azon megállapítására is rea
gáljak, amely a felhívás szö
vege és az általam március 
9-én önhöz írt levél monda
nivalója közötti különbségre 
utaljak. 

Azon túl, hogy a két írás 
alapvetően más közeg számára 
szól, s így jellegük sem lehet 
azonos, a felhívásban szóvá 
tett negatívum - annak köz
zétételekor - a vasutasok vi
szonylag széles körében ismert 
volt. Ilyen megközelítésben a 
szöveg mindenekelőtt azok fe
lelősségét (pontosabban felelőt
lenségét) veszi célba, akik a 
vasútegészségügy önállóságát 
bármely formában nyilvános
ság előtt megkérdőjelezték. 

Amennyiben a kormányzati 
szándék - s a közreadott tá
jékoztatások egyértelműen er
re utalnak - ez utóbbival el
lentétes (illetve eredendően is 
ellentétes volt), úgy a nyilván
való félreértések által okozott 
kellemetLenségért Miniszter 
Urat ez úton is megkövetem. 

A vasútegészségügy érdeké
ben történt személyes közben
járását ismételten megköszö
nöm. Bízom benne, hogy a le
velében jelzett együttműködési 
készség - amelyet örömmel 
vettem tudomásul - a továb
biakban is a vasutas dolgozók 
és nyugdíjasok javát szolgál
hatja. 

Papp Pál 
elnök 

Ez úton mondunk köszönetet 
annak a több tízezer vasutas
nak és nyugdíjasnak, akik alá
írásukkal is támogatták a vas
útegészségügy önállóságának 
megőrzése érdekében tett lé
péseinket, kifejezve ezzel ra
gaszkodásukat saját egészség
ügyi intézményeinkhez. 

Vasutasok Szakszervezete 

Az egészsegugy, illetve a 

társadalombiztosítás jövőjéről 
1992. március 4-én a budapesti 
l\lIAV-kórházban - az ott mű
ködő szakszervezeti testületek 
rendezésében - államtitkári 
tájékoztató hangzott el, amely 
a fentiekben részletezett meg- r------------------------

oldást nem zárta ki, sőt mo
dellértékűnek minősítette. 

Mindezek alapján kérem 
Miniszter Urat, hogy a most 
kidolgozandó törvényben. il
letve a megjelenő rendeletek
ben a vasút-egészségügyi szol
gálat minden ellátási szinten 
történő működését. valamint a 
vasutasok egészségügyi ellátá
sának a Vasutas Társadalom
biztosítási Igazgatóság általi 
finanszírozását támogatni. il
letve elősegíteni szíveskedjen. 
Ismereteink szerint a törvény
tervezet ez iránvú módosítás.át 
a felügyeletet ellátó tárca is 
kezdeményezi. 

A vasutasok anyagi és er
kölcsi megbecsülése érdekében 
tett és teendő intézkedések ha
tásán túl hangulatuk pozitív 
alakulásának nélkülözhetetlen 
eleme egészségügyi ellátásuk 

. megmaradása. 
Ne vacogjanak, nemsokára itt a tavasz 

(Szenkovits Viktor raJza) 

TALLÓZÓ 

A kísérletezés határai  
A Magyar Vasutas 1989, 

szeptemberi számában megje
lent cikkei között tallóztunk, 
Az alábbi két cikk témája ma 
is aktuális. 

Olyan időszakban élünk, 
amikor a politikai, társadalmi, 
gazdasági életünknek kevés 
olyan eleme van, amelyet ne 
bírálnának a változtatás igé
nyével. Ez az igény - és ez 
természetes is - nem kerül
hette el a szakszervezeteket 
sem. hiszen az érdekvédelmi, 
érdek-képviseleti munka elő
térbe kerülése, az érdekek in
tegrálódásának kitapinthatóan 
új vonalai a szakszervezetek 
szervezeti felépítésének az új
raformálását is követelik. 

Ebben a folyamatban egyre
másra alakultak a különböző 
önálló-független szakszerveze
tek, tagozatok és csoportosulá
sok. Kevés olyan ágazati szak
szervezet van, amelyben ne 
történt volna valamilyen struk
túramódosítás. A tagság és a 
tisztségviselők közül sokan úgy 
érzik, hogy e kevesek közé tar
tozik a mi szakszervezetünk, 
hiszen a szervezeti felépítés 
döntően nem változott az el
múlt időszakban. 

Többen felvetik, hogy ennek 
a lát' ·ólagos „megmerevedés-
nek" i az oka? Miért nem 
törté itt is valamiféle 
strukturaváltás ? Mi ismét le
maradunk ? 

úgy hiszem, hogy a kérdések 
felvetése talán jogos, de a lát
szólagos változatlanság is ért
hető. 

A kérdésfelvetés adódik a 
jelenlegi közhangulatból. a 
látványo3 struktúraváltás el
maradása pedig abból, hogy 
mi az érdemi változások je
lentős részét már évekkel ez
előtt - amikor mé� nem volt 
,,divat" végrehajtottuk. 
Gondoljunk csak a szakmai 
középszervek létrehozására, az 
intézőbizottságok, a MÁV-bi
zottság, szakmai rétegbizottság 

OLASZ TAPASZTALAT 

kialakítására, és egy sor olyan 
ú.iításra, amelyet a közelmúlt
ban folyamatosan megtettünk. 

A mindenáron való változta
tás híveinek nem szabad elfe• 
lejteni, hogy a szervezeti fel
építés a céLjain.k elérésének 
csak a kerete. Tehát a szer
ve;,;eti változásokat aszerint 
kell értelmezni, hogy azok 
mennyiben szolgálják a tartal
mi munkát. A munka s;rem
pontjából teljesen egyértelmű, 
hogy a tartalomnak S7.avaz
zunk elsőbbséget, ne a formá
nak. 

Minden olyan változtatás, 
amely ez utóbbit szolg:-ilja, ön
célú, és megközelítőleg sem 
hozza a várt eredményt. Ellen
kezőleg; az állandó újítgatás 
elvrmja az alkotó energiát, a 
figyelmet a valódi, érdemi 
munkától. 

Az elmúlt években - az ál
lami-gazdasági élet területén 
- végrehajtott, de végig nem 
gondolt szervezések, átszerve
zések „jó például" szolgálhat
nak. Az óriási anyagi-szelle
mi ráfordítások ellenére érté
kelhető „haszon" nem volt. E 
kérdéskörnek azonban van egy 
másik oldala is : a jobb mun
kát elősegítő lépéseket nem 
szabad „csak" szervezetinek 
teki,nteni, hiszen egy-egy ilyen 
lépés-elmaradás súlyos műkö
dési nehézségekhez vezethet. 
Nem szabad tehát a stabilitást 
sem mereven értelmezni, ezért 
szakszervezetünk vezető testü
letei nyitottak minden „alul
ról" jövő kezdeményezésre. 

Mindenki előtt viléígos, 
hogy ha a megújítást idöoen 
nem hajtjuk végre, később 
meg „improvizálunk", a szak
szervezeti mozgalom súlyos 
helyzetbe kerülhet. 

Remélhetőleg, ebbe az indo
kolt, és a tart.a:lmi változáso
kat elősegítő kategóriába tar
tozik a pécsi középirányító 
szervezetnél megalakuló Terű-

leti Titkári Tanács, illetve az 
Operatív Területi Intézőbizott
ság, valamint a Szakszolgálati 
Érdekegyeztető Tagozat. 

Ezek a testületek a szakszol
gálati képviselet hatékonyabb 
megjelenítése érdekében a 
tagság szándéka alapján és 
annak közreműködésével kísér
leti jelleggel jönnek létre. Fő 
célkitűzés, hogy ebben a szer
vezeti keretben a tagság job
ban érezze biztosítottnak sajá
tos érdekeinek kiíejezé.sét és 
érv0nyesítésének leh-etőségét. 
Olyan struktúra kialakításúra 
törekednek, amelynek kereté
ben külön-külön is feltárhatók 
az egyes „szal<1mák" legfonto
sabb érdekei. (Meg kell emlí
teni, hogy az eddigi erőfeszíté
seink is egy „rétegérzéke
nyebb" szakszervezeti munká
ra irányultak.) 

A lehetőség adott lesz, féló, 
110gy egy-egy szakszolgálati ág 
között az egymás iránti türe
lem hiányát nem pótolhat' 
egy új szervezeti forma. A n�. 
\'agy valós szembenállás nem 
szerelhető le egyszerű külön
válással. 

A Vasutasok Szak.szervezete 
XII. kongresszusáig a műkö
dés során szerzett tapasztala
tok alapján lehet majd érdemi, 
kísérleti jelleggel m€gszün tető 
döntést hozni, avagy új .. for

mulák" kialakításán gondol
kodni. 

Nem szabad túlértékelni a 
stabilitást, mégis úgy gondo
lom. hogy a mozgalomnak vi
szonylagos stabilitásra van 
szüksége. A kísérletezéseknek 
is_ határt kell szabni, s a kí
ser;leti, ,,félüzemi" tevékenység 
utan gyakorlati, érdemi mun
kára van szükség. Csak olyan 
átgondolt szervezeti lépéseket 
tehetünk, amelyek a szervezeti 
mozgalmat alkalmassá teszik a 
feladatok és a tagságtól kapott 
megbíza,tások eredményes vég
rehajtására. 

Szelei Ferenc 

A vasutat érdemes fejleszteni 
A közelmúltban szakszerve

zetünk vendége volt az Olasz 
Közlekedési Szervezet (UIL 
Transport) főtitkára, Giancarlo 
Aiazzi és Carlo Berti nemzet
közi felelős. Elutazásuk előtt 
beszélgettünk vendég,einkkel 
szak.szervezeti törekvéseikről, 
programjaikról, itt szerzett ta
pasztalataikról. 

- Olvasóink viszonylag ke• 
veset tudnak az önök szak
szervezetéről, törekvéseikről, 
programjaikról. Mi most az 
Olasz Közlekedési Szakszerve
zet legfontosabb teendője? 

- Olaszországban a vasúti 
közlekedés nagy változások 
előtt á:11 - válaszolja a fő. 
titkár. - Lényeges fejleszté
sek, új technológiák beveze
tése van napirenden. Ennek 
természetes velejárója a lét
számcsökkentés. Mi arra tö
rekszünk, hogy minél kevesebb 
dolgozó maradjon munka nél
kül. Ennek az a feltétele, hogy 
új munkalehetőségeket teremt
sünk, új beruházásokba kezd
j ünk. 

Az elkövetkező öt esztendő
ben 40 ezer milliárd líra ér
tékű beruházást akarunk meg
valósítani, amely elsősorban a 
vasúti teherszállítás moderni
zálását szolgálja. Olaszország. 
ban az áruknak csak tíz szá
zalékát szállítjuk vasúton. Mi 
ezt az arányt szeretnénk meg
változtatni. A vasút - mint 
az köztudott - kevésbé szeny
nyezi a környezetet, mint a 
közúti járművek. 

- A fejlesztés, átszervezés 
miatt hány vasutast bocsáta
nak el, és hogyan próbál segí
teni a szakszervezet? 

- őt év alatt negyvenezer 
vas�tas veszíti el munkahelyét. 
A Jelenlegi 210 ezres létszám 
tehát 170 ezerre apad. Meg 
kell jegyezni, hogy régebben 
az olasz vasút állami vállalat. 
ként üzemelt, és vezetője a 
közlekedési miniszter volt 
Nemrég az állami vasútbói 
változatlanul állami tulajdonú 
de gazdasági társulást hoztak 
létre. s vezetésével egy tapasz
talt menedzsert bíztak meg. A 
fölöslegessé váló negyvenezer 
vasutas sorsát figyelemmel kí
sérjük. Egy részük előbb nyug. 

díjba mehet, a fiatalabbakat 
pedig átképzés után más ál
lamigazgatási területre irá
nyítjuk. 

- A két szakszervezet kö
zött korábban is volt kapcso
lat, ez azonban csak a nemzet
ltözi fórumok találkozóira kor
látozódott. Ebben az évben 
szakszervezetünk főtitkára 
részt vett az önök kongresszu
sán, most pedig nálunk szerez
hettek tapasztalatokat. Hogyan 
képzelik el a kapcsolatok fej
lesztésének a jövőjét? 

- Az eddigi kapcsolatok el
sősorban a barátságra és a ro
konszenvre épültek - veszi át 
a szót Carlo Berti nemzetközi 
felelős. - Természetesen poli
tikai céljaink is vannak. Mint 
az köztudott, 1992-re a nyu
gat-európai határok megszűn
nek. Mi nem szeretnénk, ha ez 
a folyamat megállna, azt akar
juk, hogy a kelet-európai or
szágokkal is szorosabb legyen 
a kapcsolat. Reméljük, hogy 
ehhez Magyarország és Jugo
szlávia nyújtja majd a legna
gyobb segítséget. 

A közlekedés elsősorban 

alakult k i  bennünk, hogy az 
ország komoly gazdasági ne
hézségekkel küzd. Ennek az 
oka az ország eladósodása. 
lrtak arról is a lapok, hogy 
Magyarország a vilagháborúk 
után nagy területeket veszített, 
Amikor idejöttünk, vártuk, 
hogy ' találkozunk a gazda�ági 
nehézségek jeleivel, de mi vi
rágzó fővárost, jól öltözött em• 
bereket láttunk. Vidéken is ha
sonlókat tapasztaltunk. A kép 
tehát pozitívabb, mint amit a 
lapok írásai alapján képzel
tünk, és ennek őszintén örü
lünk. 

Végezetül egy javaslatot sze
retnénk tenni a magyar vas
utasoknak. Nálunk a szakszer
vezeti munkát nehezíti, hogy 
szakadásokra került sor a 
szervezeten belül, különböző 
csoportosulások jöttek létre, 
Mi arra szeretnénlc felhívni a 
figyelmet, hogy a vasutas
szakszervezet tagjai törekedje
nek az egységre, közös erő
vel lépjenek fel, ne pedig egy
más tö1·ekvéseit hatástalanít
sák. 

K. S. 
gazdasági tevékenység, A mi 
szak.szervezetünk szeretne ezen .-------------túllépni és társadalmi összefo
�ásra, szolidaritásra építve el
erni a környezet hatékonyabb 
védelmét, javítani a munka 
biztonságát. A környezetkímé
lő közlekedésé a jövő ezért a 
vas11_ta_t érdemes fejleszteni. 
NapJamkban a piac törvényei 
uralkodnak, a gazdaságosság a 
fontos. A vasút is csak akkor 
lehet eredményes, ha gazdasá
gos, ha_ olcsóbban és gyorsab
ban szallít, mint például más ko!lkuren,� vállalat. Eppen 
ezert az UJ technológiákra nem mondhatunk nemet csak azért h?gy védjük a foglalkoztatott� sagot. Arra törekszünk hogy a fejlesztések mellett segítsük a munkanélküliség gondjainak 
megoldását is. 

- _Az olasz sajtóban is bi
zonyara sok cikk jelenik meg 
a maJyarországi változásokról Milyen benyomásokkal távoz� 
nak hazánkból? 

- Az olasz sajtóban valóball 
soka� olvashatunk a magyar
orszagi hely�tről. Az a kép 

Vendégszereplés 
Záhonyban él és működik a 

70 tagot számláló vasutas 
nyugdíjasklub, melynek ve
zetői elhatározták, hogy ta
pasztalataikat átadják más 
kluboknak. így bevételhez is 
juthatnak, ami nélkülözhetet• 
len a fennmaradásukhoz. 

Ez év március 7-én Tornyos• 
pálca nagyközségben voltak és 
meghívték a két klubot záho
nyi vendégszereplésre a záho
nyi művelődési házba. 

E nemes gesztust - már• 
mint a segítségnyújtás bármi• 
lyen formáját - egy Buda• 
pesten élő arany szívű nyug
díjas honfitársunktól, Horváth 
Józsi bácsitól vettük át, aki 
időnként anyagi hozzáJárulás
sal egyengeti utunkat. s aki• 
nek ezúton i� hálá� köszöne
tünket fejezzük ki. 

Iszlay László 
klubelnök 







............. 
tiiff-,t 

Vasúti rendor•s Debrecenben 
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A.piacgazdaság nem old meg mindent 

A szociálpolitika állami feladat 
szege az utols6 nettó bér 88 
százaléka. Az árak azonban 
NSZK-szinten vannak. A 
munkanélkü.lf-segélyból meg 
lehet élni, de nehezen. A né
met szociálpolitikában új 
problémaként jelentkezik, 
hogy a volt NDK-ban a nők 
foglalkoztatása arányaiban 
megegyezett a férfiakéval. Az 
NSZK-ban ez csak 40 száza
lék. Az NDK-ban két kereső-

A jövö szociálpolitikáját hazánkban alapvet6en a 
piacgazdaság megteremtése határozza meg. Nagyon 
fontos, hogy a piacgazdaság kiépillésétól ne váljon el a 
nociális biztonság. A gazdasági lépések mellett párhu
zamosan kell szociális intézkedéseket is hozni. Erröl a 
témáról tartott előadást a közelmúltban a Friedrich 
Ebert Alapítvány rendezésében a Vegyipari Szakszer
,·ezeti Szövetség székházában dr. Herbert Ehrcnberg, 
az NSZK volt szociáldemokrata párti munkaügyi 
minisztere, re épült a család. Ez a csalá

letén még nem sikerült teljes do!-mál egzisztenciális zavaro
egészében azt a szociális há- kat okoz, s nemcsak az élet
lót megteremteni, aml az színvonal alakulását befolyá
NSZK területén viszonylag jól solja, ha mindkét kereső el-

Elóadásának aktualitását az 
adta, hogy hazánkban most 
került napirendre a szociális 
törvény megalkotása. Hogy ez 
a törvény milyen lesz, ebben 
1t szakszervezetek rendkfrűl 
érdekeltek. Dr. Ehrenberg elő
adásában történeti áttekintést 
aaott az NSZK szociálpolitikai 
rendszeréről, az állam, a 
munkaadóit, a munkavállalók 
és azok érdekképviseleteinek 
szerepéről Hangsúlyozta : ne
héz feladat a német tapaszta
latokat átadni olyan helyzet
ben, amikor a \"Olt NDK terü-

tunkcionál, veszti munkáját. 
A ,·olt NDK tartomány:il Az NSZK szociális jogállam. 

évente körülbelül annyi támo- t,;ppen ezért napjainkban nem 
gatást kapnak, mint az NDK lenne szabad megengedni egy 
1990. évi GDP-je (1 50 milliárd országon belül a swciálpolltl
DM). A gyors ütemű gazdasági kal biztonság ilyen különböző
szerkezetváltás miatt azonban ségét. Számunkra is figyel
egyelőre még rohamosan nö- meztetés a munkanélküliség 
vekszik a munkanélküliség. A kezelése és a családi jövedel
munkanélküli-segény a keleti · mek alakulása. Az átállási fotartományokban fele az NSZK
ben élókének. Igaz, hogy ösz- (Folytatás a Z. oldalon.) 

Adó,nentes nielegétkeztetés 

l(edvezményes ebédjegy 
vásárolható utalványra 

A MA V Kollektfv Szerződés 
kialakításakor a Vasutasok 
Szakszervezete tárgyalócso
portja kezdeményezte a vál
lalati üzemétkeztetés módosí
tását. A módosításnak kettős 
célja volt. Mint tudjuk, a 
parlament ez évtól megadóz
tatja a pénzbeni étkezési térí
tést. Ennek legalabb részbeni 
kompenzálására sikerült - a 
többi érdek-képviseleti szerve
zet érdektelensége ellenére -
az étkezésJ térítést 800 Ft
ról 900 Ft-ra emelni, amely 
munkavállalói jogon jár min
den vasutasnak. 

A máslk cél az ,·olt, hogy 
azok a vasutasok, akik üze
mi konyhán étkeznek, ne az 
adóhivatalnak fizessenek, ha
nem a jogszabály által előírtak 
i;zerlnt adómentes üzemét.kez
tetésl hozzájárulásban része
süljenek. Elózetes számítá
saink szerint ha a támogatást 
a dolgozó nem 1.észpénzben, 
hanem utalván11 formá&n ve
szi igénybe, éves szinten 
mintegy 50 millió forint ma
rad a dolgozók zsebében. 

Mindkét alapelvet szakmai 
érvelésünk után a rendkh.iia 
érdekegyeztető tanácson a 
munkáltató elfogadta, Január 
29-én arra Is nyilatkoztattuk a 
munkáltatót, hogy a kedvez
ményes ilzemétkeztetésl rend
gzer kidolgozása márciusban 
- mint a MAV Kollektív 
Szerződés végrehajtási utasítá
sa - megtörténik, A többi 
KSZ-t aláíró érdekképviseleti 
nervezet érdektelenség, szak
értelem, jogszabAly! ismeret 
hiányában vagy hallgatott, 
vagy el!enOnk próbAlt érvelni. 
(Eredménytelen ül.) 

Az elmúlt közel hét h6nap
ban a Vasutasok Szakszerve
zete többször b sllrgette a 
rendelkezés kiadását, é& köz
f'emúködött a jogszabál11i le
hetl;ségekhez igazodó KSZ 
végrehajtási uta.dtás kidolgo
zásában. Erre egyébként min
den vasúti szakszervezetnek 
lehetősége volt. 

A március elején kiadott 
rendeikeúe Noyege a követ
kezőkben foalalható össze: 

l .  Minden vuutasnak jár a 
900 Ft hó Osszegll étkezési 
hozzájárulás. ha ledol&ozta a 
'Otyéayea QNll,Uldót. 

2. A dolgo1..ó választhat: a 
900 Ft adóköteles jövede
lem, vagy az e helyett biztosí
tott adómentes, utalvány
rendszerű üzemétkeztetés kö
zött. 

3. Az ilyen ellátást választó 
dolgozónak 41 Ft/munkanap 
értékű utalványt kell biztosí
tani. 

A dolgozónak nyilatkoznia 
kell, hogy mikortól kívánja 
igénybe venni az utah;ány
rendszerú. melegétkeztetést. A 
nyilatkozat az év végéig szól. 

Meglepődve tapasztaltuk, 
hogy március 17-én ,,R11:T'' 
szakértői értekezlet összehívá
sát kezdeményezte a Moz
donyvezetők Szakszervezete. 
Az elhangzott felvetések alap
ján az ok is nyilvánvalóvá 
vált. 

Sem az üzemétkeztetés rend
szerét, sem az szja-ról szóló 
törvényben szabályozott kor
látokat nem Ismerik. Mivel a 
V::i.sutasok Szakszervezete kez
deményezésére történt a té
rítési díj megemelése, és az 
adómentes üzemétkeztetésl le
hetőség kidolgozása, ók nem 
kapcsolódtak be ebbe a fo
lyamatba. Most viszont - a 
tagsági felvetések alapján -
az általuk képviselt rétegre 
vonatkozó kedvezmények le
hetőségét keresik. 

A szakértőt érdekeg11eztetés 
t,égeredménye az alábbiakban 
foglalható össze: 

1. A kedvezmény további 
kiterjesztése - akár egy meg
becsült rétegre Is - az szJa
l'ól szóló törvénnyel ellentétes. 

2. A melegétkeztetéshez adó
mentesen biztosítható utal
vány nem az ékezésre, hanem 
a kedvezményes ebédjegy vá
aárlására ad lehetőséget. 

3. A Mozdonyvezetők Szak
szervezete által felvetett ja
vaslatok - a jószándék elle
nére és szakértelem hiányá
ban - ellentétesek a törvény 
adta lehetőségekkel. 

4. A KSZ végrehajtási utasí
tásaként kiadott rendelet ér
vényben marad. A rugalmas 
kezelési lehetőséget a helyi 
végrehajtási utasítás kidolgo
zásához blztosftja a rendelke-
zés. 

. 

A Vasutasok Szabzervezete 
tapágának figyelmébe ajánl
juk a k.övetkez6ket: 

- A helyi Vhu-ban kell 
szabályozni az üzemétkezte
tést. (A nyersanyagnorma 
megállapítását, a térítési díjat 
és az utalványrendszerú ked
vezményes étkeztetést.) 

� A dolgozó az év f olya
mán bármikor nyilatkozhat, 
hogy a következő hónaptól a 
900 Ft-os adóköteles étkezé
si hozzájárulás helyett adó
mentes melegétkeztetést kí
ván-e igénybe venni a% év 
hátralevő időszakára. 

- A kötelező havi munka
Idő ledolgozása esetén a kö
vetkező hónapra munkanap 
szerint jár a napi 41 Ft értékű 
utalvány. 

- Clészerú 20 � 21 Ft
os bontásban megrendelni a 
szigorúan elszámolandó nyom
tatványt, mivel így könnyebb 
napi melegétkeztetésre váltani. 

- A fordulószolgálatos, il
letve utazó dolgozó b rá
laszthatja ezt az étkezési f or
mát, és az utalvány bárme
lyik vasúti fóz6- és tálaló
konyhán beváltható. (Pénzre 
nem váltható át.) 

- Gyakorlati példaként :  aki 
most az uta�\·ányt választja, 
annak áprifü;tól a márciusi le
dolgozott teljes hó:1apot fi
gyelembe véve, 22 munkanap 
alapján jár a 41 Ft-os utal
vány. Ha ebböl pl. 2 munka
nap betegállomány, \·agy 2 nap 
szabadság miatt ápril isra csak 
20 db. 41 Ft értékű utalványt 
kap a dolgozó. Pénzbeni kifi
zetés esetén a 2 nap szabadság 
vagy betegállomány és a pl. 
350/o-os adózással csökkentett 
rész után 531 Ft-ot kapna. 

Ha nem a pénzbeni térítést 
választja, hasonló esetben a 
20 utalvány 820 Ft értéket 
jelent, ha ezt az év végéig a 
vasúti konyhán le is tudja ét
kezni. A 41 Ft-os utaJ,:ány 
20+21 Ft-os megosztAsa azt 
teszi lehetővé, hogy a pl napi 
62 Ft-os ebédjegyet 13 al
kalommal térítésmentesen ve
heti át a dolgozó. 

Helyi szinten lehet&ég van 
egyéb, pl. u Utasellátó által 
biztosított meleg�tkeztetésre Is 
szerződést kötni. A megkapott 
utalvány az év végéig felhasz
nálható, 

.. ..  

Kedvező /Jitelleltételekkel 

A MÁV 76 személykocsit· vásárol 
a spanyolországi CAF cégtől 

A MA V, mint az ismere�, 
elöregedett kocsi parkjának 
korszerűsítése, s a nemzet.közi 
forgalomban való megmaradá
sa érdekében, egy évvel ez
előtt zártkörú, meghívásos pá
lyázatot irt ki vasúti személy
kocsik beszerzésére. 

A pályázat kiírásának szük
ségességét Csárádi János, a 
MA V vezérigazgatója, a már
cius 26-án tartott sajtótájékoz
tatón a következőkkel i.ndo
kolta : 

- A MAV Immár három 
EuroCity vonattal - Lehár, 
Liszt és Bartók - vesz részt e 
rangos európai hálózatban. 
Ezeknél a vonatoknál legfőbb 
követelmény a hagyományos 
nemzetközi gyorsvonatokénál 
nagyobb utazósebesség, s az 
átlagosnál jóval magasabb 
komfortfokozat. Az EC ,·ona
tok minden paraméterének 
meg ke11 felelni az UIC elő
irásalnak • • •  

Sajnos a MA V kevés ilyen 
személykocs.ival rendelkezik. 
Emiatt fennáll annak a veszé
lye, hogy az elhasználódott, 
már-már balesetveszélyes ko
csik ml.att kiszorul a nemzet
közi forgalomból. Ez pedig két 
okból sem engedhető meg. 
Egyreszt azért, mert jelentc5s 
valutabevételtól esne el, más
részt nehéz �ne viS!znkerül
ni. 

� 

A pályázatra tíz, köztük szá
mos ismert európai vasúti sze
mélykocsikat gyártó cég je
lentkezett. Közülük öttel kezd
ték meg a tl1rgyalásokat. Vé• 
gül egy német. a Deutsche 
Wagon Bau és a spanyol CAF 
cég maradt versenyben. 

A pályázati kiírásban a 
MÁV a következ<5ket jelölte 
meg követelményként: 

- a kocsi müszaki jellem
zöí, 

- mennyibe kerül, 
- a gyártó cég milyen hl• 

telkonstrukciót tud ajánlani, 
- milyen kooperációs kap

csolatokat ajánl a MAV sze
mélykocsi-javitó bázisának. 

A versenyben maradt két 
céggel februárban felváltva 
kezdtek tárgyalást a MA V és 
a Technoimpex Külkereske
delmi Rt. szakemberei. A vég
só döntést az hozta meg, hogy 
a kettő közül melyik ajánlot
ta a legkedvezöbb árat. M i
vel a CAF cég a Deutsche 
Wagon Ba'\Jn:íl 5,3 százalékkal, 
8 millió márkával kevesebb
ért vállalta, a spanyolok kap
ták a megrendelést. A CAF 
azt Is vállaLta, hogy mfir a 
Jövó év közepén lesz.á.l.Utja az 
első szériát. 

A MAV egyébként 76 da
rab Zl típusú személykocsit 

vásárol a következő megesz• 
lásban : 9 d:irab 1 .  osztályú fs 
12  darab 2. osztályú fulkés, 8 
darab 1. osztályú és 18 darab 
2. osztályú termeskocsit, 9 da
rab étkezó-, 9 darab Cekvőhc• 
lyes- és 6 darab hálókocsit. 

M it tudnak ezek a kocsik? 
A vezérigazgató első he

lyen említette a műszaki pa
ramétereket, vagyis azt, hogy 
200 kilométer.'óra sebességgel 
közlekedhetnek, utasterük ké
nyelmes, a me1lékhelylségek 
- mosdó, WC - környezet
kímélők. Nem a szabadba 
ürítenek, hanem a repülőgé
pekhez hasonlóan, vákuum
rendszerú. zárt tartályba. Egy. 
szóval minden igényt kielégí
tenek. 

Csárádi János és Mátyás 
Tstván, a Technoimpex Rt. 
vezérigazgatója a tárgyaláso
kon elért, ked\·ezó hitelkonst
rukcióról Is hosszan beszélt. 
Mint mondották: Európában 
ma ez az üzlet a leglcedvezőbb 
feltételek mellett született. A 
76 darab Zl. típusú CAF
gyártmányú személykocsi 153 
millió német márkába, 7,3 
mill iárd forintba kerül. A 
teljes összeget 1994-től 2003-ig 
nagyon előnyös feltételek mel
lett, hitelből ke1I kifizetni. 

(\"isi) 

Uj vámudvar Szegeden· 
A szegedi vasútigazgatóság 

és a Volánspedició Szá11ítmá
nyozási Kft. március 17-én, új 
vámudvart nyitott Szegeden, 
a Tisza-pályaudvaron. Az át
adási ünnepségen Harmati Já
nos, kereskedelmi osztályveze
tő elmondotta, hogy a két cég 
közös üzemeltetésében a sze
gedi vámudvar a hatodik az 
országban. Az elsót 1991-ben 
Zalaegerszegen nyitották meg, 
ezt követte a kaposvári, szom
bathelyi, szolnoki, debreceni és 
most a szegedi vámudvar át
adása. A vámudvarok műkö
désének kedvező tapasztalatai 
alapján még az idén Békéscsa
bán és Kecskeméten nyitnak 
hasonló központosított vámke
zelő helyet. 

A szegedi vámudvar meg. 
nyitását Indokolta : az utóbbi 
időben egyre többször jelent
kezett vámkezelési igény vas
úti kocsikban és konténerek
ben fuvarozott árukra. Söt 
számítani lehet a kombinált 
fuvarozás elöretörésével, azaz, 
a kamionok, fél pótkocsik és 
csereszekrények vasúton törté
nő továbbításával. Ezeket az 
igényeket a Szeged-Tisza pá
lyaudvari konténerterminál 
segítségével maradéktalanul ki 
tudják elégíteni, mert megfe
lelő műszaki felszereltséggel 
rendelkeznek. Sót a \'ámkeze
léseknél jelentkező egyéb Igé
nyeket, így mérlegeléseket, da-

rabszámlálásokat, átrakásokat, 
rakományigazításokat, s a bér
tárolásokat is elvégzik. 

A szegedi ,·ámudvar jelen
tőségét növeli a pályaudvar 
adottsága. Itt találkozik a köz
úti és vasúti szállítás, de a 
vízi út sincs messze. Az új 
szegedi szabadkikötőig Ipar
vágány ,·ezet, így níncs aka
dálya a Tiszán szállított áruk 
vámkezelésének sem. 

A vámudvar nyitva tartása 
rugalmasan alkalmazkodik az 
igényekhez. Az első hetek ta
pasztalatai kedvezőek : n vas
úti szállítmányok mellett köz. 
úti járművek is Igénybe ,·et
ték a koncentrált vámkezelést, 

(Gellért) 

A FUDZSIJAI\IA. a Japánok vallúos tf1zte1�e, a .,Nozoml". A lövedékorrú sfnkanzen 
száguld el a szigetországiak új vasúti btllzke le&&el lvezett, hófödte szent begye alatt 
a legfrissebb adatok szerint - 110 km-e1 1eb---rel halad óránk6nt Tokió él Oszaka 
között. A Nozoml (a szó reménységet Jelent) enel venell)'Ursa lett a két város között 
közlekeM reptllöknek, men •• a&alok velilk sem 6rnek hamadbb rifoak6zpontl úti céljuk„ 
hoz, hisz órákat vesz Igénybe a · rep616&erek el&&e a a6foH y4rosf utakon. A ;lapin ,1„ 
lamva111tak az& tervezi, MD' a, Jlv6 6"'61 6ri$6n.& lnc1UJa a 11:6& 6r14sl Ipari köne� a 
Kanto és Kan1zal téné,et luzeklt6 fira&o&� ame11· Jelenler csak n&&10n&a néoszer Indai. 
ldóvel mái ,lapin dl'Ol!IOkba, pélclálil Fukao kiba II el lehet m-1d Juual a leggyorsabb ..... 

---tit 



A világ leggyorsabb 
priwatizáeiós folyamata 

V�Qnk:.aertnt ílem- tud ememednl a partikulári11 

·� 
a :frd� • a priva� 

�világ leg- feltétel-- 65 11ltámmt� � pnvatlzáclós folya- .re D)OSt nagyobb át,t"endez6dést 'niiii, amély IIW'is ildk -inil- volna kénytelen els7.envedni, llá'dot hozott az államkaesrá- akkor ez a privatizáció folyanak. KevéSbé kézzelfogható, de matának egésr.ét veszélyeztet. 1am fontos eredmény, hogy az 
.,{VU tevéken,.;ge nY.� ki· né. 
a1alluk �,pttwa"tiMelós A. korm6- eay- 6ven tt u
kultúra. A vállalatok immár zal áltatta magát, hogy a spon
ilmerik a követelrnényrend- tán privatizáció helyett a DYU· 
� • az t�ktilás lebetsé- gat-európailhoz hasonló, köz
.pi módjait. pontilag kézben tartott módon 

As A V:O-n• eUlll!tOlt t.mi• tud privatizálni és csak most 
:taJ-tant a pjacl �ció el- kezdi elfogadni. hogy az ,,ön
,v.eit, amlkb61 • jövtl>en aem privatizáció" legyen a privati
ti9tn en� záció f6 útja: ez viszont máa-

Jft um � abbllta, fél év késedelmet okoz a pri

Jlon • �
� kff• vatizici� ennyivel kés6bb 

._.-� ln- jelentiteznek a privatizációs 
� A'll flltl, \Ja� -,.egy bevétel� ennyivel később 
�t; �oa� CSökka az '11arid6ú&, s 
r,e több hóllap(Jt velZ Igénybe; emiln$a Iá mapaak 19ft-ben a 
....... .,, __ , ...... a .i...-.zetkO&l k6ve- Jrpl� klP>ukiad6aat. A v,11111,uu.. _.. �NI ,...,._kodqff az tl6-�ek'- me,t'$1e16eil a � neháJcea, eent,-11-

*'1r:t=� �- .� :mmlatt több 
lig.iit év aúlft az el6priva-

A aalPMrvezetek '1tal4noe 
vélemén,e, bOU' a munkffjll 
M6k bella6lúa • � 
le, valamint rendezett és átlát.. 
ható szabályok nélkül folyik a 
privatizáció. 

A privati7.ácl6 folyamatában 
a kormány és a parlament 
együttes feladata az lett vol• 
na, lioa kialakítsa a magán
tulajdon és a piacvállalkozáS 
keletkezésének és működésé
nek kereteit, legalapvetőbb 

- Oh, Istenem, ez nehéz 
kérdés I A vasútnál a n6k fog
lalkoztatása jellemzően két 
kategóriában történik. Az 
egyik sajnos, alacsony jöve
delmű, szerződéses munkavi
szony. Ez bármikor felmond
ható, és ebből nem lehet el6-
lépni a közalkalmazotti stá
tusba. A másik kategória a 
magasabb képzettséggel járó 
közalkalmazotti foglalkoztatá-

• rilaaz, 



MSZ8SZ•n,,U.a1kozal 
dni __,1.._ '1Ylponq6t, _...,. teln6-
Ul,la a nemzeahl ........-e1 • a u

llnbhl ...... aervese&eb&, llOQ' -
tU'INaM HIDIDll)'en b(N!aolatot u da· 
ne't'eUÜ .wH llommunllta", ,.blptokom
man1a,a" 1Dbsenese&elckel - 6rtad: &,i 
bnbban Is lé&ed, ,&alüal& •plrnenme
tekkel - amely telu61fU. a �--
bGff U áJ SPbMrvese&eöeJ Urt1,a1Jon- a 
�-• Ismert, J6Wl earóPI mtsterv .. 
tek e.Hen,llúiba ilWU. 

Nem lebe& nem 6m-e flllnl u& a jelen• 
a& ldlllnbsése&, an:al a pusJd D7lla&iou& 
núldéka, D1elnseie, teltopaa. ianalma & 
u 87.SZNSZ ,Hal eltc,sadoU batál'OIIM ki• 
ll&i megnyllvállal. .J6llebe& u SZSZNSZ-ba
lároai nem k� vllauadnl MOkai a jelen
t& ktlllnbséseke&, amelyek u eoea kelei
ear6pal orsúsok helyze&e, múltja, lejlHé
se &ekinteiében fennállnak, mqls hnessé
gében a szociális, érdekvédelmi teendftre, 
nem a IDtllfOl!lz&oitÁl'Oi szH6 elleniéiekre & 
1zakszervese&I háboniakodúra helye:d a 
banpúlyi. 

As MSZOSZ ODViw TesWe&e tlddzll Ell
.. Frlsot. u SZSZNSZ áJonnan megvá
lunoU ló&ltirá& és remé117� leje:d ki, 
bOff veze&ésével u SZSZNSZ munkan:er
veze&el, &es&lle&el mqónlk t4qJ,ilagoui
pbt - nyiioüsápka& • kelei-elll'6pal vál
tozások, iff a mauarorszql ril&ozúok bo-
117oluli iéQelnei, folyama&alnak megf&élésé
sében. 

A caracasi kongresszus határozata 

Piad Jllkllti,z 1#111: j,..,,,,,,l 
Szdlis •1ztw'9ot a.,....._•••• 1 uita&b• 

A lakáspolitikai QDCÍJ)cl6 
következő változaW el�te
sen egyeztetni kell a munka
és bérügyi, valamint a pénz
ügyi tárcával, és csak ezt k6-
vetóen szabad „társadalmi vi
tára" bocsátani. 

Már a koncepció készftéae 
során egyeztetni kell egymás
sal az olyan állami-társadal
mi funkciókat, felelc5sségeket. 
mint a lakáshoz való állam
polgári jog, az esélyegyenl6-
ség, a lakhatási biztonság, a 
finanszírozhatóság, az önkor
mányzati felelősség, a lakás• 
épító-ipa,r jövedelrneztlsége, a 
lakásépítésbe fektetett tőke 
megtérülése, a bérlakásokban 
élők teherviselő képességének 
megteremtése, a komfortosság 
és az infrastrukturális ellátott
ság követelménye. 

Legalább elvíleg meg kell 
határozni, milyen alapon és 
milyen arányokban fo0nak 
megoszlani a lakhatás teThei 
az állami költségvetés. az ön
kormányzati költségvetés, az 
önkormányzati költségvetés 
és a magánháztartások között. 
Mind a három tehervlsel6nél 
külön-külön meg kell határoz
ni saját hozzájárulásának fe-

. 

-� .._..,�, 11W � fabd6 u""'
,,.. UGZdd te1dathiti7 � iz,'1ibi,· 11 nyú1cHJak adott 6rl 
rultnalc Zcdcáahoz j1'tá i• lalc- emelhe ne csak a &o1ti � 
Wrlee telcit&te&ibejl7 Hoiwao emelkedáére nydjtson. � 
férhet bele egy átlalDI j6ve- atet. bbem a � • 
delemszinttl család fo]y6 j6- közOzeml di)ak, a t'1-snb6l1 
vedelmébe a lakhatás költsé- közöa költsétek, a felúJftill
le (lakbér, törleazt,á. kamat, � a JakáablteJ.t6r• 
köZÖs költség stb.) 7 Emelht!- leaztá. a kamat, az Ui„ti.n
ti-e a helyi önkormán,yzat a adó stb. ffllelkMAefi la. 
lakbért egyoldalúan 7 A belyl E&vetten Dyl,lldijunak M 
önkormányzat a magasabb kelljen alacsonyabb konfort,. 
lakbért nem ftzet6 családot fokozatú lak6sba - eittlH 
kilakoltathatja-e? Terhelhe- szilkaéglaküba ...... költöznie, 
t6-e Jelzá101gal az újonnan Ha Me,;kezd6dik a laú· 
vett vagy épített lakáa, amely 1aadasá1 placosftúa. a bérht• 
lakottan csekély lorplmi ér• zak Qzemeltetá6nek Üliletl 
téket képvisel? alapokra helyezne, akkor a 

Mi lesz azokkal a nyugdfju távlati nyugdfj�form ffletlett 
családokkal, amelyek bérla- vagy inkább ut mqe� 
kásban élnek, vagy éppen szükséges a mai nyul(lfJaaok 
nemrég vásárolták meg laká- nyugellátásának a7.0Dnall � 
sukat, ha a lakhatás költségei lormja, a megnövekédett met• 
jelentősen emelkednek? Ho- élhetési költségekhez lpzitá• 
gyan állítható rneg a lakáshoz Sá. Ez a reform ftéffi szot'fál
jutás esélyeinek csökkenése? politikai ;eUeoiJ, haum • 
Hogyan állítható meg a városi flt/UOdt;btztodtcb eZH?L alapu
lakóépületek állapotának to- ló. A nyugdíjas ember aktfv 
vábbi gyors romlása? Hogyan korában a n,Ugdfjjlrulékok 
tehető a lakáshelyzet és a la- befizetésével meghatározott 
kásgazdálkodás átteklntbettlvé havt vásárlóer6re szerzett Jo• 
és kezelhetővé? Mi lesz az got és nem meghatározott 
olyan túrhetetlen lakáshelyze- számú ezresre. 

benihci- · dezetét, a fedezet forrását, s 
éhhez igazodóan a három .• jö• 

tú családokkal, amelyek iin- A nyugdíjasok szociális biz
eróbóZ képtelenek lakáahely- tonsága érdekében szükséges, 
zetükön ;avttani? Megszün- hogy amennyiben a lakbér a 
tethetó-e távlatban a lakba- a törlesztés emelkedik. ezt kap. 
tási költségek és a családi jö- Ják meg kiegészítés fortnáJ'• 
vedelemszint közötti feszült- ban. Nyugdíjassal szemben ki• 
ségből adódó családi fedezet- lakoltatás ne legyen alkalmaz
hiány? Miből lesznek képesek ható. Ha egy nyugdfjaa család 
a helyi önkormányzatok rövid a lakbérrel néhány hónappal 
távon finanszírozni a bérla- elinarad, ez csak kivfteles 
kás-gazdálkodás deficitjét? esetben számítson nerz6d&. 

vedelemtulajdonos" minimá
lisan szükséges bevételét. A 
tehermegoszlás jelent66en be
folyásolja egyrészt az adózta
tás, másrészt az adóbevételek 
felosztásának rendjét. 

A lakbér megállapításánál, 
emelésénél a bérbeadók és a 
bérlők között alku (,.érdek
egyeztetés") lehetetlen. mert 
nincs az ellenérdekű felek 
között mód a megállapodásra. 
Ennek oka, hogy az üzleti ala· 
pon álló lakbér és a bérló ál
tal elviselhető lakbér között 
áthidalhatatlan a távolaág. 

Az új lakáskoncepciónak 
egyértelm(I váluzokat kell 
olldni a következő kérdésekre: 
J,lj lea • WrlaWláUománt1 

� lakáspolitika most készil- azegésnek. A lakással kapcsola
lö atfogó Tefonnja, a lakás- tos bérleti, törlesztést, kamat. 
gazdaság piacositása a ��- adózási, fűtési, világítúi költ• 
di�asokat. kevésbé ennti, ségek eyUttesen nem halad· 
mint a fuztal családokat. A hatják meg a nyugdíjas család 
nyugdíjasok többségének van nettó jövedelmének 30 száza
rendes lakása. A fő veszély az. lékát. Az ezen felüli költsége
h�gy mind a saját tulajdonú. ket - amenyiben ezeket a 
mind a bérlakás fenntartásá- nyugdíjemelés összege nem 
nak. használatának költségei fedezi - meg kell kapnia lak
várhatóan Jelentösen emelked- bérpótlék fQJ:máJábaD. 
nek. Magától értetódó, önvé• •�-PlrlQi � 

Emlékezés Baross Gáborra 
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A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

A MÁV 
, 

es a honvédség 
, , 

azonos vaga nyon 
A csapatkivonasban jól vizsgáztak a vasuf,asok 

Amióta a vasút megjelent mint szállítási eszköz, a 

katonaság a világ minden táján igénybe veszi. Európá

ban elsőként a porosz hadsereg használta katonai célok

ra a vonatokat. Magyarországon az első vasútvonal 

megépítését követően szintén rövid időn belül létrejött 

az a katonai közlekedési szerv, amely a vasút szerveze

tében tevékenykedve segíti a katonai szállítások szer

vezését, lebonyolítását. Ezáltal biztosított, hogy olyan 

hivatásos katonák tartsanak kapcsolatot, dolgoz:tanak 

együtt a vasutas vezetőkkel, dolgozókkal, akik mind

két területen egyaránt tájékozottak, s nemcsak a had• 

sereg sajátosságait ismerik, hanem a vasúti szállítás 

szakmai kérdéseihez is értenek. Csak így képesek meg

felelni a velük szemben egyszerre két oldalról támasz• 

tot.t követelményeknek. A katonai közlekedési szervek 

hagyományosan a vasútigazgatóságok épületében van• 
nak elhelyezve. 

A vasutasok és a katonák 
együttmüködésének, köZÖS 
feladatainak kérdéseiről, 
gondjaikról. terveikről beszél
gettem Sipos Istvánnal, a 
MA V vezérigazgató üzemviteli 
helyettesével. Kovács Zoltán 
alezredessel, a Magyar Hon
védség katonai szállítási fő
igazgatójával. s elődjével, Pet
rák Béla nyugállományú ezre• 
dessel, aki 1991. december l• 
jéig éveken át szervezte, irá
nyította a vasúti katonai szál
lítást, és jelentős feladatokat 
oldott meg a szovjet csapatki• 
vonás során. 

Kevesebb 

hadgyakorlat 

A két tapasztalt katonai 
szállítási szakember előre le
&zögezte : bár a vasúti szállí
tásról beszélünk, szervezetük 
valójában komplett szállításo
kat old meg. Az állandó harc
készültség (békehelyzet) idő
szakában kettős feladatuk van. 
Egyrészt tervezik, szervezik 
és irányítják az állandó harc
készültséggel kapcsolatos (bé
kebeli) szállítási feladatokat. 
másrészt felkészülnek. a kü
lönleges időszakokra. adott 
esetben egy háborúban végre
hajtandó szállítás teljesítésére 
(már amennyire békében le
het). Ebbe beletartozik az 
adatok nyilvántartása a vasút 
teljes hálózatáról, kocsipark• 
járól, vonóerejéröl, emberállo
mányáról, helyreállító eszkö
zeiről stb. 

- Békeidőszakban az ellátó 
katonai szervezetekéhez hason• 
lóan a katonai közlekedési 
szervek feladata mindig 
,,éles" - hangsúlyozta Petrák 
Béla, volt katonai szállítási 
főigazgató. - Itt az adott 
esetben nem lehet megismétel
ni a feladatot. Ha egy szállí
tást ma vagy holnap kell vég
-rellajtani. akkor azt nem lehet 
sem elhalasztani, sem megis
mételni. Ez minőségében 
ugyanaz. mint a háborús szál
lítási feladat. 

A rendszerváltás során je
lentős változás következett be, 
mivel megszűntek a nemzet
közi hadgyakorlatok. s a ha
zaiak is lényegesen csökken
tek. ' Igaz. közben megkezdő
dött a hadsereg át.szervezése, s 

a nagyobb szabású csapatgya
korlatok helyébe a hadsereg 
átszervezésével összefüggő 
helyőrségváltásl szállítások 
léptek. Hasonlóan nagv fel
adatot jelent még napjainkban 
is a különböző át.szervezések
ból adódó, úgynevezett meg
szűnt katonai szervezetek ha

liitechnik.ájának, anyagainak 

beszállítása a központi raktá
rakba illetve a különböző ,tá• 
rolóhelyekre. 

- Az utóbbi ivek legna• 
Q11obb feladattit a szovjet t$a• 

patkivonások jelentették -
vette át a szót Kovács Zoltán 
alezredes. - Ez mind nagy
ságrendjében, mind a szerve
zés tekintetében rendkívüli 
mértékben igénybe vette a ka
tonai közlekedési szervek va
lamennyi tagját, s természete
sen a velünk végig együtt dol
gozó vasutasokat is. 

Amikor sikeresen befejezték 
az elmúlt esztendők legna
gyobb erőpróbáját, valameny
nyien nagyon jó érzéssel nyug
tázták, hogy derekasan meg
állták a helyüket. Természete
sen, az elismerés sem maradt 
el. Számos katona él'l vasutas 
részesült magas elismerésben 
a szovjet csapatkivonás gör
dülékeny. határidő előtti vég
rehajtásában végzett átlagon 
felüli tevékenysée;éért. Amiben 
természetesen annak is pozi
tív szerepe volt, hogy a MAV 
vezetői, valamint a szovjet és 
a magyar katonai szakembe
rek, illetékes parancsnokok 
havonta operatív megbeszélé
seket tartottak, melyeken fo
lyamatosan értékelték az előző 
hónapban végzett munkát, s 
meghatározták, összehangolták 
a soron következő tennivaló
kat. 

Akárcsak az egész tá.nada
lomban, a MAV és a honvéd
ség együttműködésében is elő
térbe kerültek a gazdaságos
ság szempontjai, a pénz szere
pe, a nyereségérdekeltség, il
letve a maximális takarékos
ságra törekvés. Sajnos. a tár
caszintű szabályo™ egyelőre 
késik, így ezen a téren nem 
igazán felhőtlen az együttmű
ködés. 

Operatív 
együttműködes 

A katonák ls tisztán látják, 
hogy amíg korábban a vasút 
számtalan olyan honvédelmi 
feladatot oldott meg, ami szá
mára „zsebbe nyúlást" jelen• 
tett. ez a továbbiakban már 
nem megy. Az új helyzethez 
új szabályok, új kapcsolat
rendszer kell. Méghozzá olyan 
korrekt módon rendezett. ami 
továbbra is biztosítja a haté
kony, operatív együttműkö
dést. Az ugyanis érthető, hogy 
a MA V minél nagyobb bevé
telre. nyereségre törekszik, 
míg a honvédség (amely szin• 
tén anyagi nehézségekkel 
küzd} igyekszik a lehető leg
kevesebbet áldozni a vasút 
szolgáltatásai ért. 

Az viszont mindenképpen 
b iztató, hogy ezt az objektív 
helyzetet mindkét részről reá
lisan látják, s egyikük sem a 
másik kárára Igyekszik saját 
helyzetén javítani. Ezt tükrö• 
ti az a megállapodás is. ame
Íyet ők a maguk szintjén kö
fötte� hogy ki mit köteles 
csinálni, s ezért kt mit kap. il• 
letve nfü' kell fizetnie, Ugyan'= 

csak közösen keresik azokat a 
lehetőségeket, amelyek révén 
olcsóbban, gazdaságosabban 
oldhatják meg közös felada
taikat. Am az is tény, hogy 
mindkét fél elvárásai szigo
rodtak a másikkal szemben, 
amit szintén a piacgazdaság 
térnyerése. a gazdasági rend
szerváltás követel meg. 

Társadalmi  

érdek 

Az országban végbemenő át
szervezések sem a vasutat, 
sem a katonai szállítási fő
igazgatóságot nem kerülték 
el. A tavalyi viszonylagos „bé
kehangula tban" a MA V-nál 
kezdték leépíteni a honvédsé
gi létszámot. Igaz, ügyeltek 
arra. hogy azért szültség ese
tén ,,kéznél" legyen a háborús 
helyzetben szükséges állo
mány, a „mag". Ezzel kapcso
latban Petrák Béla kiemelte: 
.,Bármilyen irányba alakulja
nak a dolgok, bármilyen ese
mények történjenek az ország
ban. a hadsereg és a vasút 
együttműködésére, a jó kap
csolatukra mindig szükség 
lesz." 

- Nyugodtan kijelenthetem 
- mondta Sípos István, a 
MA V vezérigazgató üzemvite
li helyettese -. hogy példás az 
együttműködés a MAV és a 
honvédség között. Amit nagy
ban elősegít, hogy mindkét 
szervezetnél alapvető követel
mény a fegyelmezett munka 
és a pontosság. Természetesen 
a közös feladatokat együtt ter
vezzük meg, és együtt hajtjuk 
végre. Még sokáig jó példa 
lesz erre a szovjet csapatok 
kivonása. 

Jelenleg újfajta együttmű
ködés van a MA V és a hon
védség közt kialakulóban. A 
katonai szállítás vezetőivel 
k idolgozták azokat a pontokat. 
ahol át kell alakítani a koráb
bi együttműködést. ,,Olyan fel
adat nem volt és nem lesz, 
amit korrektül ne tudnánk 
megoldani." - jelentette ki a 

vezérigazgató-helyettes. 
Ugyanakkor azt is elmondta, 
hogy már korábban számba 
vették azokat az okokat. ame
lyek miatt a vasút ilyen hely
zetbe került, s lényegesen 
visszaesett a teljesítménye és 
a bevétele. Az ok a múltban 
keresendő: a MAV-nál nem 
volt igazi versenyszemlélet, 
gazdaságosságra törekvés • • •  
Ugyanakkor a vasút admi
nisztrációját is csökkenteni 
kellett az új helyzet elemzése 
után. 

A jövő feladatainak megol
dása szempontjából feltétlenül 
kedvező dolog, hogy a vasút -
igaz dollármilliókért - kiala
kítja a szállítmányirányító 
rendszerét. Ez azt jelenti, hogy 
számítógépre viszik a berakott 
vasúti kocsikat és „végigveze
tik" egészen a kirakásig. Tel
jesen logikus. hogy a Magyar 
Honvédség katonai szállítási 
főigazgatósága is megtette a 
lépéseket abba az irányba, 
hogy rácsatlakozhassanak a 
rendszerre. S talán felesleges 
is mondani: a MAV ezúttal is 
példásan jó magatartást tanú
sított. Annál is inkább, mivel 
szintén érdeke. hogy a szállí
tási főigazgatooág apparátusa 
folyamatosan gondoskodhasson 
a katonákról, figyelemmel ki• 
sérhesse a különböző nagy ér• 
tékú eszközöket. veszélyes 
anyagokat, azokról időben 
tudjon minden információt. 
Nem hiába mondják sokan : 
„a vasút az ország második 
hadserege". S azt sem kell 
folyton magyarázni. hogy az 
ország védelme - társadalmi 
érdek is. 

Biikl Péter, 

A főnök nem olk uszik 
A körzeti üzcmfőnökségek 

megszűnése után az ál lomás
főnökségek visszakapták régi 
önállóságukat. A sásdi állo
másfőnök „messziről jött em
ber" i tt .  

- Kilenczázhetvenhat ősze 
óta vagyok Sásd állom:ísfönö
ke - mondja. - A pécsi kör
zeti üzemfőnökség megalaku
lása után, 1932-ben cs:..tolták 
hatáskörömbe Vásárosdombó 
és Godisa személyforgalmú ál
lomásokat. A vásárosdombói 
főnök a kereskedelmi helyette
sem lett, a godisait Komlóra 
helyezték oktatótisztnek. 
Sásd állomás IV. csoportú fő
vonali középállomás. Az itt  
dolgozóknak sérelmes ez az el
nevezés. Negyedosztályú. ne
gyedfizetésú vasutasoknal-: ér
zik magukat. A bejárók -
utaztukban megbeszélik  
egymás között a leterhelést és 
az érte kapott fizetést. S az 
eredmény? Ment el innen a 
fővonalról beo5ztotlam - fel
adva önbecsülését ! - mellék
vonalra, a magasabb bér mi
att ! - mondja szinte egy
szuszra. 

- Annak idején matemati
ka-fizika szakos tanár szeret
tem volna lenni - folyiatia. 
- Apám is vasutas volt, kis· 
pénzű, öcsémet is taníttatták. 
&rettségi után kezdtem a vas
úti szolgálatot forgalmi-keres
kedelmi gyakornokként Nagy
atádon. Somogyszobról jár
tam be. Vizsga után - táv
irati úton - áthelyeztek Vé
méndre. Eszembe se jutott, 
hogy tiltakozzam. 

Később Barcsra helyezték. 
Nappali szolgálatból éjjel 
egykor ért haza. Majd Gyé
kényesre került, ahol megta
nult szerb-horvát nyelven. 
Rendelkező szolgálattevő lété
re naponta háromszor is be
járta az állomást. Reggel 
mindhárom tolatásvezetőnek 
külön-külön elmondta a teen
dőket. 1971-ben Vízvárra ne
vezték ki főnöknek. 

Felettesei - amikor Sásd 
állomásra kerestek főnököt -
rá gondoltak. 1980-81-ben 
_épült a mostani - tájbaillö -
állomásépület az elö::ő alap· 
jaira. A terveket átnézették 
vele is. őrültek a korszerűsí
tésnek. Jött a víJlamos-felső
vezeték. A dombóvár-godisai 
szakasz részleges átadása a 

Komlóról felhozott szénvona
tok villannyal továbbítását 
tette lehetővé. Az elmúlt évek 
alatt kicserélődött a személy
zet. 

- Következetes vagyok. el
számoltatom az embereimet a 
végzett munkáról - ha kell 
melléülök - melléállok - de 
a felelősségre vonást sem köve
ti harag. 

- A kapcsolatról jut eszem
be ez a doboz. A három ál
lomás rendelkezőinek telefon
ja van belekötve . . .  A Sásd
felé irányuló tevékenység he
lyességét ellenőrizhetem vele. 
Megesik, hogy utólag rájuk 
telefonálok és korrigálom a 
szövegezésüket. Ne idegződ
jön be rosszul, ha van lehe
tőség a helyes kifejezések meg
szokására is. 

Nincs ütemezés a szállítás
ban. A feladott, Pécsvárad, 
Szigetvár, Mohács térségébéil 
érkező teherkocsi!, a hét végé
re összetorlódnak, az átvevő 
nem bír velük, álláspénzesek
ké válnak. Természetesen eb
be belejátszik a vállalati hét
végi üzemszünet s az, hogy va
sárnap Dombóvár nem küld 
kiszolgálómenetet. Hétfőn 
együtt zúdul rájuk az egész 
hétvégi elegy. Pedig már alig 
van mozgó tonnájuk, még mű
trágya sem érkezik annyi, 
mint korábban. 

Az Erdészet is máról hol
napra él. Sok esetben a vásár
ló a maga fuvareszközével ér• 
kezik. S ha hirtelen kell egy 
vagon ? Mire ő kiharcol egyet, 
már jelentkezett egy magán
vállalkozó! Miért nem lehet 
egy ekkora állomásnak saját 
rendelkezésű kocsiparkja? 

- Megállapodást kötöttünk 
a fenti bajok orvoslására a 
terményforgalmival, hogy 
szombat délig dolgoznak. s az 
ezután érkezőket - ha a dom
bóvári menet be is állí tja -
csak hétfő délutánig kell ki
jelentenie - magyarázza. - A 
raktárnok munkaidejét is eh
hez szabályoztuk. Szombaton 
csak hat órát kell dolgoznia. 

Valamikor az állomásfőnök 
hatáskörébe tartozott, hogy 
községéből feltöltse a szüksé
ges vasúti létszámot. Most mi 
megvagyunk, s úgy irányítom 
a kiképzést, hogy magunk ad
juk a helyettesítőt, 

A megszűnt üzemfónökség 
hatásköréből visszajött tény. 
kedésekhez újra kell tanulni 
az utasításokat. Pénzügyileg a 
megadott keretből gazdálko
dunk. Még nincs minden a he
lyén. A me11etrendszerkesztéa
hez kérnek uguan tőlünk ja-
1:aslatot, de mindig akad ma
gasab b  szempont, ami miau 
elvetik utasaink kérését. 

- A szemléletváltás klfeje. 
zést gyakran halljuk, de meg 
kell jegrezni. hogy a hivatás 
kifejezés csorbát szenved. Ma 
már csak akkor vállalnalt el az 
emberek munkát, ha tudják 
előre, hogy mennyi bért kap. 
nak érte. Nem számolnak az

zal. hogy a tisztesség is hoz 
pénzt. ha nem is azonnal. Van 
erre példám még szolgálattevő 
koromból. A főnököm az állo
másudvarban lakott, s az egyik 
váltókezelő természetesnek vet
te, hogy _amikor az őszi avart 
elsöpri, nem áll meg félúton. 
hant>m a főnöklakás előtt is vé
gigtisztítja az állomást. Egy. 
szer arra jön a munkatársa, s 
ijedten kérdi :  

- Te, ezt is mondta az 

öreg? 
- Nem tudom, hogy jól ér

zékeltetem-e. hogy a dolgozó 
nemcsak a saját váltójánál van 
szolgálatban. hanem a vasút 
egész területén. 

Amikor Sásdra jöttünk. a fe. 

leségem - aki Gyékényesen 
anyaggazdálkodó volt - még 
gyesen volt a kisebb fiunkkal 
Nem tudtam elLntézni. hogy a 
helyi pft. átvegye irodai segéd
erőnek. Most kesztyűvarrással 
foglalkozik. Ide építettem a 
családi házamat. én már ide
valósinak érzem magam. A 
kö:ség is elfogadott, az állo
mási beosztottjaim is. Össze
fogva csinosítjuk az állomást. 
festünk. mázolunk, parkosi• 
tunk, kavtcsozunk, takarítun14. 
Együtt is ünnepelünk. Azt tu
domásul kell venni, hogy a 
szolgálat miatt nem lehet min• 
denki mindig jelen. 

„Mindenki olyan kalappal 
köszön, amilyen van" - tart• 
ja a közmondás. Nos, az ért 
kalapom - lehet, hogy nem az 
utolsó divat szerinti fazon -. 
de pont ill ik a fejemre, ti.sz• 
tán tartom, s ünnepeken virág 
is kerül a szalagja alá • • •  

K. T. 

Ha kevés lesz a létszám, 
k i  söpri maid a peront? 

A külsőleg csakúgj•. mint be. 
lill szépen rendben tartott ál
lomást szemlél\'e az embernek 
az a benyomása támad. hogy 
ez már talán nem is a Ma
gyar Allam\'asutak. Azt,ín Po
zsár András állomásfőnök
helyettes szavaiból rövidesen 
kitűnik:  a MAV területén já
runk. 

Elsődleges rendelteté
sünk szerint mi a Kelebián 
át belépő vonatok rendezé
sét végezzük - kezdi a tájé
koztatást Pozsár András. 
Két-három éve jó hónapban 
még legurítottuk a 22 ezer ko
csit, ami most nem több nyolc
ezernél. A csökkenés megkö• 
zelítőleg hatvanszázalékos. 
Pedig az akkorival szemben 
most már a feltételek is meg
lennének a folyamatos munka• 
végzéshez. csak éppen az elegy 
hiányzik. A stagnáláshoz per
sze nagyban hozzájárult a iu
goszláv háborús helyzet és a 
Szovjetunió válsága is. Én 
abban bízom, hogy e két tér
ségben előbb-utóbb helyreáll 
a stabilitás, s a határforgalom 
eléri, vagy legalábbis megkö
zelíti a korábbit, Kiskunfél• 
egyháza pedig újra a régi ké
pét mutatja majd. Itt a kör• 
nyéken csupán a mezőgazda
ságban mutatkozik némi mo• 
corgás, a statisztika szerint a 
tavalyi évilk jónak mondható, 
búzából. kukoricából, cukor• 
répából óriási mennyiséget ta
karítottak be. Utóbbiból any• 
nyira jó volt a termés, hogy 
még a földben is maradt belő
le • • •  úgyhogy a helyi. mező
gazdasági jellegű föladások, 
valamit pótoltak a Kelebia 
felől elmaradt árutonnákból. 

- A kevesebb fuvar lehető
vé teszi, hogy mindinkább 
előtérbe kerüljön a minőségi 
munka - folytatja u állo• 

másfőnök-helyettes. - Pár év
vel ezelőtt még évente 25-30 
tárgj•i balesettel kellett szem
benéznünk, tavaly mindössze 
egyetlen váltófelvágás terhelte 
a számlánkat. Azt persze nem 
hallgathatjuk el, ho:zy mind
ez kicsit összefüggésben áll a 
forgalom sorvadásával. 

- A teherforgalom ekkora 
méretű csökkenése következ. 
tében mondhatni. fordítottan 
arányos létszámfelesleg ke
letkezett, legalábbis hálózati 
szinten. Lesz-e elbocsátás Kis
kunfélegyházán? 

- A létszámleépítés termé
szetesen nálunk is megkezdő• 
dött, bár elbocsátásokra mind
eddig nem került sor és jelen
lea nem is tervezünk. A fölös
legessé vált munkakörökben 
dolgozókat részben átcsopor• 
tosítottuk, részben pedig kor• 
engedményes nyugdí.iba küld· 
tük. bár ez sem aratott osztat• 
lan tetszést az érintettek részé
ről. De meg kell érteniük, hogy 
a sok rossz közül ez lehetett 
az egyetlen racionális megol• 
dás, mert nincs annál kelle• 
metlenebb, mint amikor régi 
vasutasokkal kell közölni, 
hogy érdemel elismerése mel• 
lett nem tudjuk tovább foglal• 
koztatni. Ezek az emberek he• 
lyi viszonylatban óriási hát• 
rányba kerülnének. a város• 
ban, a környéken nincse
nek munkahelyek. Félegyhá• 
zán is nagy a munkanélküliség, 
a még meglevő vállalatok, 
téeszek a csőd szélén eg,yensú• 
lyoznak. Az a vasutas, aki tó· 

lünk az utcára keriU, belátha• 
tó idón belül nem fog tudni 
újra elhelyezkedni. 1 

Hogy ml lesz a jövőben, ha 

tovább csökken a teherforga
lom t Legfeljebb okoskodni 

lehet, biztosat mondani nem. 
Ha olran frekventált pálya• 
udvart, mit Rákosrendező be 
mertek zárni, akkor az ennél 
kisebb állomásokon is könY• 
nyen beszüntethetik az elegy• 
feldolgozást. Damoklesz kard• 
ja itt lóg a fejünk fölött. érzi 
ezt mindenl,i. ennek hatására 
a dolgozók között éppúgy, 
mint a vezetők körében idege!! 
a hangulat. A dolgozó azért 
ideges, mert a létbiztonsága 
:forog kockán. a vezető me� 
azért, mert nem tudja, mit 
csináljon az embereivel. tn 
személy szerint egyet értek 
azzal, hogy ezt a forgalmat 
csökkentett létszámmal 15 le 
lehet bonyolítani. De csak 
addig, amíg a technika. a mú• 
szaki konstrukció üzernsze• 
rúen működik. 

Félegyházán viszonylag kor• 
szerű az  állomás, de a magyat' 
vasútnak nem ez az általános 
jellemzője. Nyilván. már an• 
nak idején Is azért foirlalkoz• 
tattak látszólag nagy létszá• 
mot. mert annyira volt szük• 
ség a balesetmentes üzemvf• 
telhez. Mi lesz akkor. ha a biz. 
tosítóberendezés elromlik és 
a váltókat minden vonat e16tt, 
minden vonat után kézzel kell 
állítani? Ilyen esetekben min• 
den mozzanatot az utasítás sza• 
bályoz, ha be kell tartani, le
het, hogy nem lesz rá megfelelc1 
ember. Vagy egy másik� Kis• 
kunfélegyháztJ mindig eH•• 
merten a tiszta, Tendezett dl• 
lomások közé tartozott. Attól 
félek. ha a létszám egy kriti• 
kus szint alá csökken. eszté
tikailag sem a vasút, sem a1 
utazóköZÖnség elvárásalnalc 
nem fogunk tudni megfelelnL 
Mert a forgalmi szolJ{álatte• 
v5t nem küldhetem ki peront 
söprögetni. 

JhordaJ Zoltú -
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Létszámcsökkentés kényszer nélkül 
Nem kel I hozzá jóstehetség 

Kocsihiány miatt 
nelúszik" a fuvar 

Barltsa Györk szolnoki ál
lomásfőnök megkönnyebbült 

· 5óhajjal nyugtruzza, amikor 
megtudja, hogy „egy rendes" 
laptól vagyunk. mivel mosta
nában a „szakszervezeti Yo
naJon" annyian kértek már 
tőle nyilatkozatot. 

- Múltkor voltak itt a sza
bad szakszerv.ezeti laptól, az 
Adácsi Híradótól, aztán ott 
van a VDSZSZ újságja, nem 

· ls tudom, mi a neve, hogy a 
. Vasút Vílágát Jc.i ne felejtsem. 

Szolnokon az érdekvédelem 
letéteményese nagyobb részt a 
VSZ, és kisebb befolyá-ssal a 
7DSZSZ. 

Szolnok örök dilemmája a 
csomóponti helyzetből követ
lkezik. Ők az egész há1ózatra 
„dolgoznak rá", ők adják a 
Yonatkísérő személyzetet, itt 
takarítják, innen indítják a 
szerelvényeket. A tolatóvona
tokat is Szolnok állítja ki, � 
az elegytovábbítás is rajtuk 
keresztül történik. Ugyanak
kor a teljesíimény a debrece
ni vagy éppen a szegedi igaz• 
gatóságnái jelentkezik. Sza. 
vaiból az is kiderült, hogy 
szívesebben tartoznáma1k is
mét Budapes·thez, mimt most 
Debrecenhez. Szolnok ma Záhony és Fe

rencváros mellett az ország 
legnagyobb teherpályaudva
ra. A kihasználtság sajnos itt 
is csak egyharmados. 

Amíg bes7-élgetünk, telefo. 
non keresik a szak.szervezeti 
ügyvivők. Éppen ma van Deb
recenben a területi létszám
egyeztetés. Kéri őket, hogy 
ragaszkodjanak a megbeszélt 
létszámhoz, vagyis a 669 fő. 
höz. 

- Tavaly 720-an voltunk, 
ebből jött le a 1cilenc és fél 
százalékos létszámc.�ökken-
tés, amit korengedmé1iyes 
nyugdíjazással meg tudtunk 
oldani. Csakhogy ez bért von 
el, és embert sem állíthatok 
be helyettük. Mindenesetre 
kényszerrel senkiit sem kell 
elküldenem, de az áHomús 
belső struktúráját a felads
tokJnak megfelelően kell át
alakítani. A lecsökkent áru
forgalom miatt nincs szükség 

Egy betöréses lopás helyszf. 
nelésének kellős kózepébe 
csöppentem Mezőkövesden. Az 
éjszaka feltörték a raktárt és 
elvittek egy kétszáz literes 
hordót. A rendőrök úz perc 
alatt végeztek a helyszínelés
sel, a főnök majd megte.�zi a 
feljelentést. Ennél többet be• 
szélnl SC'm érdemes az ügyről, 
Csányi Ferenc állomásfőnököt 
is inkább a forgalom alakulá
sáról faggatom. 

- A fürdőnek valaha külön 
megállója volt. Ma nyomát 
sem lelni • • •  

- Eddig nem panaszkodhat
tunk, tavaly voltak olyan hó
napok, hogy 17 ezer menetje
gyet is eladtunk. Idén febru• 
árban tízezret . . .  Mondhatjuk 
persze, hogy február mégis• 
csak téli hónap, de az Igazság 
az, hogy az embereket érzéke• 
nyen érintette a legutóbbi ár• 
emelés, csak akkor utaznak, 
ha nagyon muszáj. Csökkent 
a bejárók száma Is, mert 
rendszeressé váltak az elbo• 
csátások. Miskolcon azoktól 
szabadulnak meg először, akik 
vidékröl járnak be, hogy ne 
kelljen fizetniök a bérletet. 

Mezőkövesden sem jobb a 
helyzet és ez a teherforgal
mon is lemérhető. A do1iány
bevált6, az A/ész, a Tiizép le
mondta iparvágányát, nincs 
rá szükség. Szénből hegyek 
állnak, mert 370 forintért sen-

kinek sem kell. Egyedül • 
,,Matyó" téesz, a megye leg. 
nagyobb termelőszövetkezete 
még tartja magát, igénybe is 
vennék a vasutat, de - ki• 
mondani is szégyen - nem 
tudunk számukra megfelelo 
kocsikat 1.-iállítani. Tegnap is 
elmaradtunk kettővel, ma pe
dig egyet sem tudunk nekik 
adni. 

óriási az ellentmondás! Én 
megyek, szervezem a fuvart, s 
amikor volna mit szállítani, 
sajnálkozva tárom szét a ka• 
Tomat, mert kocsi az nincs. A 
múltkor a következő hétre 28 
fedettet kértek berakásra. 
Kosza, fölhívtam a kátégét, 
megkérdeztem : milyen esé• 
lyünk van a 28 kocsira. Az il• 
letó azt felelte : hogy ő 1,áté
gés, nem pedig jós . . .  

(Thorday) 

-------------------------, adott esetben például 60 rak

M ezőkövcsd-H öfü rdőt 
már vagy tiz éve megszüntet
ték, nem is indokolta semmi a 
további fenntartását - tájé
koztat az állomá�ónök. - A 
megállótól jó két kilométeres 
földút vezetett a gvógyfürdő
ig. Innen, caz állomástó! vi
szont autóbusszal mehetnének, 
ha volna buszjárat. Megmu
tathatom a Volán menetrend
jét, naponta három járat köz
lekedik a fürdőig, az is csak 
munkanapokon. Allitólag a he
lyi közlekedés nem kapott tá
mogatást az önkormányzattól, 
válaszként drasztikusan csök
kentették a járatok számát. Az 
egészből a taxi.sok profitálnak 
a legtöbbet, konkurencia híján 
monopolhelyzetbe kerülnek. 
mert a két-három bőrönddel 
érkező idős embereknek nincs 
sok választási lehetősége. Any·
nyit tudunk segíteni, ha lá• 
tom, hogy tizenöten, húszan 
összejönnek, beszólok a Vo
lánnak: ugyan küldjenek va• 
lahonnan egy autóbuszt. Jóin
dulatban nincs is hiány a ré• 
szükről, de azért erre közleke• 
dést alapozni nem lehet. 

Várad nagy ü11nepei 
Nagyvárad „Erdély kapuja". 

Köteteket írtak róla és pár 
!iUivas hasonlatokba próbálták 
súl'iteni a város lelkét: Pece
parti Párizs, Körös-parti At• 
hén, s még a Kossuth adomá
nyozta Birmingham. Pári;,.s 
napfényben vagy az est mes• 
f.E:tségesen villodzó fényeiben 
a legjellegzetesebb : Várad 
holdfényben. Adynak érzéke 
\'olt az ilyen effektusokhoz. 
Többnyire holdfényben mu
tatja, akár ver!'lben, akár pró
zában beszél róla. 

Arany János a S:ent László 
cimu balladájában nem vé• 
letlenül verselte meg a remek 
legendát. Mindketten Bihar 
gyermekei voltak'. Arany ott 
i;zületett, Szent László pedig 
a váradi i;zékesegyházban 
amelyet ő alapított - nyu
godott. Tisztelete folytonossá
ga Váradon a reformáció s a 
török hódítás miatt megs7.a
kadt. Fej ereklyéje, annak be• 
cses ereklyetartója ma a győ-

. ri székesegyház féltett kincse. 
Csodás vízfakasztásai közül 
nem egy - szentkútként 
máig búcsúsok tömegeit vonz
za, mint Búcsúszentlászló, 
Mátraverebély-Szentkút. 

1992. nagy ünnepe Várad
nak. Első írásos említésének 
900 éves, l. László szentté ava
tásának 800, a török kiűzése• 
nek 300 éves évfordulója. 

Szent László Arpád-házi ki• 
. rály a népmondák és egyházi 

legendák legnépszerűbb alak
ja a magyar szentek közül Er
dély védőszentje. A magyar 
lovagkor példaképe. Hírnevét 
hadi dicsőségeinek és korá
ban szokatlan, átlagon felüli 
múveltségének köszönheti. 

Az ist:!ni gondviselés adta 
őt a magyar nemzetnek, az 
első szent király halálát köve• 
tő négy évtizedes viszály után. 
Uralkodása sorsdöntő. Vezetői 
képességével, vitézségével és 
életszentségével mentette ki a 
magyarságot a belső vészek 
örvényéből, s a külső ellensé• 
gek támadásaiból. Politikai 
szervezőmunkájával párhu
zamosan újította meg az egy
házi életet, újjászervezve, to• 
vábbfejlesztve intézményeit. 

A magyarok 896-ban foglal• 
ták el az akkcr még jelenték• 
telen települést. A hagyomány 
szerint Szent László „Bihar 
vármegyében, a Körös folyó 
mentén vadászat közben talált 
egy helyet - írja Thuróczy -, 
és angyali intelemre elhatá
rozta, hogy monostort alapít 
Szűz Mária tiszteletére. Ezt a 
helyet Váradnak nevezte el". 
Az alapítás után egy prépos
tot és 24 kanonokot helyezett 
el benne, s Ide tette át Bihar 
Városából a bihari pűSpöksé: 

get. Elsó püspöke - 1095-ben 
történt megkoronáztatásáig -
Könyve3 Kálmán herceg volt. 
Ide temették az alapító ki• 
rályt 1095-ben, és síremléke 
1192-ben történt szentté ava• 
tása után zarándokhely, ünne• 
pélyes aktusok színhelye lett. 
(Szent László királyon kívül e 
székesegyházban temették el 
Kálmán király fiát, az 1131· 
ben elhun}'t II. Istvánt; 1235• 
ben II. Endrét; 1319-ben Ká• 
roly Róbert feleségét; majd 
1437-ben Luxemburgi Zsig
mondot.) 

Szent László sírja felett való 
eskü.vés perdöntő erővel bírt: 
a 13. századból fennmaradt az 
itt tartott istenitéletek jegyző• 
könyvének egy töredéke, a 
Váradi Regestrum. 

A középkorban Szent Lászlót 
a pogányok ellen harcoló ke
gves lovag király alakjában 
úbriizoltúk, így ismerte a nép
hagyomány is. Hatása népe 
köl'ében egyre növekedett, 
egyesek szerint még Szent 

Istvánét is felülmúlta. A 
nagyYáradi székesegyház előtt 
- Zsigmond király jelenlété
ben - 1390-ben állították fel 
az alapító király életnagyságú 
lovas bronzszobrát, a Kolozs• 
vári testvérek Márton és 
György remekmúvét. Allító• 
lag ennek mása a györi szé
kesegyház hermája, amely 
fenséget, erót, egyúttal nyá
jasságot sugároz: ez volna a 
szent király igazi arca. A min
dig győzelmes Bátor László 
lett a magyar katonák védő• 
szentje. 

Várad fény,korát a Hunya
diak idejében élte. Vitéz Já
nos püspök, majd Janus Pan• 
nonius idejében élénk irodal
mi élet színhelye lett. A mo• 
hácsi csata után János király 
kezébe került. Itt tartotta ud• 
varát, ide gyúltek össze a 
nemzeti királyság hívei. Vá• 
rad ekkor Erdély központja 
volt. 1660-ban azonban a tö• 
rök elfoglalta. A város és a 
vár romhalmazzá vált. Ekkor 
pusztultak el a Kolozsvári 
testvérek bronzszobrai. A vé• 
dökböl csak 300-an maradtak 
életben. Az innen menekült 
főiskola megmaradt hallgatói 
és tanárai alapították Debre
cenben a kollégiumot. A tö
rök megszállás alól, egyévi 
körülzárás után, 1692. június 
6-án, császári katonaság élén 
Heisler tábornok szabadította 
fel Váradot. (Ennek ünneplik 
három évszázados jubileu
mát.) 

Várad idei hármas év• 
forduló ünnepel mai magyar
ságtudatunkat órzik. 

Dr. Domonkos Ján� 

tárnokra, csak 42-re, ám az 
utazóknál ugyanakkor hiány 
van. Az átképzés viszont na
gyon problematikus. Teszem 
azt, egy adminisztrátorból nem 
csinálhato'k sarust . • • A lét
számcsökkentés nem mehet a 
biztonságos üzemeltetés irová
sára és nem tlehet a forgal
mat akadályozó hatása ! 

T. J. 
- Hogyan alakult az állo

más személyforgalma? 

---

Tudja kolléga, én mar a párt.illam idejcben is elmondtam a 
,·cleményemet 

(Szenko,·its Viktor rajza) 

Hová tűntek a munkási igurák? hívják ilyen szerepre, mert 
kikoptak ,a moziból, té,·éböl a 
munká5-tematikáj1i filmek. 

Beszélgetes Horváth Sándor színművésszel 

Széchenyitól Batsányiíg 
megannyi történelmi karak• 
ter megszemélyesítője. Mar• 
káns arcú munkásfiqurái nyo
mán a nézők közül sokan hi• 
szik úgy, hogy egyenesen az 
e.�ztergapad mellől érkezett 
a világot jelentő deszkákra, a 
filmvászoni·a. Horváth Sán· 
dorra, a szakma és a publi
kum igaz,fo először az Eklé
zsia megkövetése című Né· 
meth László-darabból ké• 
szült tévéjátékban figyelt föl, 
amiben a kolozsvári tipo�rá• 
fust Misztótfalusi Kis Miklóst 
alakította megrázó erővel. 

- Soha életemben nem jut 
eszembe, hogy színész legyek, 
ha  nincs egy Szúr Jóska nevű 
iskolatársam. aki egv múked
veló társulatban játszott. ő 
beszélt rá, hogv jel-entkezzek 
vele együtt a főiskolára. Mi
vel én a Fradiban kézilabdáz• 
tam, a TF•re akartam beirat• 
koznl, de „vesztemre" a Szín• 
művészetin előbb volt a fel• 
vételi. Mondanom sem kell, 
hogy Jóskát nem vették föl, 
engem viszont elsőre. 

- Ezek szerint Ön buda
pesti? f:n valahogy gondolat• 
ban mindig a Sós Imre, Szír• 
tes Adám nevével fémjelzett, 
faluról fölkerült nagy gene• 
ráció második hullámához 
soroltam • . •  

- No, korántsem vagyok 
én ős pesti. Még a szlovák ki
telepítések előtt települtünk 
át Pozsony megyéből. A gim• 
náziumot nem is tudtam 
ezért folytatni, Zuglóban lak• 
tunk, ott jártam polgáriba, 
ahol i;ajnos latint nem tanul• 
tunk, amit én még ma is na
gyon sajnálok. Aztán a Már• 
vány utcai felsőkereskedelmi• 
ben érettségiztem, ahol ked• 
venc tanárunk a nagvszerú 
író és humanista. Szentkuthy 
Miklós volt. 

- Mi történt a fólskola el• 
végzése után? 

- Egerbe i;zerzódtem, de 
ott szilenciumot kaptam, el
küldtek, mivel az '57-ben ki· 
nevezett új sarzsikkal lépten• 
oyomon ö.55�1:;tottam a 

bajszomat. A forradalom Ide
jén végig Pesten voltam, 
jártam-keltem a városban, a 
rádiónál saját szememmel lát. 
tam, mi történt. A tapasztala• 
taimnt persze Egerben el• 
mondtam a kollégáknak, ami 
aztán az elvtársaknak nagyon 
nem tetszett. Nem hagyhat
tam, hogy elhazudJák a for• 
radalmat. Nemcsak a színház• 
bó!, de a városból is kitiltot• 
tak. Ezután Kaposvár, l\'Iis• 
kolc, Pécs következett, majd 
Szolnok és Veszprém. 

- A majd két évtizedes or• 
szágjárás miként ért véget? 

- Rén11i Tamás Sikátor cí
mű filmjében iátszottam egy 
emberséges párttitká,rt. aki 
aztán bele is bukik az ember• 

ségébe. Erre az alakításomra 
f.gyelt föl Ha.jduffy Miklós és 
meghívott az E!{!ézsia megkö• 
vetése című tévédráma fő• 
szerepére. Misztótfalusi Kis 
Miklóst, az erdélyi könyvmet
szőt alakítottam. A szakmai 
siker óriási volt. több színház 
is megkeresett. a József Atti• 
lához szerződtem. Azért oda, 
mert ok megígérték, hogy 
időnként kölcsönadnak a Ma. 
dáchnak, ahól Pecsi Sándor 
szerette volna velem megosz
tani a szerepeit. SaJnos Pécsi 
Sanyi meghalt. és a dologból 
nem lett semmi. 

- Volt egy hlöszak, amikor 
kivált a tévéjátékokban llor• 
váth Sándor jelentette a ma� 
gyar munkást. l\Ia már nem 

- Ezt én nagyon rosszal• 
lom, de ne higgye, hogy csak 
a szereplehetőség miatt . . •  
Egyszerre nevetséges és tra
gikus, hogy ma szinte kizáró
lag a frakkos, szmokingos, 
csokornyakkendős urakat lát. 
tatják, ;; a7. ö valóságukat 
akarják Yalóságként elfogad
tatni. Pedig megint szükség 
lenne a munkásemberek min
dennapjait megmutatni, prob
lémáikat tükröztetni. Hogy én 
a közönség szemében kiköpött 
melósfazon voltam az szá• 
momra megtisztelő, mert azt 
bizonyítja, hogy sikerült rá• 
éreznem arra az egyszerúsé�• 
re, ami a figura hiteles meg
formálásának egyedüli eszkö· 
ze. 

- Amennyire figyelemmel 
kisértem a sorozatot, feltűnt, 
hogy a nyomda ,·olt benne az 
egyedüli nagyüzemi, munkás• 
közeg. Aztán, ahogy Vágási 
Feri, a másik „nyomdászhös" 
kilépett, eltünt a nyomda 
is . . .  

A sorozat Is Igyekszik 
valamiképpen leképezni a kül. 
ső helvzetet. Ahogy én tudom, 
az olyan nagy nyomdák, 
mint például az Athena-
eum is, ahol a felvé-
teleket készítettük. meg:;zú
nik naizyüz.em lenni, kisebb 
káeftékre bomlik. Nos. Feri 
ezt akarta megelőzni. amikor 
elment „tőlünk". Mivel ő azért 
hozzám képest főszereplő, 
nyilván a film a továbbiakban 
az ő sorsának alakulására fi• 
gyel. Utalás történt már az 
egyik részben arra. hogy így 
én, vagyis az általam alakított 
Géza bácsi naln'on egyedül 
maradt, és szeretne odamen
ni, ahol fiatal barátja dolgo
zik. Amíg a forl!atókönvvírók 
nem hoznak bennünket ösz
sze. addig csak néha találko
zunk. A kocsmában, hogy Fe
ri érdekében .. nvomozzunk", 
vai:i:v mint le�utóbb karácsony
kor, Vágásiéknál, ahova ko
csonvára volt hivatalos Géza 
bácsi ic;. 

- ts hogy ízlett Vágási 
a,szonv kocsonyája Géza bá• 
<'.•!Inak. akarom mondani Hor
váth Sándornak? 

- Nagyon finom volt . . .  
flódor) 
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l" ezérigazga(ói uiasíiásra A MÁV Vezérigazgatóság értékelte 
Har,ninchárona ssá§alél.os 

A bér- és munkaerő-gaz 
tapasztalatai két hónap 

1nunl.aidő•csöl.I.entés 
Lapzártakor kaptuk a hírt, 

hogy a MAV Vezérigazgatósá
ga április 17-én - a vasút 
rendkívül nehéz gazdasági 
helyzete miatt - rendelkezést 
adott kl az egy műszakban 
(heti munkaidőkeretben) fog
lalkoztatott dolgozók rész
munkaidős foglalkoztatásának 
bevezetéséről, az egész háló
zatra kiterjedően (a BEIG és 
a Nyugdíj Igazgatóság kivéte
lével.) 

A munkaidő-csökkentést a 
kiadott rendelkezés szerint 
május 1-jétöl, 2 hónapi időtar
tamra, a törvényes munkaidő 
33 százalékos csökkentésével 
kell bevezetni úgy, hogy a tel
jesítmény, a szolgáltatások 
,zínvonala nem csökkenhet. 

A kiadott vezérigazgatói 
utasítás 3. pontja szerint a tá
jékoztatás és a munkaválla
lói érdek-képviseleti szerveze
tekkel való egyeztetés a szer
vezeti egységek vezetőinek 
feladata. A csökken tett mun
kaidő tartamára a munka dí
jazása a munkaidő-csökkentés 
mértékével arányosan törté
nik, amelyet kiegészít az 1991. 
IV. számú törvényben foglal
tak szer'inti tá:nogatás össze
ge. (Ez a kieső bér felével 
egyenlő.) 

A részmunkaidős foglalkoz
tatásról a Vasutaso!c Szakszer
vezeté,·el - melynek több 
mint 80 ezer fős aktív tagsá
gát .a rendelJ,.ezés itöz\·etlenül 
érinti - a MAV vc:érigazga
tóság közvetlenül a tárgyra 

vonatkozó megállapodást nem 
kötött, 

A korábbi tárgyalások so
rán a Vasutasok Szakszerve
zete a részmunkaidő esetleges 
gyakorlását az alábbi szabá
lyok figyelembevételé\'el ja
vasolta: 

Munkahiány miatt, a lét
számcsökkentés elkerülése ér
dekében - átmenetileg - a 
teljes munkaidős foglalkozta
tás részmunkaidössé alakítha
tó át a következő szabályok 
alkalmazása mellett. 

1. A munkaidó átalakítása 
cs.ak a munkavállaló egyetér
tésével, az egyéni munkaszer
zódés módosításával valósít
ható meg. 

2. A részmunkaid5 a teljes 
munkaidő 66 százalékánál 
kevesebb nem lehet, és leg
feljebb 80 százalékáig terjed
het. E szerint a heti 40 órás 
munkaidő heti 27 óráig csök
kenthető, de 32 óránál több 
nem lehet. 

3. A részmunkaidő.� foglal
koztatá.rnál az alapbért 80-90 

százalékos mértékek között 
kell megállapítani. 

4. A havi munkaidőkeret
ben foglalkoztatottaknál a 2. 
és 3. pontban leírtakat kell ér
telemszerűen alkalmazni. 

5. Részmu,nkaidós foglalkoz
tatás időtartama 2 hétnél ke
vesebb nem lehet, de éves vi• 
szonylatba,n sem haladhatja 
meg a 3 hónapoL 

6. A rövidített munkaidöt 
elsősorban a !zabadnapok szá-

mának növelésével kell blzto
sítani. 

7. A részmunkaidőre áttérni 
csak az egész főnökség (üzem, 
hivatal stb.) vagy az önállóan 
elkülöníthető nagyobb egység
nél és ott minden dolgozóra 
kiterjedóen lehet. 

8. Részmunkaidő bevezetésé
hez kérni kell az érdek-képvi
seleti szervezetek egyetértését. 

Felhívjuk szakszervezetünk 
valamennyi - az egyeztetés
ben részt vevő - tisztségvise
lőjét, hogy a fent ismertetett 
ter\'ezetet - melyet hivatalos 
úton a MA V Vezérigazgatósá. 
gának közel egy · ónapja átad
tunk - tárgyalási alapként 
használja fel! 

A részmunkaidős foglalkoz
tatást, a vállalat gazdasági 
helyzetére tekintettel tudomá
sul kell vennünk, hiszen csak 
ily módon kerülhetők el a ko• 
rábbl megállapodás szerinti 
mértéknél nagyobb arányú 
elbocsátások. A helyi {főnök
ség. üzem, hivatal stb.) egyez
tetés sarkalatos témái: a 
munkaidő-csökkentés mértéke, 
időtartama, és a hozzá kapcso
lódó bérezés legyenek. 

A részmunkaidős foglalkoz
tatás hálózati szi:1tú egységes 
szabályozásának a kollektív 
szerződés módosítása útján 
történő érvényesítése céljából 
a Vasutasok Szakszervezete a 
MA V Vezérigazgatóságával 
targyalár,okat folytat. 

,•asutások Szakszcn·e-zete 

A l\lAV Vezérigazgatóság munkaügyi és humánpoliti
kai főosztálya számos adat alapján értékelte az új alap
bérrendszer bevezetésének eddigi tapasztalatait, a bér
felhasználás tendenciáját, a munkaeró-gazdálkodás és a 
munkaidó-kihasználás alakulását, s meghatározta az 
ezekkel kapcsolatos további feladatokat. Erdemes átte
kinteni a rendelkezésre álló adatokat, megismerni a 
fóosztály megállapításait, még akkor is, ha azok sok 
esetben nem egyeznek meg a munkavállalók nagy ré
szének véleményével. 

Az új bérrendszer hatálya 
alá tartozik a foglalkoztatót
tak 960/o-a. Besoroltak az új 
bértételekbe 104 263 teljes 
munkaidős állományi dolgozót, 
639 részmunkaidős és 9484 ál• 
lományon kívüli munkaválla
lót {gyed, gyes, sorkatona). 
Bár a besorolások elvégzését 
több hónapig tartó előkészítő 
munka elözte meg, mégis 
Időközben kellett számos 
olyan kérdést füztáznl. értel
mezni, amelyek nem voltak 
egyértelműek. I'öleg a szelle
mi foglalkozásúal( körében az 
elóadól.:nál, az ügyviteli alkal-

mazottaknál merültek fel 
problémák. 

A teljes munkaidőben fog• 
lalkoztatottak köréb61 mint� 
egy 10 ezret (9%-ot) kellett a 
munkakör betöltéséhez szük
séges feltételek hiánya miatt 
egy fizetési osztállyal vissza
sorolni. A vissza soroltak 
80°'0-át az előírt Iskolai vég
zettség, 20%-át pedig a vasú
ti szakképesítés hiánra miatt 
k'ellett alacsonyabb osztályba 
tenni. A besorolás harmadik 
fe:tétele - a �n·akorlati idő -
szinte mindenkinek megvolt. A 
feltétel hiánya miatti vissza• 

Szombathelyen és Oberwartl,an rendezték 

Értekezletet tartott 
. 

Az MSZOSZ tiszteletben tartja 
az Alkotmánybíróság döntését 

Március 18-án l; 19-én gotthárdl gyárába májustól 
Szc-mbathelyen és az ausztrlal már kétnaponta érkeznek for
Oberwartban rendezték meg a daszerelvények Néme'tcirszág
Közlekedéstudományi Egyesü- ból, illetve fordulnak oda. Er
let első országos elnöki-titkári re felkészült a két ország V'lS

A szakszervezeti vagyonvita 
legújabb fejleményeivel kap
csolatos kérdésekről április 15-

én sajtótájékoztatót tartottak 
at MSZOSZ székházában. Mint 
Bálint Attila szóvi\·ő beveze
tójéQen elmondta, a szakszer
vezetek intézményeinél, a ke
zelésük alatt fllló vállalato:t és 
iskolák igazgatóinál, ,,magán
kezdeményezésként" mind 
grakrabban jelennek meg ,kü
lönböző személyek és fenye
getőznek. Ha a meglátogatott 
vezetők megtagadják ,·elük az 
együttműködést, ki jelen tette: 
sem az l\ISZOSZ, sem tagszer
,·ezetelk képviselői a tagságtól 
nem kaptak arra felhatalma
zást, hogy az önmagukat a 
VIKSZ (Vagyont Ideiglenesen 
Kezelö Szervezet) képviselői
nek valló személyek felszólítá
sának eleget tegyenek. 

A szóvivő bevezető szavai 
után dr, Hajdii Attila, az 
l\ISZOSZ jogi irodájának veze
tője fejtette ki véleményét. 
Szerinte a VIKSZ megalakítá-

sára vonatkozó tön·ény önma- lönbözó szervezet ingatlan és értekezletét. Kapronczai János útján kívül az ÖBB is, hiszen 
gában is végrehajthatatlan, ingó \·agyona, pénzbeni és más vasútigazgató, a KTE Vas me- a gyár mindössze 2,5 forgási 
mert alapvető joghézagokat értékei tartoznak. Ezek felmé- gyei területi szervezetének az nappal dolgozik. 
hordoz. A mai napig tisztázat• rése hosszadalmas munkát elnöke a tanácskozás megnyi- Dr. Kerkápoly Endre, a Bu-
lan például az is, hogy a igényel. tójában három fontos elemet dapestf I\lűszaki Egyetem ta-
VIKSZ gazdasági társaság-e, A törvényben érintett volt jelölt meg, hogy e magas fó- nára, a KözJekedéstudományi 
avagy társadalmi szervezetnek, SZOT-vagyon értéke az 1990. rum itt tartotta első országos Egyesület elnöke elmondotta, 
netán államigazgatási szervnek januári értékbecslés szerint 4,7 tanácskozását. Egyik a területi hogy a közlekedési koncepció
kell tekinteni. A törvény a mű- milliárd forint. A 28-as tör- szervezet jó működésének az kat a politika határozza meg, 
ködésének pontos szabályait vény életbe lépése óta ez a ,·a- elismerése, a másik a nyu.; ti Ehhez kell a műszaki-közgaz
nem határozta meg. Éppen gyon több száz milliós „agy- régió növekvő szerepe és az dasági véleményezés és elóké
ezért, az vagy azok a szemé- ságrendű ,·eszteségeket halmo• 199f-os világklállításban elfog- szités, amelynek Jelelössége az 
lyek, akik, illetve akik ilyen- zott fel, mert a konföderáció a lait helye ennek a térségnek. ittenieken u múlik. 
féle törvényi szabálytalansá- jogszabályban foglalt lforláto- Szóba került a hódos-ba- Még az első napon szólalt fel 
gok ellenére (mint VIKSZ-fel- zás miatt nem képe· azt kellő jánsenyel, a rédlcs-lendval dr. Pusztai Gyula, a Vas me
hatalmazott) önhatalmúlag jár haszonnal működtetni. Emiatt és a muraszombat-szentgott- gyei közgyűlés elnöke. 0 a 
el, kimeríti az önbíráskodás a rászorulók segélyezését is hárdi vasútvonal újjáépítése. megye fontosságát hangsú
fogalmát. a tagdíjakból kénytelenek fi- :vlegemlítette a vasútigazgató, lyozta a közúti, a vasúti, 
Bálint Attila nrra a kérdés- nanszfrozni. hogy a most felavatott és sót a légi közlekedés vonat-

re. hogy az l\ISZOSZ az Alkot- (\'!) üzembe helyezett G. M. szent• kozásában. A megye az ország 
mánybíróság várható állásfog- -:------------------------------------lalása után eleget kíván-e ten-
ni vagyonbevallúsi kötelezett
ségének, a kö,·etkezőt \"ála
swlta: maradéktalanul. 

Hajdú Attila még hozzátette· 
az úgynevezett szakszervezeti 
28-as törvény clszci.molása alá 
tartozó vagyonba 1400 kü-

!'. 
1;:·· 

D:gitális telef onküzpont 
Mandola lstuán, a MAV Ve

zérigazgatóság főosztályvezető
je - a gyártó cég képviselői
nek a jelenlétében - március 
Yégén Szombathelyen átadta 
rendeltetésének a Magyar Al
lamvasutak elsó digitális tele
fonközpontját. 

Ismeretes, hogy az ország
ban a Magyar Távközlési Vál
lalat mellett a MA V-nak rnn 
legnagyobb zárUáncú távbe
szélőháJózata. A '30·as é\·ek
ben telepített, akkor még vi
lágszínvonalú vasúti hálózal 
mára már teljesen elavult. A 
változ�� ,gondolata több 
nlint egy évti7.ede felvetódötl 
Vé� Is " CÖOOM-lista fel
ol� �tt lehetóséget iegy 
t!fl;e.ten \LJ és modern technika 
é( �nológia- l,fvezdéiéré. 

Versenyeztetés után az oszts 

rák SCHARK cég - amely az 
ÖDB telefonközpontját is épí-
1ette - kapott megbízást a 
MA V terü!etén a korszerűsí
tésre. Ennek első láncszeme ez 
a szombathelyi volt. Ez meg
felel a XX. század végi szín
\'onalnak. A telefonközpont 
többek között pótolja a költsé
ges főnök-titkári készüléke
ket. amennyiben a keresett fél 
nincs á helyén, úgy azt meg
keresi. foglaltság esetén újra 
és újra kísérleteket tesz a kap
csolatteremtésekre mindaddig 
�míg az nem jár si�errel. 

A beruházást, amelyre eg, 
ausztriai bank. adott félmilli
árd forintnak megfelelő hitelt, 
1993 vé&ére be!ejeuk. 
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DlfleQrban � � � j\li�:1: 
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k� 1116ac,d,!orball flgye� bogy dm ti Ulf�� • teltit 
� te•6nt k.ívá'qoib r� 4 � � 1'eiZJt� •l � � ..,e/ireti 

. a Vüína8p,t $zak.siA,rvezete te- i1'éli'fl milltá. , UUt 'ftícbi oit, 11 uólgáltafuá 
*-.:,(� ..... � )iJ •dé$1tlntaU111 ,alf �J4r61 n61ó ffifVAnn m6dP- rütététl m'lik.Odő jopeg� IQJca%0t' tau916 ,Wiz� és éa �ezeUl� 
�:a V&ll·'�� elázámelk hWMn &bn, .Jcf,., Bft6 k.épvisel61. indítván.,t. Mi- � jel,maíflái éa jöYabelJ! � .W teltJdszil:U szak� E1't'e a célm "� 
.,_ 'hlasMMAk .._, • wólog • 1caJJOff t4fflOf1G'lÚ rl- niszter úr támogatja. A módo- sorsáról hozzánk is eljutott hl- gárdáját. Ha viszont tudomá- kész a'n�tr" 
alibbl lenlet Jdlldte .AiiWt wn 1'áltaaJc, �- Pél- sítő java&Ja:t elfogadásának, il- reket. Nevezetesen azt, hogy sul kell venni azt a szomorú " ez nem is áldoz4t,c 
Mlllief lllllilntenlallrneL dául: 15 napi 1(6� i'oolM i.tve tá,mo,aWánát k&liléffl van,.e pa a azerve7.et továb1>i tényt (mert nem tud a �- fel/OQOU f,t'rle{d.lnlc. 

:x.. után a vasutaa nyµgdtjij�1'100 megkereste dr. K"flpa, Jlffh'c\Jr, miíködtetésére, vagy a fi&kálls szerve2t teim4 elléne), hogy a ságurik, a ,, 
1'fmelt Mi11�el� '11�1 farint „intézményes" ¼Amoga- pénzügyminisztff urat is. szempontok � kényszerítik MA V erre a tevékenységre, ill- ben :Jogi véqelemben 
Lez4r\ll� az Ht.2. évi' tist kap-. s ha � az öaoeg- Bízom benne hogy a szóban szakaMrv�et, hQIY fel- tütnén� � ad elelen,d6 - :al<8,pr17.ertte11,éfiDrit 

nt,ugdfjetlM!lN vi� � jel; 6tesik a 188 OOO !fQd� forgó se�pusok igazság- adja az érdeldtépviselet. - ál- a )áv� éVTe pedig egyáltaláfl - kkltat6va1 folytátott 
ltöszan.JOk :a. �1 • ...,_ -hatáJ1.dn._ adóflmetési ki5�- ta:lan adóztatásának megszün- láspontunk szerint - igen fon- pénzt, sr.akszerVaetQJ>k dolga, saihoe megfelel6 jogi 
ln$ttlsen az ön er6feszft68elt. .ség iJá éáik. és ezen túl a kö- tetését a parlament jóvá- tos bástyáját, miutált a koUek• kötelessége, hogy mel6rlzze, télmet b tztosftl'RW 
Behatárolt �nzügy� kweliek te1ez6 f&nlnisztrációt i8 el hagyja. tív 87.erződés a MAV szeiint s6t t.ovábbfejlessze a jogsegély- Allá.cipontunkat 
kii?.ött aehéz J� dönt.4seket hoz- kell véP,zQl. Az OTA hármas Budapea+ lB92;. március 31 csak bOzzájárul a fenntartási szolgálati intézményrendszert. töb�i alapsiervezeliek 
Dl., adóztatália ell� a jóun. .. • kölit:ségekhez. A történelmi ismeret révén eadJák. KezdeményeZ301' 

MQst olyan pt'ob»Jnára ,ze. ésszel, '- szerhttilnk Clak Dr. Botrú Dez8' Azt hisUm jól értelmezzük, köztudomású, hogy régen is m�l el�bb hatáozzák 
retnénk a kon;nány figyelmét egyedi - nem közismert - főosztályvezető hogy ebben a meefoga,lmazás- foglaJ.koztattak a szakszerveze- tenmvaló�t éa az úJ 
felhívni, ami az idei adózási helyzeténél fogva keriilt bele 

* 
ba,n mi rejlik: a MAV 1992. éu- tek: jól felkészült ügyvédeket szer, az ÚJ kor köve 

�bályo.k kia.takitásánál va16- az adószabályok fojtogató há• re nem finanszírozza a ;ogse- de hogy ne a múltra hivatko� nek megfelelően v� 
ídJliileg el!lterülte a s�vazá- lójába. Az MSZP i6 tájékoztatást gél11szolgálatok tel;e, 1wltsé- zunik. a nyugat-,európai szak- jogsegélyszolgá.t.aitok sze 
sl és töl'V'ényhozási munkában A legjobb tudomúunJt _.. adott arról. hogy a parlament geit, amiből eredően a MA V szervezetek ugyancsak szübé.. átalakítását, hogy a do 
elfáradt képviselők figyelmét rint mind a Népjóléti· és elfogadta Csehcík Judit és pénzéből csak az év valame- lét érzik ma is hogy tagjaik- alapuervezetl igényeknelc; 

Rötriaen: 
Egészségügyi Minisztérium, Kóaciflé Ko1'áca Magda. indít- lyilk hónapjáig tartható fenn nak Joli szolgáltatást Is nyójt- nél jobbalD meg tudjma,k 
mind a PénzUgyminisztérium ványát, amelyben javaslatot ez a szervezet, vagy az egész Doi. 

a) A vasút vezetése évente dolgozi!k a me11oldás lehet6sé- tetteit a magánszemélyek jöve- éves m6k.ödt.etéshez valemi- sanaik. 
1"'8 tnillió forinttal támogatja gén. A helyzet fonákságát delemadójáról szóló törvény lyen forrást ké1J. keresni, a to- Mindezekre tekintettel SZ81k
l38 OOO nyugdíjas dolgo7.6já� senki sem vitatja de a gyors módosítására, éS ebben a szak- vábbi fenntartás biztosítására. azervezetünik ve7.etésének, ne
akik közül mint.egy 78 500 fő- döntéshez (január óta állnak a �rvezeti tagdíjból fizethet6 
nek a nyugdíja 7000 forint kifizetések!) kérjttk Miniszter- Juttatások adómentességére. 
alatt van. MindÖSSze 833 fő- elnök Or személyes, sürget6 Az indítvány szövege a klS- MEGJEGYZÉSEK A LAKÁSPOLn'/KA/ KONCEPCIÓRÓL nek van 15 OOO forintot meg- közbenjáráaát. vetkező: 
haladó nyugdíja. 1992. január Budapest, 1992. március e. .,Az 1991. évi XC. törvény 
;!:1-ru:ta��

ti segélye
ke

t A vasutas nyugdíjasok ne- '1. § els6 bekezdése 3. pontjá-
b) A különbör.6 YUUtai vében: !lak azövege kiegésZOl. ililetve 
D)'Ugdíja..szakszervezetek- Kakovleza Arpád módosUl a következők szerint: 

11ek kb. 60 OOO tagja van, akik titkár „3_ pont: Az állami szociális 
�30 :forintos havi tagdíjat rendszer keretében, illetőleg 

Az áll• ne hagyja magára 

az önkonnán,zatokat és a bérlőket 
ti7.etnek. Ez teljes egészében az * az önkormányzat által nyújtott 
alapazervezeteknél marad és a A levélre a mbdnterelnlld s7.0eiális és nevelési segély, a 
legelesettebb nyugdíjasok se- Utirsq vezeiaje váluzol&. va'kok személyi járadéka, a A kormány- lakáspolitikai & lakásgazd.41kodási 
gélyezésére, a közösségi ügye- rokkantsági járadék, a sorka- koncepciója, majd törvénytervezete még ebben az év-
ket intézők tiszreletdíjának Tisztelt Titká1' úri tona hozzátartozójának járó ben az Országgyűlés elé kerül. A Magyar Nyugdíjas 
foly6sftásár4 hasmálják fel. Antall József miniszterei- családi segély, a hadigondozá-

Az � közöttt aZdftda.� nök úr nevében kös7.Önöm bi• si pénzellátások, valamint a Egyesületek Országos Szövetségének elnöksége szük• 

t,ia sehol sem- itélh.et6 ez. 1.992. . zabnát és figyelemfelk.elt6 so- megváltozott munkaképességű ségesnek tartja, hogy a bérlakás-gazdálkodás piacosítá
,cmuár 1-;étől a szakszen,eze- rait. Levelét rnetékességb61 do1goz6k rendszeres szociális, sa, üzleti alapokra helyezése, a lakáshitelezés kedvez• 
H ,egélt1elc iB adóköteleukl Thuma Jóv:sef pénzügyminisz- átmeneti és egészségkárosodá- ményeinek változtatása kérdéseiben előzetes állásfog-

c) A vasutas Önkéntes Tá- tériumi helyettes áBamtitkár• st járadéka (továbbá) a mun- lalást alakitson ki. Teszi ezt annak reményében, h.-v 
mogatási Alap. (ÖTA) 1930 óta hoz továbbítottam. káltatótól. az érdekvédelnti -.,., 
működik. 240 OOO tagja van az Ki6rem szf.vea U1re1m6t a ri• 

szervezett61., a házastárs vagy megállapításai a további törvény-előkészítő munkában 

egy�etnek, a ennek fele lüz megéti[ez61éig. :=rt!ie�01!eJ� figyelembe vehetők lesznek. 

�-�"'
' Buda�t.c 1992· J;l)ú,c!QJ >7• vábbé • _...,._&tot •m,r,_-..al tlftálll l!S''tf "�- ket és a nyuadíjalrat Nálért6k• 

szazalékát lrltfUJeiit1'z-6FA-ba 
Or. lsentgiirui � is vállaló �dabiii szervezet, leti :reivdszer 6tíftna'nai!ítozóvá ben a háfomsiorosukra emel• 

éS ebb61 a Déazb61 az eo:•ület * 
vaJamtnt smcWll cékí alapít- tétele. ajtkor meg kell hatá- ni, liogy ezekbe az Ozleti ala-

18-féle � nyujt tagjainak A utas gdP ,_ 
__._. vány által nyújtott szociális roznl, 'hogy a folyó üzemelteté- pó _ e.sekély nyereséget is 

intézményes és méltányosság· vas nyu JasoA neve- segéy,.i" Si költségeket az amortizációt 
tegé11eket 

1 �n frt Ie-..elet Siklós Csaba Eov mdai1c kormán1fl)(irlt és a felújításokat fedező lakbér tartalmazó 7'" lakbér belefér-

Az 1992. 'me 1'onatlc0%6 ad6· �:e:i� �� ta� ja!'f'•lat is �tcil11ba lépett' fa miként folyjon _be a bér� tu- ihléo��::te:z���
0

:\�� 

mszabcil11olc��• • PlJ.nisztérium közgazdasf • és kin,etkez:6 uih,eggel: lajdonosához, üzemelte�ójét; a 80 százaléka még hosszú Ideig 
OT A"ff �M11· · • laiimrc&a privatizációs flSosztályáJ/ az A tv. 7. § (1) bekezdése a támogatáSt a bérlő, az ü�mel- .,rászorultnak" minősítendő, 
acf6záa Mr-ul. alábbi válaszlevél érk ett• 

következő 43. ponttal egészül tető, vagy a háztulaJdonos tehát támogatásban részeaíten-
- Az alap � az '6nként ez • ki: (Mentes az adó alól ha kápja-e. Oa nem tehet6 a la- d6 

'ftllalt 1/2 IZázalékos tagdíjat Tfl%telt Tttká1' Üf'I törvény másként nem rendel- kásbérlett rendszer önfinanszi- · 

adózott jövedelméb61 fizeti. Miniszter ár észér. elldll kezik.). 
rozóvá, hogy az áJ.1am (a költ• 

- Az alapból indokolt t- öT r e • ségvetés) .Jogutód nélkül" ki• b
en kapott támo t

ú � d�tt. az '.A-ból fizetett azo- ,.43. az �nsegélyez6 eaesfl- vonul a bérlakáspolitikából, 
. � aze c1ális segí6lyek adómentességé- 1et és az önsegélyező alapít• ,.,,._ ha hel · - k Jyijövedelemad6-köteles. vel ka�latos levelére vála• vány által egészségügyi és szo-

ma&<Ua gyva a y1 on or• 
- Az ÖTA, mint ea,esMetl szolva, a következ6kr61 tájé- ciális céllal nyújtott termé- =.nyzatokat és a lakásbérl6-

formában mffltöd6 szervezet, koztatom : szetbeni és pénzbeni ellátás 
adózik. (A kamatok 40 azázalé- Az önsegély,ez5 egyesflletek, ha az alapft6k, illetve a csatila: 
két f. évben 13,4 mW.ló fOrin• metve önaegf4re7.6 alapftvá- komk a hozzájárulásukat 
toti) nyok adózott tagdíjából flze- költségként nem mmolták el, 

A támogatásban ré$2ll!Sül6t wtt szociális segélyek ad6men• illet6leg ezzel ÖSSzefllgg6 adó
nem kapnak magas ásil,ieget, tessé.lével Miniszter úr egyet- alap-csökkent6 - vagy adó
dé jelént& _gondot bkoz núnd ért. l!l,:ért az erre vonatkozó, a kedvezményt nem vettek 
az �esillefnek, mind a ta- �lye1' jövedelem- lgmlybe." 

AZ MSZOS.Z ts A JOGWDG UGA 

Együttmúköclési megállapodása 

,,,,._,1ro,. 
- tsak késóli, 
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A GySEV-nél bevált 
az új bérezési rendszer 

A Györ-Sopron-Ebenfurti Vasút vezetői két évvel 
ezelőtt elhatározták, hogy korszerűsítik a vasúti mun
kát végzők bérrendszerét. Az elhatározást tett követte. 
A gazdasági vezetők az érdek-képviseleti szervek bevo
násával munkához láttak és már 1991. január l-jével be 
is vezették az új bértahlázatot. Valamivel több mint 
egy év távlatából a tapasztalatokról beszélgettem 
Striczki Istvánnal, a GySEV munkaügyi és humánpoli
tikai főosztály vezetőjével. 

- Mi indokolta az újítást, 
az új bérezési rendszer beve
zetA..sét '! 

- Mint ismeretes, az el
múlt évtizedekben központi
lag szabályozott, a nemzetgaz
daság egészér-e érvényes, 
-többnyire ipari sajátosságokra 
épülő bérrendszerek nem vet
ték figyelembe a vasúti mun
ka sajátosságait, legkevésbé a 
kedvezőtlen munkakörülmé
nyeket, a speciális szakkép
zettség szükségességét, a fo. 
lyamatos szolgálatot, valamint 
az eze!ckel együttjáró hátrá
nyokat. Mi ezeket, az előírt 
bérrendszeren belül, különbö
ző . pótlékokkal és kiegészítő 
díjazásokkal kíséreltük meg 
ellensúlyozni. Ezeknek az el
lentmondásolcnak a feloldásá
ra dolgoztunlc ki egy, a vasúti 
munka sajátosságaihoz job
ban igazodó, a korábbinál 
egyszerűbb és átteldnthetőbb 
új bérbesorolási rendszert. Ez 
több szempontból is hasonlít 
az osztrák üzemágunknál al
kalmazott, nyugat-európai tí
pusú bérezési rendszerhez. 

- Melyek az új rendszer lé
nyegesebb elemei? 

- A munka azzal kezdő
dött, hogy a bérbesorolásnál a 
munkaköröket minősítettük és 
kategóriába soroltuk. A táb
lázat tartalmazza a munkavi
szonyban eltöltött éveket, a 
gyak01'lati. idő a!apján meg
állapított fizetési fokozatot és 
a munkakör minősítésének 
megfelelő kategóriát ,\_kate
góriák százalékos arányban 
növekednek, elismerve a mun
kakörök minőségi és nehézsé
gi fokát, a nagyobb szakkép
zettséget, i l leh·e az iskolai 
·végzettséget. Ugyancsak éven
•ként, meghatározott százalék
•ban növekszik a bér a vasúti 
Yagy a dolgozó jelenlegi mun
ikaköréhez hasonló, a koráb
bi munkaviszonyban eltöltött 
idő arányában. 

- Az élet, s a bevezetéstől 
eltelt több mint egy év tapasz
talatai bennünket igazolnak 
- folytatta a főosztályvezető. 
- S ez annak tulajdonítható, 
hogy az clő'.<észitő munkát 

már 1990-ben meg!<ezdtük. Az 

előkészítő bizottság tagjai kö
rültekintően jártak el és meg
fontoltak minden egyes javas
latot. Az 19:)1. január l-jével 
történt bevezetéskor abban is  
megállapodtunk, hogy nyolc 
hónap elteltével napirendre 
tűzzük a bérrendszer tapasz
talatait. 

- Megtörtént? 
- Természetesen. Az érdek-

képviseleti szervek bernnásá
val minden lényeges elemét 
áttekintettük és a fizetési fo. 
kozatokban, illetve az egyes 
munkaköröknek a megfelelő 
kategóriában történő elhelye
zésében változtatásokat, a táb
lázatban pedig módosításokat 
hajtottunk végre. A kedvező 
tapasztalatok és a finomítások 
Yégrehajtása után 1992. január 
l-jétől véglegesítettük. 

- Ez azt jelenti, hogy a 
GySEV dolgozóinak tabbsége 
a módosított bértábla alapján 
kapja a bérét? 

- Igen. 
- Hallhatnánk arról részle-

tesebben is, hogy mit tartal
maz, illetve milyen kérd,�ek
re ad választ a bértáblázat? 

- Azzal kezdeném., hogy 
minden létező munkakört mi
nősítettünk és kategóriába so
roltunk. Ezzel összefüggésben 
bértáblázatunk tartalmazza -
a munkában eltöltött évek 
alapján - a fizetési fokozatot, 
s a munkakörök minősítésé
nek megfelelő bérkategóri�t. 
Ez u·tóbbinál figyelembe vet
tük a végzett munkát, a mun
kakörülményeket, a munka 
fizikai leterheltségét, a mun
kakörrel járó felelősséget. a 
felkészültséget - iskolai vég
zettség, vasúti szakmai kép
zettség, betanítás stb. Az új 
bérrendszer a munkaköröket 
37 munkaköri bérkategóriába 
és a munkában eltöltött időtől 
függően 35 fizetési fokozatba 
sorolja. 

- Hogy még szemléltetóbb 
legyen, vegyünk egy konkrét 
példát, mondjuk legyen az il
lető vonatvezető. Vele szem
ben mi a követelménl·?  

- A ...-onatvezelő a bértáb
lázat H. bérkategóriájába tai-
tozik. Ennek a munkának az 
elvégzéséhez nyolc általános 
iskolai végzettség, i:onatféke
zö, jegyvi:sgáló, vonatkezelél 
és vonatvezetöi szakvizsgára 
van sziilcsége. Feltételezzük, 
hog_v a példánkban szereplő 
vonatvezető szolgálati ideje 
húsz év. Nézzük a bértáblát: 
a jelenlegi alapbére 22 e:er 
forint. Ez tisztán az alapbér, 
ami nem tartalmazza az 
egyéb járandóságokat, mint 
például a műszakpótlékot, s 
az esetleges nyelYpótlékot. 

- N•.!ZzUnk még egy példát. 
Legyen az illető menetirányí
tó. 

- A menetirányító a 22. 
bérkategóriába tartozik. Eh
hez középiskolai végzettség
gel, tisztképzővel, német 
nyelvtudással és legalább öt 
év gyakorlati idővel kell az 
illetőnek rendelkeznie. Téte
lezzük fel, hogy a szolgálati 
ideje harminc é\'. Ebben az 
esetben az alapbére 32 OOO fo
rint. 

- Ezek szerint, ha a GySEV 
vezetői százalékban határoz
zák meg az évi eseuékes bér
emelés mértékét, bárki fil
lérre kiszámíthat,ia, hogy 
mennyivel emelkedik az alap
bére? 

- fgy i gaz. 
- A korábbi bére:i,5si rend-

szerben nagy szerepe ,·olt a 
különböző címen meglilrde• 
tett ösztönzőknek. Ebből mi 
maradt meg? 

- Jószerével semm!. Mi 
ugyanis mindenféle jutalmat 
megszüntettünk. 11Iég a veze
tők és a külszolgálati dolgozók 
prémiumát is. Ugyanakkor az 
érdek-képviseleti szervekkel 
egyetértésben olyan döntés 
született, hogy minden évben 
a vasutasnapon, az eredmé
nyességtől füg�ően, plusz egy 
havi bért fizetünk. 

- Nem okozott liérfes-zült
séget, hogy az új bérrendszer 
csak a vasúti munkát végzők
re ,·onatkozik? 

- Ez ellen eddig senkl sem 
emelt kifogást. Véleményern 
szerint ennek az a magyará
zata, hogy a más munkate
rületen dolgozó és önnálló bér
gazdálkodást folytató egysé
geinknél is meg van a lehe
tőség az eredményorientált 
bérezés alkalmazására. 

A GySEV. a sakkozók nrel
vén szólva, megint lépett 
egyet. 

Yisi Ferenc 

Ácsorgó mozdonyok, 
elfüstölt milliók? 

· Vajon honnan ismerős ez a 
két lepusztult mozdonymatu
zsálem, amelyből már csak a 
kerekek, a hosszkazán, a 
,.konyha", meg a szerkocsi 
nyújthat kevés támpontot a 
sorozat eredetére. Aztán be
v1llan : a 327-essel, csakúgy, 
mint az egykor gépészeti cso
dának számító 301-essel, Hat
vanban ta1álkoztam .sok évvel 
ezelőtt. Onnan hozták el Fü
zesabonyba. A hosszú sorban 
veszteglő, fakult piros motor
mellékkocsik láttán viszont 
neri1 kell erőltetni az emléke
zetet, egyformák Zalaegerszeg
től Mátészalkáig. (.,Itt fogja 
őket megenni a rozsda, mert 
nincs ráíuk szükség" - moad
ja később egyik kísérőm.) 

Fü;:esabony nem taTtozik a 
monstre fűtőliázak közé, tevé
kenységi területe is i nkább 
mellékvonalakra korlátozódik. 
r.nndössze három villanygépet 
,,lovagol'' helyi személyzet, 
feltéve. ,hogy az óraszám nem 
közelíti a kritikus értéket, 
mert ilyen esetben Miskolc 
v agy Hatvan szinte ösztönsze
rűen „besegít'' a füzesabonyi 
utazók nagy-nagy bánatára. 
Az talán természetes, hogy az 
ide állomásított motorkocsik 
és mozdonyok karbantartása 
Is a vontatás feladata,. .ezen 

túl pedig műszaki kocsiszolgá
latot adnak a saját á!lomásu
kon kívül Kál-Kápolnára, Vá
mosgyörkre, Egerbe és Vison
tára, ahol az új körbuktató 
külön kocsivizsgálót igényel. 

- Füzesabonyban száz moz
donyvezető szolgál - ad to
vábbi tájékozt::itást Balázs 
András, a vontatás főnöke. -
Ez a létszám racionálisabb 
üzemvitellel bőven elég lenne, 
a jelenleg! tendencia meLlett 
olykor ke\·és. Tavaly már úgy 
tűnt, az állomási tartalék.moz
donyokat sikerül a lehető leg
ésszerübbe..'1 kihasználni. Ha 
nem volt rájuk szükség, le
mondták, be:<üldték őket a 
fűtőházba. Idén YiSZO!lt ennek 
ellenkezőjét tapas2Jtaltam : ha 
nem akad munka. a tartalé1wk 
akkor fa ott füstölögnek az ál
lomáson. Ezt a konkrét ellen
őrzések is alátámnsztották. A 
szalagok vizsgálatából egyér
telműen kitűnik, hogy a re
gisztrálószerkezet csupán az 
időt rajzolja, mozgás azonban 
órákig nincs, vagy csak na
gyon ke\·és. Ennek talán az le
het az olrn, hogy a szakági 
gazdálkodás mechan:zmusa 
pénzügyileg nem tisztázott 
annyira, hogy az állomások 
számára megtakarítási érde
keltséget teremtsen. 

- önök tulajdonképpen di
zelprofilú Yontatásnak szá
mítanak. Bz-motor, Dacia . . .  
Egyik sem képvisel csúcstech
nikát . . •  

- A Bz-motorokra nincs 
panaszunk. A fordából követ
kezően minden másnap bejön
nek a műhelybe, ahol a napi 
vizsgálat keretében olyan hi
bákat is el tudunk hárítani, 
illetve megelőzni, amelyek ké
sőbb szolgálatképtelenséget 
okoznának. Ami nehezen meg
oldható. az a motorkocsik ve
zetőáll:ís:ínak, \"alamint az 
utastérnek a megfelelő fűtése. 
Bár az elmúlt téli időszakban 
emiaa mindössze egy panasz 
érkezett. 

- Ami pedig a Daciákat il
leti, olyanok, amilyenek. Ezek
nél sem a fekvemaradások 
száma okoz (!ondot, hanem a 
majd mindegyiknél előforduló 
olajfolyás megszüntetése. Csi
nálhatunk veliik, amit aka
runk. akkor is • eleresztik az 
olajat. Ez o'.yan konstrnkció• 
hiba, amely rendre vissz�kö
szön. Legi nkúbb a 4 1-cs smo
zatú mozdonvokkal vagvunk 
megeléged\"e. annak ellenére, 
hogv immár a harmincadik 
életé\·üket tapossák, de még 
mindig becsi.ilcttel szolgúlnak 

- thorday -

Józsefvárostól a Keletiig 

Találkoztam boldog vasutassal. Is 
Egy árva taxi vana utas 

képében a csodát a Jó7.sefvá
rosi pályaudvar bejárata előct. 
Délután négy óra, a „csúcs 
már lezúgott'', mondja a ked
\'es pénztároshölgy. Ezen per
sze még nem a hús\·étit érti, 
csupán az i ngázók mindenna
pi rohama tetőzött úgy három 
óra tájban. 

Több a büfé, az újságos, a 
könyves, mint az utas, jut 
eszembe, ahogy az állomáson 
körbe\'izslatunk. Az egyik 
könyves.standnál támaszkodó 
fiú ijedten kapja arca elé a 
kezét, amikor a fotós elkat
tintja gépét. 

- Csalc nincs félni t•alója? 
- érdeklődik a megszeppent 
\"igéctől kollégám. - Sose le
het tudni • • •  - érkezik a vá
lasz. 

A kunszentmiklósi személy 
most kés;;ül kihúzni, a fiatal 
kalauz sokat még nem tud a 
vasútról, mindössze nyolc hó
napja „szerelt föl". 

A Yillamos fűtőgép vezére 
néha unottan kipillant az ol
dalablakon, nem tudja elkép
zeln i  mi lehet az a nagy ese
mény, ami idevonzotta a saj
tót. Merthogy a személy
pályaudvar tudomása szerint 
még nem szerepelt a vasuta
sok újságjában. 

A vígan söprögető Dávid 
Mihály állomá�takarító ellen
ben .. szíves örömest" úll a 
rendelkezésünkre. Profikat 
megszégyenítően „nyilatkozu1 

. , 

Dávid l\lihály takarító 

felé. Igaz, ó nem lejmol. A 
büfé melletti kuka nejlon
zsákjáb:Sl szedegeti ki a hasz
nált műanyag poharakat, amit 
aztán darabonként harminc 
fillérért vásárol „vissza'' tőle 
a gebines. 

Józsefvároshoz képest a 
Keleti egy utasoktól, lebzse
lőktől, menekü'tektől és valu
tázó nepperektől nyü.;;;sgö, f or-

Három rendőr álldogál a �• 
ronon, s talán a fotós mes
terkedései től riadnak meg, és 
Vf>SZik a síneken át az irányt 
a Thököly út folöli csamok 
felé. Ttt, mint mindig, most is 
folyik a csencselés. A piac 
urai továblra is az arabo�<, 
pontosan az cg\·iptomiak, akik 
8Zemérmetlenül pörgetik ujja. 
ik között a súlyos forint tiz
ezre-ket. A collár, a márka, a 
svájci frank mindig egy hát-
térben meghúzódó társuk.nál 
van. Egyszóval a rendőrök 

·nyomába eredünk, akiket egy 
Gyógynövény feliratú bódéban 
látunk viszont, amint éppen 
narancsitalt hörpölgetnek. 

Fotósunk tágra nyílt blen
dével íigyeli az eseményeket. 
Az esemén.vek bonyolítói, �z 
egyiptomi nepperek pedig eg_y. 
értelműen ót kezdik figyelni. 
fs egyre vészjóslóbban. Nem 
mernek nyíl tan (lásd : szomju
kat oltó rendőtriász) köze
lebb jön.ni. de a fixírozás egy-
re kellemetlenebb. Aztán az 
egyik nyakkendós, göndör 
nepper odasündörög a rend 
6reihez, mond nekik moso• 
lyogva valamit, miközben fe
jével szorgalmasan felénk bő• 
köd. 

Nincs mit tenni, kérdöre 
,•onjuk a team fejét, egy töns
órmestert, hogy miként is van 
ez? Fölmondja a szokásos 
leckét: tehetetlenek az ara
bokkal. hiszen ahhoz tetten 
kéne őket érni. plusz ezt még 
két tanúnak is kéne b!zon}'Í· 
tani stb. Minc1emellett azt ja
vasolja a fotó�nak, hogy jobb 
ha e1teszi a �épét. 

Fazekas Vilmo.�. a Keleti 
ügyeletese sem tur: nagv hord
f'rejű ese::nén:vról beszámolni. 
Legfeljebb a szokásos nem
zetközi vonatok késéséről. 
Sz--rencsére most nyugi van, 
pénteken (ma szerda Yan) vár
ható a csúcs. Szerinte ug,van
akkor a téli lanvhulás után 
m egnőtt az utazási kedv. Pél
dául a Báthory-expresszhez � 
hét elején két kocsit kellett 
csatolni, ann, ian voltak ra.ita. 
holott hónapo!{ig szl nte üreJ 
kocsikkal köZlPkedett. A bá• 
zeli gyorson i� sokan varrnak. 
s pazarul elegánsak a 'koc,sik. 
Ennek megfeleléen - le;
alább is hazai mértékkel -
meglehetősen arisztokratiku
san viselkedik a személvzet 

Judák Lajos jegy�izsgáló " is. A tüchtig, frissen borotvált 
hálókocsi-kalauz éppen a ra
kodással \·an elfoglalva. s lep
lezetlen meg\'eté<;sel konsta
t:Jja, hogy ténykedésüket 
megörökítjük. Ezért aztán el• 
tekintünk attól, hogy szóra 
bírjuk . • •  

le az életét". Való igaz, hogy 
e sorok írója nem egy Móricz 
Zsigmond, ám ettől még Dá
v.� 1\'liMly egy valódi boldog 
ember. Olyan, amilyennel 
mostanság nemigen lehet ta
lálkozni. Misi bácsi (ő mond
j.a. hogy a kollégái után sza
badon szólítsam csak így, hol
ott csak ötvenkét éves), 2;; 
évet húzott le a kőbányai 
textilgyárban, azután szegő
dött el a vasúthoz. 

tyogó nagyüzem. A metró, 
akár a krátc.r az izzó lávát, 
krnntt•mokban löki ki mag;'i
ból az emberpépet, A katla11-
bar (ami itt betonból rnn) 
ü;dögélő sokadalomban egv 
ős�es úr színes Jehova Tanúi 
füzetecskéket kínál, de néhány 
orosz (csecsen ?) érdeklőclJn 
túl a kutya se törődik vele. 

- Tíz éve ngyok Itt Jó
zsefvárosban. Vagy négy hó
napja letti:.nk mi hárman -
Bábási Lász-ló. Sztrapacsek 
Zoltán meg én - állomásta
karítók, mely beosztással jó
magam n a�yon meg Yagyok 
elégedve. Tisztán megvan a 

tizenegyezer fo1·intom, mi kPll 
még? Amióta mi csináljuk, 
azóta "Nlgyog az állomás -
mutat körbe a virágoktól szí
nes peronok között. 

Korábban, ahogy mes�li, a 
raktárban dolgoztak, a Ju
hász Feri bácsi keze alatt, . a 
vagonkirakó b.rigádban. 

- Olyan falrengető dolg0k 
nem estek meg errefelé -
gondolkodik el. amikor meg
kérem, hogv meséljen eey jó 
sztorit. - Balhé az volt múlt 
szombaton. A Kispest-Fradi 
meccsről mentek haza a buli- ' 

gánok. Fölborigatták a beton 
virágágyásokat, lelépték a fali 
virágtartó1·at, fölrúgták a 
szeméttartókat. tppen én vol
tam szolgálatban, volt mit t'l
karítanom utánuk. Amúgy a 
csövesekkel is baj ,·an. föle� 
ha bepiálnak, és a váróban 
kötekednek, kél·egetnek az 
utasoktól. 

f:s mintha csak a .. boldo� 
ember'' szavait akarná igazol
ni egy echte csőlakó dülör gél 
elóttünk, ahoi,' meg)·ünk ki"'. 

T. J. 

(Tüttö Tibor felvételei) 

Indulás clótU fékpróba 





Köszönet nyugdíjemelésért 
TianeU 
Vautaa T4rlGCl41omblno
dtciai Tafl4cal 

A mai nehéz kötOlm.6-
nyek között j6les6 én'ésaél 
és örömmel vettem tudo
másul a kedvez6 „ mélti
nyos elbfráláa alapján tör
tént döntést, mely szerint a 
nyugdijjárulék:omat fel
emelték. 

Hálás köszönetünket fe
jezzük ki a számunkra igen 
kedvező anyagi támogatá
sért. 

Az egészségi állapotunk 
kissé megromlott, fgy a 
rendszeres gyógyszerellátás 
többletkiadást jelent, to
vábbá az eiteriiaárak cm. 
csaton'la, villany-, pz) 

emelkedáe fa I01t gond� 
okoz. 

A qyqel14túon lcfvfll 
- jövedelmein nincs. 
Még egyszer köszönet az 
any.agt aeg(tségért és a ked
ves jó ldvánságért,. 

Tisztelettel 
·--•Jllldól 

Szeged 
* 

Ion Uaztelt ElniJk úr! 
Hálásan köszönjük a 

nyugdíjemelést és ml ts 
szívből kívánunk önnek és 
kedves családjának nagyon 
jó egészséget, munkájáhó:a 
sok sikert � -,rőt. 

Oszlnte tisztelettel: 
ln.,.,. ;J� 

és F6rlzs Irén 

- ��-----•- �-..-..-� 
zetéb� ��lent ,ltülöJil,eges '4. Trénf ... !qi,t. �' � 4r· 
kill:Cóldi ú¼)ait ajánlja v�uta- ségvAl� megtekintése a Vatl• 

sdmólót Is tartanak a kirán
duláaalkról. 

Szeretnék tagjaikat megls
ftlettétiif Budapest és más vá
rosok múzeumaival. az orszá,g 
�Jaival. Kirándulásokat szét'
vdnek határainkon túli kör
nyez6 és t4voli tájakra és vá
rosokba. 

A taodfJ az l991-ea lt,re JO 

soknak. káq1:án.: 
heliti 8válonúsb61 „ ti�teu diJ: il 974 forint/ 

Dinlib6U Utazás vonattal és fó. 
baj 1val. Malmö-Koppeah4• Az. ff fantasztikus ajánlata ga! 8 nap, 5 éjszaka; 1992. jtl- Tanálal nius 18-23-ig. Szállás: 2 
ágyas zuhanyzós szállodai Majus 23-tól október 31-11 
szobákban. folyamatosan, egyhetes nyara� 

Részvételi díj: 23 385 forint/ lás a napfényes Hammamet-
fó ben, a homokos tengerpart 

Az „örök város„ R6ma. gyöngyszemén. Utazás repül6-
Program szerint 1992. július géppel, elhelyezés 2 csillagos 
26-31-ig. 8 nap, 5 éjszaka, kom�ortoa szállodában, fél-
közlekedés vonattat panziós ellátás&al. 

Szállás: 2-3 Agyas, zuhany- Rész.vételi dfj: 38132 .torint• 
zós szállodai szobákban. Wl 41 255 forintig. 

Levél Tapolcáról 
Papp Pál Eln& 'O.mak, 

Vasutaeok Szakszervezete 
Tisztelt ElniJk tJr ! 
A milvészetkedvel6 ta.polca.l 

V8ll1Jtasok nevében szeretnénk 
megköszö1111i azt az: ajánd6k
mdsort. ameiyet a J67.Sef Attt• 
la Színház kiválá mllvélzei, a 

Vasutasok Szakszervezet.e & a 
színház között fennálló kap. 
csolat 30. évfordulója alkal
mából a Batsányi ,tános Milve
Rklé$1 KöZPOO,tban a vasúti 
csomópont dolgozói számára 
nyújtottak. 

Zen&alGibor 
igaqat6 

......._ MAV-dotsoz6vaJ 
balatoatffiyvat. 1 azobú, kertes. 
komfortos MA V•lakúom. buda• 
� .141.{.úra. Nqyobb Jaltú ese
tm· adhatunk VlI. kerllle'tl ll szo
ba, komfortos taniicsl lakást ts. 
°tl,'dekJOdnl lehet: egész nap, a t•e-
8702-ea várost telefonszámon. 

Elcaerilnma. va1:v eladnám VL 
kerületi, 711 né,n,zetméteres utcai. 
vtlágoa, földn.lntea. gáz�nea 
öröklakásomat. mely üzletnek Is 
alkalmas, 50 néazetrnéteres k!!i• 
pontt, Uv•, vagy gilztQtéses !!r!!k-. 
Wetve szövetk�etl lakásra t-1. 
emeletig. (Kelenföld. Rákospalota 
el6nyben.) !:rdekl6dnl lehet: a 122• 
9172 ; tU-1891-885-!!s porta telefon
wmokon 7-17 ór'11. 

Blcsedlll6m Bp. xv., Széchenyi 
utcai 1+1J2 �obU, C!Uzkom�. 
511 négyzeméterea, ma,asf!!ldazlntJ 
IIIAV-bérlakúomat naÍ70bb lfAV• 
bérlak�. •aa "MAV-bér�G-
1ésa �csl lakásra. (XV. k� .. 
Klipoaztásmegyer). i!:rdekl6dJil le
het: munkanapokon a D-H-ea üze
mi. V88Y a 114..001'1-ea riroat tetr
ronszllmokon. tlletve személyesen 
1T óra után a Bp. xv .• Szécbeit,t 
u. f. -fn.. t. ('Angyal Z!)ltán) cfmen. 

Bl�lll6m MAV•telep_en lf\'O 
xv. ker.. Mozdon'YVezetO u. 1CL 
112„ 11 néuzetméterea, :a net,u, 
ellilil:tobú. sr>'Jioa♦ fttl'J!Om>Hö la• 
Jtüomat, g4zkonvilktorral elttt1Dtt 
tcwabbre (helyi vtazonylatban � ie. 
f\ét), me1.egy,ez61 lzefll)t.: :itröek• 
l&n lehé\ a fenti cfmen. 





Amikor a MAV Vezérigazgatósá,ton döntés született a 
részmunkaidős foglalkoztatás bevezetéséről, s az ezzel 
�gyüttjáró bércsökkentésröl, a vezetó'k bizonyára nem 
�zámoltak azzal, hogy ez az intézkedés mekkora vihart 
kavar. Az elhamarkodott döntés ellen a Vasutasok · 
Szakszervezete is .küogást (vétót) emelt. A vétót az or
szágos választmány 1s megerősítette. Szakszervezetünk 
ugyanakkor ' további tárgyalásokat kezdeményezett, 
hogy a 1\'IA V vezetőivel közösen, elfogadható megoJ ... 
dást találjon a foglalkoztatási gondok csökkentésére� 
Alj 'alábbiakban - időrendi sorrendben - közreadjuk 
a !\IAV kiadott intézkedéseit, illetve e tárgyban történt 
levélváltás és tárgyalások dokumentumait. 

i\ ?YIAV-nál jelentkező ga,;
rlasági nehézségek,böl adódó 
foglalkoztatá-s.i gondok csök

. ·kentésére - 2 hónapi időtar
, tamra. - általános részmun

kaidős foglalkoztatást rende-
lek el, az al.á:bbiak• szerint; 

A 1992. május 1 -jéíőI-1992. 
, V június 30-ig - a MA V 
Nyugdíj Igazgatóság és a Be
vételellenőrzési Igazgatóság 
kivételével - részmunkaidő� 
foglalkoztatásra kell áttél'IÜ az 
egy műszakos, valamint · a nap-

• palos munkarendben foglal
koztatott valamennyi rlolgozó
nál. 

A A munkaidő-csökkentés 
V mértékenek a t.eljes mun
kaidő 1/3-at el kell érnie. 

A csökkentett munkaidőt 
heti 26 óra· 15 -perces munka
időkeret alapulvételével kell 
meghatározni, 

A A részmunkaidős foglal• 
V koztatái; 1. · pont szerinti 
időtartamára a .  dolgozó mun
kabétét - figyelemmel az Mt. 
V. 13. §. (3) bekemésére - a 
részm unkajdő alapulvételével 
kell megállapítani (a munka
idö-csökkentéssel ará11yosa,i 
csökkenteni keU). A havidíj-as 
dolgozók megváltozott szemé
lyi alapbérét a mellékelt s,:er
ződé.smintában kell rögzíteni. 

e A heli munkaidókel'et• 
ben foglalkoztatottak na

pi munkaideje 5 óra 15 perc. 
A gazdaságos foglalkoztatásra 
tekintettel, a ci,ökkentett mun
kaidőt: 

A A csökkenit.ett munkaidő 
V alkalmazásának tartama 
alatt rendkívüli munkaidő 
igénybevételére (túlmunka. he
ti pihenőnapon végzett mun
ka) nem kerülhet sor. 

0 A tészmunkaidős foglal
koztatás tartama alatt a 

legalább négy (két szabadnap 
hii,tosítása esetén a legalább 
három) napot elérő, folyama
tos szabadságot követően, to• 
vábbi egy (két szabadnap biz
tosítása esetén kettő) nap sza
badságot kiadottnak kell te
kinteni. 

Ha a szabadság kiadása nem 
éri el a fenti mértékeket, a 

dolgozót, a csökkentett mun
kaidő kezdetekor megillető 
szabadságát 4t5-del (2 sza
badnap esetén 315-del) be kell 
szorozni, majd a teljes mun• 
kaidőre történő visszatérés 
után a megmaradt szabadsá• 
got 5/4-es (2 szabadnap ese
tén 5/3-dos) szorzó alkalma
zásával vissza kell alakítani. 

Hasonlóan kell eljárni a be
tegszabadság vonatkozásában 
is (5)1981. (XII. 29.) ABMH. 
rek. 2. §. (2) bek. és ölA. §., 

MK 19. számú állásfoglalás.) 

0 Ha a dolgozó a csökken
tett munkaidős foglal· 

koztatás tartama alatt mente
sül a munkavég;resi kötele• 
zettség alól és részé1·e mun.ka
'l:iszony1·a vonatkozó szabály 
értelmében átlagkeresetet kell 
elszámolni, az átlagkereset 
meghatározá�ára az általános 
szabályokat - 17 /1979. (XII. 
1 . )  M1i;\,I rendelet 57-60, §. 

,.,,. ··1 

·."" � ............ ..,J 

Időrendi so"endben· 

• l"",-111 
.,. 

1992: MAJUS 15, 

A mllnkaidö-csökkentés 
. . .  

hiteles dokumentumai 
A részmunkaidös foglalkoz• 

tatás széles körű alkalmazása 
azért válik szükségessé, mert 
a foglalkoztatási törvény tárgy. 
évi módosítása eredményeként 
a létszá:ncsökkentés végrehaj
tása elmaradt a terveUtttől, 
amely azt jelenti, hogy az év 
második felében a;,, előirány
zotton túl, további 3000 fő 
munkaviszonyát ·kellene meg
szüntetni. A részmunkaidő há-

Iózati sZJntú bevezetéi.e ezt hi
vatott ellensúl\'ozni. 

Ezen intézkedés összharigban 
\·an az érdekképVise1eti szer
vezétekkel Gy. 22-5/1992. MH�. 
szám ala:t 1992. január 15-én 
kötött rnee,állapodás 1. pontjá
ban foglalta:k.kal. 

Támogató közreműködésü
ket köszönöm. 

Budapest. 1992. április 17. 
Csárádi János 

Az országos választmány 
a vétót megerősítette_ .  

vasutasság egy csoportjának 
terr,ére történjen. 

A szakszervezet vétót emel 

A Vasutasok Szakszerve,.ete 
Országos Választmánya meg
.tárgY'alta a MA V előterjeszté
sét a részmunkaidős foglal
koztatás 1 992. május 1 .-jú
n ius 30. közotti alkahnazásá
ról. 

A választmány meg:illapí
totta, hogv e rendelkezés ki
adása előtt a Vasutasok Szak
szervezete véleményezési jo
gával nem é:hetett, a rendel
kezés mind az érintettek kö
re, mind pedig a megállapított 
mértékek t�kintetében több 
szempontból elfogadhatatlan, 
e.zért az ellene április 22-én 
emelt vétót megerősíti és ha
tályában fenntartja. 

A Vasutasok Szakszervezete 
valamennyi vasut.as dol.gozó 
egységes, diszkriminációtól 
mente1;, egyenlő teherviselését 
tud;a. elfogadni. Szükségesnek 
tartja a részmunkaidő alkal• 
mazásának a kollektív li>Zerzö. 
désben történő szabályozását., 
ezzel egyidejűleg elutasítja as 
egyéni m:.mkaszerződések 
részmunkaidejű !oglalkozt'a
tásra irányuló, presszionáit 
átalakítását. 

A G\·, 22-43/1992. l\/IHF. A. 
számú • utasítással (határozat
tal) bevezetni tervezett rész
munkaidős foglalkoztatás el
len kifogást (vétót) jelentek 
be. 

Az elrendelt intézkedés a 
Vasutasok Szakszervezetének 
álláspontja szerint nincs össz
hangban az Mt. 13. §-ával, 
mely szerint a dolgozók na
gyobb csoportját érintő intéz
kedés előtt ki kell kérni a 
szakszervezet véleményét. Az 
utasításhoz előzetesen szak
szervezetünk. véleményt nem 
nwndhatott. 

Kifogásolom az intézkedést, 
azért is, mert a részmunkaidő 
bevezetése nem általános, nem 
terjed ki valamennyi, folyto
nos és folvamatos munkarend
ben foglalkoztatott dolgozóra, 
ami indokolatlanul sértő. ne
gatív diszkriminációt jelent. 

A kiadott utasítás sérti a h i
vatkozott Gy. 22-5i1992. MHF. 
A. számú megáUapodásban 
foglaltakat is. mely s1.eri.nt a 
foglalkoztatási szint csökken
tése mellett sem lehet az át
lagkereset-növekedés 19 szá
zaléknál kevesebb. Az eddig 
vegrehajtott foglalkoztatási 
szint csökkentő intézkedések 
(túlóracsökkentés, fagyszabad
ság, kényszerszabadság) és a 
most tervezett részmunkaidő 
bevezetése megítélésünk sze
rint már jelenleg is 19 száza
lék alá csökkenti a keresetnö-
vekedést. . 

A kifogást utóbbiak miatt is 
bejelentem. 

Kér:em Vezérigazgató 
té7kedését a kifogásolt 
kedés végi:ehajtásúnak 
nali felfügge�ztésére. 

A részmunkaidős foglalkoz
tatás szabályamak a munka
vállalók és a l\IÁ V érciekeit 
egyaránt érvény.esítő kidolgo
zása céljából a Vasutasok 
Szakszervezete további tár� 
gyalásokat kezdeményez. me
lyek eredménye<:sége szem
pontjából a'apvető feltételnek 
tekinti a következők tisztá,;á-úr in

intéz- sát: 
azon- 1. A részmunkaiciős fogla!-

Budapest, 1992. ápril is 22. 
Papp Pál 

koztatás szükséges;:égéneK írá
sos és számításokkal alátá• 
masztott indoklása. 

A VSz állá�foglalása 

A Vasutasok Szakszerveze'-A! 
követeli. hogy a kialakult 
helyzetért az objektív körül� 
mények okozt a nehézségeken 
túl a személvükben i s  h ibáz• 
tat ható vezetőket a MÁV ne• 
vezze meg és vonja felelős
ségre. 

Felhívjuk tisztségviselőink 
figyelmét, hogy a hatályos 
MÁV KoJlektiv Szerződés 17. 

§ 3. pontjában rögzített · egye-z
te tési jogukat a tárgyalások 
eredménves befejezéséig ne 
gva1rnro:ják, kér.iúk  szakszer;, 
vezetünk ragjait, hogy a l\IA V 
áítal kezdeménvezett mu.nka
s,1,erző<lés-módosításokho� . ne 
járuljanak hozzá. 

a) Heti egv plus7.Szabadn.ap 
alkalmazásáYal négy nap alatt 
kell teljesíteni. A Vezérigaz
gatóságop :3 munkanapóo a 
munkaidő - ·20 perc munka
közi szünetet figyelembe véve 
- 7 óra 5 ' perc (eszmei mun
kaidő: 8 órától 15 óra 5 
percig), további egy munka
napon a munkaidő - 20 perc 
munkaközi s;cünetet figyelem
be véve 6 óra 20 perc (eszmei 
munkaidő: 8 órától - 14  óra 
20 percig). 

Kolleh"tív Szerződés 61. §. - . A Vasutasok. Szakszervezete 
kell alkalmazni, figvelemmel_a a MA V y�zérig_azgatcí?�lUÚ.¼.1 
19. s,;ámú Munkaüg\•i Kolle•. dv. 22-37il992. l\IID·.�A. sám 
giumi állásfoglalásban fog- alatt kiadott résimunkaidöc: 
laltakra i:s. foglalkoztatás oevezeté„ével 

- a kényszerszabadság· id5-
t.artq_m.iir,a· jar<i . .  <!í)cf zas, 

...:.: ·a 1foreíi'g"éllfnenye§ nyitg-
di.i ' 
megá1lapítasáh6;:. ameiyek· fgv 
automatlkuSán alacsom·abbak 
lesrnek>·vag\·is a dol.e;ozók kö,;
vetett keresetveszteség is éri, 

2. A bevezetésre kerülő in
tézkedés hatása a vasútüzem 
biztonságára szabzolgálaton• 
ként (emberi és technikai ol• 
dalról). 

3. A MÁV és a:>. érdekvé
delmi sze-i-vezetek kö7.ötti bér
é·.,; fogt-alkoztatáspo'itikai meg
állapodások időaránvos telje
sítésének él'tékelése. 

N;ncs ugvanis garancl� ar
ra, hogy a kilátásba hely.ezett 
két hónap elteltével az El'e• 
deti helyzet automatiktt�'aa 
visszaáll. i l letve hogy a lg.i'-:• 
dá1kodási n�nézségek' áHaffd�;. 
su!ása esetén a most alka?• 
mazni kívánt résimunkáld� 
fog!alkoz;ta�áso1; túl ,a *4;i' 
nem alkalmaz. majd újal>b 
kénvszerimézkedéseket. 

A fenti munkaidő-beosztás 
h-anyadó a Ve,;érigazgatóság
gal közvetlen kapcsolatban ál
ló szerveknél is (területi igaz
i.atósági központok, központi 
hivatalok). 

b) Heti két plu.szszabadnao 
a1ka1ma7,ásával, 3 nap alatt le
het teljeeiteni. 

Ebben az esetben a napI 
munkaid6 - 20 perc munka
kfüd szünet figyelembevételé
vel - 9 óra 5 perc. 

A A részmun·kaidós foglal• 
V koztatást a munkáltatói 
jogkört gyakorló vezetőknek 
ügy keU m�gszervezniük. hogy 
a;: al-kalmazás a,; üzembizton
ságot nem veszél�·eztetheti, il
letőleg a v�üt alapvető ren
deltetesében a legkisebb mér· 
vű zavart sem okozhatja. A 
folyamatos munkavégzés ér
dekében a..: azonos {illetőleg a 
munkaköri leírás szerint egy. 
mást helyettesítő) munkakört 
ellátó dolgozók pluszszabad
napjait külön-külön kell ki
adni. 

A p1uszszabadnapokat a 
hét első, 2 szabadnap esetén 
a hét első két munkanapján 
!hétfőn ; hétfőn és kedden), il· 
letőleg a hét utolsó, 2 sza
badnap esetén a hét utolsó két 
munkanapJán (pénteken: csü
tföiökön és pénteken) l�ell ki
adni. 

A A dolgozót megille1ö ét• 
V kezési hozzaJárulás a 
plu<;zszabadnap (szabadna
pok) miatt nem csökkenthető. 

Csökkenteni csak a Kollek
tív Szerződés 64. §. 6. pontban 
meghatározott esetekre tekin• 
tettel lehet. 

A A részmunkaidős foglal
W koztatás során haladék· 
talanul fel kell venni a kap
csolatot az illetékes munka
ügyi központtal, és a munka
idö-c.c:ökkentés miatt kiesett 
munkabér 1991. é\·i IV. tör
vény 18. §. szerinti megtéríté
sét, a 4 '1991. (IV. 13.) MüM. r. 
5. §-ában foglaltak alapján 
kérelmezni kell. 

A A részmunkaidős foglal
W koztatás - tekintettel az 
Mt. 24. §. (1) bek.-re, valamint 
az Mt. V. 13. §. (3) bek.-re -
k izárólag a dolgozó munka
szerződésének módosításával 
alkalmazható. (Az erre vonat
kozó szerződésmintát a mel
léklet tal'talmazza.) 

A A részmunkaidős foglal
W koztatás be\·ezetése előtt 
- figyelemmel az Mt. 13. §. 
(3) bek.-re - az illetékes 
:szakc;zervezeti szervezetek vé
leményét ki kell kérni. 

A Mivel a részmunkaidő 
W előző pontok szerinti al
kalmazása a helyi függelé
kekben meghatáro,:ott munka
idő-beosztá�i szabályokat is 

érinti. ezért a bevezetésnél a 
Kollektív Szerződés 17. §-ában 
foglaltakat is figyelembe kell 
venni, 

Levél a vezérigazgatótól 
Tájékoztatom, hogy a MÁV 

egész háló;;atán - valamennyi 
tevékenységet érintően - az 
egy műszakos (heti mun•kaidő
ke1-etben) foglalkoztatottal{ kö
t-ében (f. év nuí 'us hó l-jétől, 2 
hónapi időtartamra - a BEIG 
és a Nyugdíj [gazgatóság kivé
telével - részmunkaidős fog
lalkoztatást vezeJünk be. 

A munkaidö-csök.kentés mér
�e. a törvény� munkaídö 
1:3-a. 

A dolgozók tájékoztatása és 
a mun;_aváll.alói érdekképvise• 
leti szervezetekkel való egyez
tetés a szervezeti egység (fő
nök,;ég, üzem. hivatal stb.) \'e
z<'tűjének feladata. 

Kérem, hogv a T. Szakszer
ve1..ei mű köcljön közre, segítse 
elő az 1991. évi IV. törvény, il• 
lelve a 411991. (IV. 1:3.) MülVI 
számú rendeletben fo�laltak 
szerint a résununkaidös fog
la:koztatás támogatásának 
igénybevételet. 

kapcsolatos rendelkezésről az 
alábbiak szerint foglalt állást: 

1. A rendelkezés kiadasára 
a Vasutasok Szak.szervezete vé� 
leményezési jogkörének gya
korlása nélkül került sor. ezért 
a mai napon kifogást (vétót) 
emeltünk ellene. 

- a megyei munkai.ig?i köz
pontok nem rendelkeznek ele
gendő fedezettel az 1991. évi 
IV. törvény alapján járó kere
setcsökkenés 50 százalékának 
megtérítéséhe.z (a foglalkozta-

A Vasutasok Szakszen,ezete 
a MA V-val közösen keresi a 
megoldást annak érdekében, 
hogy a MA V likviditási és 
gazdálkodá.i,i nehézségeinek 
feloldása ne kizál'ólag a 

Budapest, 1992. április :'27, 
Vasutasok Szakszerve1Aite' · 

Országos Választmánya. . 
2. Felhívjuk a tisztségviselő

inket, hogy a MA V Kollektív 
Szerződés 17. § 3. pontjában 
rögzített egyetértési jogukat a 
kifogásolási eljárás befejezésé
ig ne gyakorolják. 

tási alap kimerült), .---------------------------

3. Kérjük tagjainkat. hogy a 
munkáltató által a részmun
kaidős foglalkoztatéis bevezeté
sével kapcsolatosan kezdemé
nyezett munkaszerzódés-módo
sításhoz ne járuljanak hozzá, 
azt ne írják alá, tekintettel a 
várható hátrányos jogkövet
kezményekre. 

A részmunkatdőre megálla
pított bér a továbbiakban ala
pul szolgál: 

- a, 13. havi fizetés, 
- a, végkielégítés, 
- a munka,nélki.Hi-járadék, 

- nincs garancia arra, hogy 
a MA V gazdálkodási nehéz::.é
geinek állandósulása esetén a 
most alkalmazni kívánt rész
munkaidős foglalkoztatáson 
túl nem alkalmaz majd újabb 
kény-szerin tézkedéseket ( elbo
csátások; kényszerszabadság). 

- A Vasutasok Szakszerve
zete tárgyalásokat kezdemé
nyezett és folytat a kollektív 
szerződés k iegészítésére, mely 
szerint a részmunkaidő alkal• 
mazása -és hálózati szintú be
vezetése a kollektív szerz6dés
ben, nem pedig egyéni munka. 
szerződ�ek formájában le
gyen szabályozva. 

l3µdapest� 1992. április 22. 
Vasutasok Szakszervezete 

Távirat az igazgatóságoknak 
A Gy, 22-37/1992. MHF számt1 „vezértgazgat61 határozat

ban" foglaltakat csak előzetes információnak kell tekinteni, 
a végrehajtást újabb intézkedésig fel kell függeszteni. 

· Csárádi .JánM 
vezérigazgató 

A. középszervek tájékoztatása 
Tájékoztatjuk, hogy a l\IÁ V 

Vezérigazgató�ág 1992. ápl'ilis 
23-án a Gy, 22-4311992. MHF; 
A. s,:ámú határozatban szabá
lyozott részmunkaidős logla l
koztatásra vonatkozó előírások 
végrehajtását felfüggesztette. 

Amint az korábbi tá:iékozta
tasunkból ismeretes, szakszer
vezetünk 1992. ápril[s 22-én 
H.00 órakor a fenti határozat
tal szemben kifogást (\·étót) 
jelentett be, melynek az Mt. 
14. § (3) bek. értelmében fel
függesztő hatálya van. 

Hang„úlyozni kívánjuk, hogv 
a kifogás (vétó) nem a rés�
munkaidős foglalkoztatás in
tézménye, hanem a fenti ha
tározatban rögzített it1tézkede
sek egyoldalú beve;:etése ellen 
l!Zólt. 

A részmunkaidős foglalkoz
tatás intézményét - kizárólag 
közösen kialakított szabályok 
alkalmazása mellett - szak
iszen•ezetünk továbbra is tá
mogatja, amennyiben az az el
bocsátások megakadályoní'-a 
\'agv mérséklése érdekében ke
rül bevezetésre. 

A MÁV Vezérigazgat6ságá
val e tárgyban folytatandó tár
gY'a lások eredménveiröl a to
vábbiakban folyamatos tájé
koztatást adunk, 

Mellékelten megküldjtik a 
MA V vezérigazgatójának a 
felfüggesztésről kiadott távira. 
ti rendeikezését. 

Bl.¾dapest, 1992. április 23. 

· \lasutuok Szabzervezete 

Csökkentett munkaidő: 

a MÁV-nal 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

dulóban zajlottak, természete• 
sen kö:ooen folyt a sajtóhábot·ú 
is. Az újságcikkekből sokszor 
igen nehéz, vagy sánte Jehe• 
tetlen volt a beavatatlanok 
számára kihámozni, hogy mi 
a valós helyzet. 

1992. május 5-én 16 órakor 
megszületett a megá1lapodás, 
a MÁV 5 hétre tömeges (há
lózati szintű) részmunkaidős 
foglalkoztatást alkahnaz mind
azon munkahelyeken és mu·n
kakörben, ahol erre lehetőség 
van, és ahol a munkavállalók 
ezt szerzödéses keretek között 
vállalják. 

Feltétlen megemlítendő tény, 
hogy a MA V a VS,: által fel
tett kérdésre határozottan nYi
latkozott. hog�, ez a foglnlkoz
tatási forma az l !l92. január 
1 5- i  keltezésű. de ianuür 20-án 
aláírt bét - és létszámgazdál
kodásra irám·uló mega-llapo
dás keretei között értékelen
dő. Ez azt jelenti. ho�· az at
lagos áliománvi létszám l O'l 0-

os csökkentésének számításá
nál fig_velembe kell Yenni. 

Ilv módon a VSo: a ré<;:,,mun
kaidő� foglalkozt8tállt. mint 
elbocsátást helvettesítő esz
közt. alkalmazhMónak ta,•i.ia. 
s a !kalmazá�ávaI szemben 
mindaddig. amíg e korábbi 
mee-állapodás kerPtein és mér
tékén belül marad. nem kí
vánia tagsáe-át mozgósítani. 

1992. má.ius 8-án szakc:zer
vezetünk írásban fordult a 
MÁV Vezérif!azgaU..-.ág Mun
kaügyi és Humánpolitikai Fó• 

osztályához. hogy a máj1,lS 18-
ra összehívott érdekegyeztető 
tárgyaláson az ezt biz�nyrtó 
adatokat bocsássa a szakszer-
vezetek rendelkezésére. 

· · 

Ezen írás olvasása közben 
blzonyára többekben felvető
dik a kérdés, mit  tett a többi 
szakszervezet. mi a i;aiát meg„ 
ítélésünk az ő tevékenységük•, 
ről. 

Nos. ez a cikk azért íródott., 
hogy a VSz tagjai előtt a VSz 

tettei és azok okai tegyen� 
világosak. egyértelmúek. Az, 
hogy a VSz nem tért el az 
év elején kitűzött céljaitól, e 
nem tesz a cél elérésére !dje
lölt úton szükségtelen varca• 
betűket. legyen az átmenetI-
1e2" l:ármennyire csábító pro• 
Pal!andafogás. 

Az utnbbi időben napi te• 
vékenpséggé i;ált. a szó leg� 
szorosabb értelmében . az ér• 
delwédelmi tevékenység. · Na. 

ponta történnek azorinail in• 
!!:'zkedéseket igénYIŐ esemé
nyek. Ebbe a tevékeny:,:égbe 
nehezen pré.c:elhető bele az ér
demi tevékenv.�ég sérelme né!
kül. bármiféle öncélú reklám
tevékenység. l\1.e�itéléstin k 
�zerint legjobb reklám a to� 
lvamatos - é!, eredménves -
érdekvédelem. Sajn0,: néhánr, 
a,: érdekvédelmet iobbára ne
vében hordozó szervezet ma
napság má� elveket vall. Ha
sonló kijetentések kapcsán 
töbh kriti<ka érte �zakszerve-
7.efi.in ket az utóbbi időben. 
No�. akin,{>k nem in�e, ne v.e:'. 
gye magára • • •  ! · · 

OraH Péttt 
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Az MSZOSZ ü'gyvivö · · 
Testületének állásjoglalása 
az Alkobµányhíróság szakszervezet� törvén yekl{.el 

· kapcsolatos határozatairól 

A Magyar Szakszcn·e
zctek Országos Szqvctsége 
� tagszcrve.zetel érdeklőd
ve várták és mindvégig fi
gyelemmel kísérték az AI

kbtmánybírósághq.t �Ita
luk és mások által benyúj
tott, az 1991. évf XXVIII. 
és XXIX. törvény alkot
rj1ányosságánali· · felülvizs:
gáfatát . igénylő kételmek 
olbíralását. · Bár a döntést 
korábbra várták, megelé'
gedéssel tölti cl őket ön
magá6an az a tény is, 
hogy az· Alkotmánybíróság 
döntései végre megszü
lettek. Az MSZOSZ és tag
szervezetei mindkét hatá
rozatot nyilvánvalóan tu
domásul veszik, emellett a 
döntésekkel kapcsolatos 
á11áspontjukat a köve�ke
zókben .foglalják össze: 

0 Most, hogy az Alkot
mánybíróság az 1991. é\'i 

XXVIII. törvényt több pon
ton alkotmányellenesnek nyil
váriította é,s hat.arozatával elö
:iegitet,te, hqgy a szakszerveze
tek vagyqrii kérdéselb.en ne 
kivételetett szervézetek. ha:. 
nem valamennyi érintett tu
lajdonosszervezet rcndelkéz
zék döntési jogosultságokkal, 
el6Ösorban ismét a szakszer
,·ezeteken a sor, hogy a va
gy_onkezelés legalapvetőbb �ér• 
déseiben - ahogyan ezt az 
MSZOSZ több alkalommal is 
kezdeményezte megálla
podjanak. Az MSZOSZ és tag• 
szervezetei bíznak abban, hogy 
a törvény aikotmánynak meg
íeleló korrekciójávcl az Or
szággyűlés ezeknek a közös 
döntéseknek a törvénvi kere
teit mielőbb kimunkálja. Az 
Alkotmánybíróság ugyan.is -
ellentétben á'-!szakúervezetek 
döntő többsége álláspontjával 
-,- a jelen �játos történelmi 
helyzetében lehetséges11ek tar-. 
totta az érvényes · nemzetközi 
megállapodások mellőzésével 
a� állam . beavatkozását .a 
szakszervezetek vagyoni Ugyei
be. 

Az előzőek alapjáit - az 
MSZOSZ Ügyvivő Testületé
nek állásfoglalása s,:erint - a 

mán:.,-cllenesnek minősített te
vé!,;enységüket, a jogtalanul 
elidegenített ing,ntlanok eseté
ben mfrlcödjenek közre az �re-. 
deti t•Jlajdoni viszonyok visz• 
szat.llításában és tartózkodja
nak június 30-ig is minden 
szakszervezeti vagvon t érin tó 
egyoldalú lépéstől. Ezzel is 
segítsók eló, hogy a · vagyon 
kezelése, ügyében minden érin
tett szakszerv.ezet bevonásával 
érdemi egyeztetések kezdöd
hessenek • .  

A Az Alkotmánybír:is:íg 
V döntését követően vár
hatóan felgyorsulnak a suik
szervezeti vá!asztásokra vo
natkozó törvény előkészületei. 
Ezzel összefüggésben az 
MSZOSZ és tagszet-vezetei el· 
engedhctetlennek tartják, hogy 
a szakszervezeti választások
ról szóló törvény világosan 
r.endelkezzék a választás cél
jairól következményeiről, to
vábbá költségeinek viseléséről. 
is. Ezek nelkűl a választás el
képzelhetetlen. A szakszer\'e• 
zeti vúlasztásoknak - az ab• 
ban érde!rnltek döntésével -
egyértelműen és véglegesen 
rendeznie kell a szakszerTe
zeti vagyon ügyébf'Il kialakult 
vitás helyzetet. Az Alkot
mánybíróság nemrégiben, az 
1990. évi LXXIII. törv�ny 
kapcsán meghozott :14il992. 
(IV. 21.) AB számú határoza
tával egyezően a szakszerve
zeti- vagyonnal kapcsolatosan 
S:!m maradhat fenn ts1rtós�u� 
t.ulajdoni vagy a rendelkezes1 
jo"' korlátozásában megmu• 
ta tkozó bizonytalanság. 

0 A szakszervezetek és az 
állam kapcsolatát szabá· 

Iyozó, hazánk által is elfoga
dott nemzetközi egyezmények 
a szakszervezetek ügy�ibe t1?r
ténó állami J;.eavatkozást egy
értelműen tilalmazzák. Ezt a 
tilalmat az Alkotmánybír:iság 
a szakszervezeti vagyon tekin· 
tetében határozataiban nem 
vitatta, álláspontja szerint ki
vételes történelmi helyzetben 
egyszer a szakszervezeti „cél
vagyo11" megóvása érdekében 
az állami beavatkozás megen
gedett. Az MSZOSZ és tag
szervezetei véleménye szerint 
- egyezően az alkotmánybíró
ságnak a jogállamiság értékei-

nck elsődlegességét ltifejezö 
korábbi döntésével - a ·szak
szervezetek védelmét szolgáló 
nemzetközi megállapodások 
betartisa a demo'.{ratikus jog
élet alapvető követelménye. 

Az MSZOSZ és ta�zerveze
tei fontosnak tartjá.tc megje
gyezni, hogy az egykori SZOT 
felbo:nlásának, alkotó szerve
zetei á.tala!rnlás:ínitk sznbálro
zatlan körülményeivel kap
csolatos· alkotmánybíró.sági ál
lásfoglalás .kialakulását meg
ítélésünk szerint a tények te
jes körű teltárása, ismerete és 
éi:té�elése nern e!őzte meg. A 
SZOT és megelőzöim a koráb
b! ágazati - �mai szak
szervezetek ugyanis álláspon
tunk szerint rendezett jogi kö
rülmények között alakultak át. 
A Mag;"ar Szakszervezetek Or
szágos Szövetségévé, az 1990. 
márciu:;i kongresszuson tör
tént átalakulás jogi szem
pontból nem jogutódlást, ha
nem jogfolytonosságot ered
ményezett. Ez nyilvánult meg 
az MSZOSZ tevékenységében, 
hiszen minden fenntartás nél
kill teljes!tette a SZOT összes 
korábbi szerződéséből (példá
ul sok száz munkaszerződésé
b61) származó kötelezettségeit. 
Az MSZOSZ jogfolytonossá
gáról, illetve későbbi jogutódi 
helyzetéről vita csaknem két 
évvel megnlakulása után kez
dődött azt megelőzően a jog
folyto�osságot sern a nyilván
tartást végző Fővárosi Bír 5ság, 
sem a vagyon ügyében 1991. 
első felében nyilatkozó Leg
főbb Ügyészség nem vitatta, 

A Az MSZOSZ Ügyvivő 
V Testületének . álláspontja 
szerint ismét 'lehetőség nyíl ik 
arra, hogy a szakszervezet�k 
egymás közötti megállapodás
sal re·ndeztéR„:l'- �"g!öritbsabb 
vitás kérdéseket, és a végleges 
rendezési g• is gondoskodjanak 
a szaksiervezeti vagyon mű
ködtetéséről és védelméről. 
Ezért az MSZOSZ elképzelhe
tetlennek tartja, hogy akár 
csak átmenetileg i s  az állam 
vagy bármely szakszervezettől 
független szervezet kezelje a 
szakszervezeti vagyont. 

Budapest, 1992. április Z9. 

l\lSZOSZ Ugyvivó Testülete 

szakszervezeti vagyon beval- --------------------------
l ására vonatkozó kötele2ettsé-
ge]s:rő1 a .szakszervezeteknek 
dönteniük , kell. Szükséges 
ezért, hogy az MSZOSZ tag
szervezete'inek illetékes testü
letei -. az Alkotmánybíróság 
döntéseivel kapcsolatos 
döntésüket rövid idón belül 
hozzák meg. Ezzel tegyék le
h.etóvé, hogy az MSZOSZSzö
vetségi. Tanács.:i is meghozhas
sa szükséges határozatát. 

Az MSZOSZ és tagszerveze
tei szükségeshek ·tartják leszö
gezni, hogrvagyonukr51. pénz
ügyi � lehetóségeikról évente 
nz"APEH�nek - a mérlegbe
számoló keretében - rendsze
resen elszámoltak. 
A Az , ' Arkotm

. 
ánybír6ság 

U lgazoltá a hozzá indít
vannyal ·. forduló szervezetek 
azon állásp-0ntját, hogy a 
szakszervezeti vagyon kezelé
séből nem lehet kizárni a tu
lajdonos szakszervezeteket, az
az a szakszervezeti tagságot. A 
szakszervezeti vagyon kezelé
sát az alkotmányellenesen lét
rejött. úgynevezett VIKSZ 
igazgató tanács helyett a tu
lajdonosok által érvényesen. 
az irányadó rendelkezések be
tartásával, 1991. november 23-
án. az Alkotmánybíróság dön
tésének · megfelelően, vala• 
me:1nyi szakszervezetnek he
lyet biztosító módon létreho
zo�t Vagyont Ideiglenesen Ke
zelő Szervezet keretei között 
célszerű intézni. . 

Az MSZOSZ és tagszerveze
tei felhívjá!c a Munk;ístaná
csok Országos S1-Öi-etségét és 
a Független. Szakszervezetek 
Demokratikus Ligáját, hogy a 
szakszervezeti Vágyon kezelé
se' tárgyában haladéktalanul 
fejezzék be eddigi, alkot-

.. . . . .. 

Válasszon háziorvost ! 
Ki utalhatja · a /Jele/el 

a vasútegészségügy h1tézményei/Je ? 
Lapunk 5. számában meg

jelent Kapjon nagyobb önálló
ságot a vasutas társadafombiz
tosítás című interjú kapcsán 
több levelet kapott a Vasutas 
Társadalombiztosítási Igazga
tóság. Különösen az i ránt ér
deklődtek sokan, hogy igaz-e, 
hogy a vasutas-egészségügy in
tézményeibe csak vasutas há
ziorvosok fogják utalni a be
tegeket. Az interjúban akkor 
nem volt lehetőség ennek rész
letes kifejtésére. 

Nagy Lajos, a VTI igazgató
ja most ezt pótolja. 

- Ezzel kapcsolatban val6-
ban sok kérdés hangzott el a 
fórumokon, és több levelet is 
kaptunk. A VTI munkatársai 
minden esetben felhívták a fi
gyelmet arra, hogy ez egyál
talán nem azt jelenti, hogy a 
nem vasutas háziorvos nem 
utalhatja a beteget a vasút
egészségügy intézményeibe, 
hanem sokkal inkább azt, 
hogy a háziorvos szabadon 
dönt, és döntésében a beteg kí
ván.ságát megelőzik orvos
szakmai és területi szempon
tok. Természetesen ugyanezen 
okok fennállnak a vasutas há
ziorvos esetében is, de mivel ő 
a vasútegészségügy lehetősé
geit, szervezetét jobban isme
ri, nyilvánvalóan azokat fog
ja előnyben részesíteni. A nem 
vasutas háziorvos ismeretei el
sősorban a területi egészséi• 

ügyi intézményekhez kötőd
nek ezért állítom én azt, hogy 
ezek .az orrnsok · nem fogják 8 

vasutas betegeiket a vasút
egészségügy intézményei be 
küldeni. 

·- Mi te11át a teendő? 
- l\lindenkinek azt taná

csoljuk, hogy a kártya leadá
sakor beszéljék meg ezt a kér
dést a jövendőbeli, nem vas
utas háziorvossal. 

- Mit jelent az, hogy a vas
utaso1c és a vasutas nyugdíja
sok részére a MAV-egészség
ügy vasutas háziorvost ajánl? 

- Azt hiszem, hogy ez egy. 
értelmű : azt jelen.ti, hogy ők 
is válas21thatók, és egyáltalán 
nem azt, hogy csak ők vá
laszthatók. 

A Vasutas Társadalombizto
sítási Igazgatóság szükséges
nek tartja, · hogy igazgatási és 
finanszírozási kapcsolat ala
kuljon ki közte és a vasutasok 
által választott összes házior
vos között, hogy a szükséges 
információkat és el\•árásokat 
közölni tudja ,·elük. Ebben a 
kérdésben tárgyalásokat kez
deményeztünk az Országos 
Társadalombiztosítási Főigaz
gatóság illetékeseivel, és min
den reményünk megvan ,arra, 
hogy létrejöjjön a vasutasok 
számára a legjobb megoldás. 
Erről a JI.Iagyar Vasutast ter
mészetesen tájékoztatni fog-
juk. : • \  

'Július elsejétől 

Új elszámolási rend a vasúton 
már lehetőség volt a fi.zetés - Nem kötnek szerződést a A Magyar Allamvasutak 
u' gy·mond - l'iJ'átszásara. Ezt felszámolás alatt levő cégek-kintlévósége 10 milliárd forint ' 

bb "s eguN tartoza· to\·a'bb nehez1·tette az egész kel nagyo o. sz -körül mozog. l\li vel az ország '1 l d. · 1k z "kkel A� Or�::a✓, g  gazdasági ellehetetle- sok m ren e e o . .. le'Ynagyobb ,·állalata nem jc- , 
energiatermelókkeL kölcsönös-le;thet öncsődöt, ezért a már- nülése. , z ,. •.:1 Ju. •, ·1us eleJ·e· 10·1, bank alakf- ségi alapon szamo na"' maJ\4 cius 26-i kormányülésen 4,5 lt ta · koz • ta. s� nélküli folyószámlát ,·e, - el. Elhangzo · a nacs a-mill iárdnyi g�ranciát kapott a a 

t t · i son hogy eg;:es vál.lalatokat. legfontosabb tartozásainak a zctnek be a fuvaroz a o r  sza-
intézményeket továbbra , i::; kiér,,yenlí(ésére. A legn�gyobb , mára. A part.ner 

. . � BEI�-nél 
csak készpénz ellenébén szolfuvarnztatót egvben kötelezték ,elhelrezett sza�laJara �m_nd�n 
gálnak ki,• sőt \/annak olyano;t" arra is, hogy dolgozzon ki új hó elején átutalJa az el?zo ha-

A 't • J · 1 gb' rom hónap, egvhavi atlagíu- is. akike� azért SE:� ! • . �·asu , !i'� rendszert bevetc eme e me lZ• 

d'' . a'k a 90 sza·zalék:át Ezt bevételemek a b1Zlos1tasa eu-. hatóbb beszedésére. var 1Jan · · . • b' 
A· július elsejétől életbe lé- hasznáJia fel a ,·nsút és , dekében nem :iad vtSsza. 1.�0-

"J amennyiben ez nem e:egcndő, nyos, nei:i j?g1 al�pon muköd6, pő új !olyószámlarcndszerro
1 
'do··ben fe1s·zo' l1·t.1·a a fuvarozta- kényszennfozkedesektől sem .. dr. Magos György, a bevétel-

. · · tót a számla feltöltésére. (Sze- Amint megtudtuk a MAV ellenőrzési igazgatosag igazga-
zona· 1 1·" · fuvarok esetén meg- ha·lo'zat"'n 12-13 ezer folyó� Lóhel.reitese Szombathelyen ,, "' 

t.. számolt be. egyezik a két fél.) E�zcl . a számla-szerződést kell maj� · 
· Az igazgatóság kereskedelmi módszerrel a fuvaroztato elore megkötni. Ez az atmeneti 
os2ttílyának a felkérésére, áp- tud majd ter1:ezni. Még a ki- megoldás - remélhet.őleg _!.. 
rilis 27-én, a 30 legnagyob\:> vi,:sgálás előtt a l\IÁV vissza- segít · a Magyar Allam\·asuta� 
szállíttató vállalat képviselóje uta!jn a számlára a pa;tnere�- helyzetén. Végső megoldást 'a 
előtt az igazgatóhelyettes is- nek járó kötbért, a lrnrokoza- J·özlekedési bankrendszer ki� mertette a régi módszer lénye- sok öss�egét s.tb. up;inakk

é
or 

;lakítása jelenthet majd, mon� · t A két · t - b krends�er a folyoszámlan · le, o P nz . .. 
M 

ge . . szin u an „ uta· n a bank·1· kamatoknál na, - dott .. a befeJezésul dr. agoJ. bevezetése előtt (l vasút azon-
nali inkasszóval hozzájutott a gyobb összegeket írnak maJd Gyorgy. 
fuvardíjakhoz. Ezt kö\·etően jóvá. Sz. Jakab István ,. 

l 

A.GJ első negyedét, statis§til,ája 

Csökkent a 
balesetek 

súlyos 
,, 

Szakszervezetünk működés! 
területén, a gaz.dálkodó szer
vezeteknél, intézményeknél, a 
fogíalkozási balesetek száma 
a múlt év azonos időszakához 
viszonyítva csökkent. A MA V
nál az összes balesetek száma 
több mint 12, ezen belül a ha
lálos baleseteké 50 százalé'.{
kal csökkent. A csonkulásos 
esetek száma változatlan. 

A balesetek számához viszo
nyítva, a kiesett munkanapok 
száma is mérséklődött, kivéve 
az úti, üzemi és egyéb foglal
kozási baleseti kateg:iriákat. 
Ezeknél a baleseteknél a ki

. eset} munkanapok száma 
emelkedett. 

A fogla!Twzásl balesete!,en 
belül a? üzemi balesetek szá· 
ma nagyobb mértékben csök• 
kent, mint a többi. Ez év első 
negyedévében ketten vesztet
ték életüket üzemi baleset kö-

Politika és kultúra 

szama 
vetkezményeként. Halálos úti 
baleset a tárgyi időszakban 
nem fordult e!ó. 

A MA V-nál történt két ha
lálos üzemi baleset okai közül 
ki kell emelni a vasúti vágá
nyok közötti közlekedés. illet
ve a munka közben elkövetett 
szabálytalanságokat. 

A GySEV-nél a balesetek 
száma elenyésző, két üzemi 
baleset történt, amelynek ok 
és körülményi tényezője egy 
jármú kapcsolási művelettel, 
a másik pedig járműről törté
nő leszállással hozható . össze• 
íliggésbe, ,Súlyos . kimene;el� 
baleset nem fordult elő. 

A hár'ön1 naj1on túl gyógyuló 
üzemi balesetek okai, körül
ményei, tényezői a bázis idő
szakhoz viszonyítva lényeges 
eltérést nem mututnak. 

Az üzemi balesetek többsé
ge továbbra is elsősorban · a 

munkahelyeken, gyalogos k�� 
lekedés, kézi és géP,i anyag� 
mozgatás, vasúti járművekről 
történő le- és felszállás. a jár
művek javítása közben fordul 
elő. A sílctolatás és gurítás, il

letve egyéb elegyrendézési 
műveleteknél keves�bp volt a 
baleset. 

Nem kétséges, h ogy a i  üze
mi balesetek kedvező ala.k.ulá• 
sát befolyásolta az is, hogy a 
vasútnál nem voltak kietrtél„ 
kedő szállítási csúcsok. A ke,d
vező időjárás i s  jótékonya9 
hatott, különösen az eleséSből, 
elcsúszásból eredó bal�tek, 
alakulására . 

Az okok reálisabb feltár�sá 
és az erre· -épülő intézkedések 
is hozzájárultak ahhoz, ,.hop
a balesetek száma mérséklő-. 
dött. ., 

Pásku Jenő. 

SZAKSZERVEZETI MATINÉ SZEGEDEN 
Az MSZOSZ Csongrád me

gyei képviselete április 25-én 
hagyományteremtő szakszer
vezeti matinét rendezett Sze
geden, a MA V Művelődési 
Házban. A terem egyharmadát 
megtöltő közönségnek a poli• 
tik.ai tájékoztatókon kívül 
kulturális programban is része 
volt, egy-egy szép vers, nép
tánc és kórusprogram tette 
színesebbé a rendezvényt. 

Dr. Vágó János, a Kereske
delmi Szakszervezetek Szö
vetségének fóti tkára beszédé
ben elfogadhatatlannak tartot
ta a Munka Törvénykönyvét, 
mert - mint mondotta -
benne a szal{szervezeti jogo
sítványok szinte teljesen el
sorvadnak. Szólt a tizenöt szá
zalékos reálbércsökkentésről, 
a munkanélküliségről, a kor
mány szociális érzéketlensé
géről. 

Király Zoltán független or
szággyűlési képviselő az el
múlt két esztendő csal .Sdásáró! 
beszélt: az emberek a válto
zástól nem ezt várták, nem 
valósultak meg azok az ígére
tek, amelyek a választási be
szédekben elhangzottak. Az 
elszegé11yedés programját . je
löl te meg a kormány egyetlen 
megvalósított célkitűzéseként. 
Baloldali összefogásról beszélt. 
melyben a szociáldemokrácia 
eszméjének is ott a helye. 

Kósáné Kovács Magda, a 
szocialista párt országgyűlési 
képviselője is a baloldaliságról 
beszélt. Hangsúlyozta : ez nem 
szónoki fogások kérdése, min
denkor meg kell nézni, mi van 
a szavak mögött. E tekintet• 
ben a szocialistákm1k tiszta a 
lelkiismeretük. Az új Munka 

Törvénykönyvről ez61va 
amely kevés szerepet szán a 
szakszervezeteknek - megje
gyezte :  az MSZP gondolkodik 
azon, hogy a megjelenést kö• 
vetően az Alkotmánybíróság
hoz fordul. 

·, J 

A matiné programjába il
lesztve adták át az idei Ju

hász Gyula-díjakat a szak.; 
szervezeti mozgalomban hosz
szú ideje eredményesen tevé
kenykedő Csongrád megrei 
n.ktivistáknalc. (Gellért) · 

A· párbesz�d szükségessége 
Napjaink érdekképviseletek

kel kapcsolatos kormányzati 
politikájában komoly gondok 
érzékelhetők. Ennek egyik 
oka az érdek-képviseleti szfé
ra fejlődésének és fejlettségé
nek hazai történetében talál
ható. 

A nyugat-európai államokéhoz képest viszonylag gyenge, 
polgárosodással csak lassan 
erősödő érdek-képviseleti rondszet szerves fi>jlődése 1945 de főleg 1948 után megszakadt: hiszen egy „államigazgatási 
állam" nem viseli el az állam
polgári öntevékenységet. A 
frazeológia ugyan széles körben használta a „társadalmi szervezet" kifejezést, a való
ságban azonban ezek a szer
vezetek - az államigazgatáshoz szorosan kötődve - egy
oldalú „transzmissziós" esz
közként működtek. 1956, majd 
1968 és főleg 1982 után némi 
f ejlödés volt tapasztalható, de 
ezt a meglehetősen ciklikus f o
lyamatot erőteljes visszaesések 
tarkították. 

Szomorú, hogy ma, két év
vel a rendszerváltás után is, 
h<!lyenként, illetve esetenként 
ellenérzések, politikai aggá• 

lyok tapasztalhatók a részérd� 
kek nyílt képviseletével, vé
delmével, egyes markáns ér
dek-képviseleti megnyilvánu
lásokkal szemben. 

Gond az is, hogy az érdek• 
képviseletek jelenleg hely- , és 
funkciókeresése, kiforratlansá
ga következtében olykor ok:. 
kal-joggal megkérdőjelezheto 
az általuk kifejtett, kifejezett 
érdekek valósághűsége. · Ala15· 
állásukban torz vonásként ér
zékelhető, hogy pozícióik vé
delmében egymással rivalizál
va szinte ,·alamennyien köz
vetlenül a hatalommal kíván
nak kooperálni, gyakran fiiri,·el
men kívül hagyva az egymás 
közötti érdekegyeztetés, -üt
köztetés, az esetleges integrá
ció csatornáit. 

Végre tudomásul kellene 
venni, hogy az érdekképvisé
letek szabályozott, intézménye
sítC'tt és fokozottabb részvéte
le a politikai, gazdaságpolitikai 
akaratképzésben nemcsak az 
állam - egyébként kívánatos 
- önkorlátozása miatt fontos, 
hanem , azért is, mert fgy a . 
kormányzati . irányítás haté• 
konysága növekedhet. 
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Százharminc embernek ad kenyeret 

1\1 .\G\ .\R \ASlrrAS 1992. JÚNIUS 4, 

Nélkülözhető jelenlét 

Mezőhegyesen szükség van 
a vontatási telepre 

Az utasítás- nem követi 

a létszámleépítést 
/ 

Bár a :'IIezóhegyesrc ii llomá
gitott mozdonyck és stemélr
koc.sik karbantart:ís:i t, ja\"i
tását \'égzó vontatá�i telep 
Szentes kirenclel tségeként mű
ködik, Gvalogh László kiren
deltségvezetö nem tartja meg
a!ázónak eme a lárendeltségi 
viszonyt. 

- A7. utóbbi idókre jellem
ró pénztelenség a kis vontatá
a;i egységeket sújtott:i legin
kább. Mezöhegyesen sem tör
tén t ko:nolvabb fe.ilesztés. ö,1 -
állóként behozhatatlan hát
rányba kerültünk volna. Köz
ben ugyanolrnn teljesítmén\·t 
kellene produkálnunk, mint 
bármely más ,·ontatási fönök
:ség. M ivel alapvetöen szüksé
ges technikai berendezések 
hiányoznak. nagvobb javításo
kat el se:n tudunk Yégezni, 
ilyenkor jól jön a biztos hát
tér. 

- A közlekedési ,.koncep
c-ióval'' azonos időben szület
tek azok a central izáclós tö
re:wések. amelyek nromán 
€gy sor fütőház került felszá• 
molásra. Mezöhegvest nem fe
nyegette a .,megsemmisülés" 
veszélye ?  

azért i s  örülün'.{. mert a vidé
ken .sok a munkanélküli. A 
\"ál'OSt nemrég még ipar i  köz
pon tl,ént tartottúk nvi lván, 
müra gyakorlaL !ag minden 

,·:íl lalata csődbe jutott. mi pe
dig 1 30 embernek tudunk to• 
vábbra is munkát, megélhetést 
biztosíta ni. 

- A .Mezőhegyesre állomá
sitott mozdonyok és motorko
cs ik fiatalabbja is túl van már 
férfikora delén . . .  

dcnkiben fudatosulnának a 
p:aci viswnyokat diktáló far
kastörvények, mert így nem 
fordulhatna clö az a hazai 
grakorlatban egyedülálló e!>et. 
hogy egyik mozdonyve::etőnk 
eUc,i n egyvenéves korára 51.  
aa:z öt1:,,negy e.;ctben 1;ellett 
fegyelmit adni. 

- A l\IA V pénzügyi he;.y
zetére jel!emzö. hogy n em
rég al üzemanyag-ellátás fo
lyamatossága is veszélybe ke
rült. Mezöhegyes viszont tel
jes egészében dízeh"ontatá�ca 
rendezkedett be. Problémák 
esetén mennyi idöre elegendö 
a gázolajkészlet'? 

A le�utóbbi két esztendő 
sorsformáló ,·:il tozásai Hód
mezövásárhclyt sem hagyták 
érintetlenül. A vasútá!lomás 
forgalmát meg föleg nem. 

- Az biztos, hogy a 'l.•á
ros ipara nem állít bennün
ket megoldhatatlan feladatok 
elé - ismerteti a közel sem 
örömteli helyzetet Kis Ernő 
állomásfőnök. - A Metri
pond az átalakulás korszakát 
éli, a vasútnak eddig nem 
sok árut hozott. A Hódgép 
annak idején több irányvona
tot is i ndított hetente. Mára 

ök is teljesen tönkrementek. 
A Hódikötnek állítólag már 
vannak nyugat-európai meg
rendelői, szívesen látnánk kép
viselőjüket, mikor, mennyi 
kocsit akarnak megrakni. Az 
Alföldi Porcelángyár leadási 
forgalma tisztesnek mondható, 
de késztermékeiket inkább 
közúton szállítják el. 

- Részükról talán érthető 
eme „biztonsági" intézkedés, 
hiszen mindannyian tudjuk, a 
vasútikocsi-rendezési techno
lógia nem ad garanciát arra, 
hogy a végállomáson értékes 
áru helyett esetleg egy tonna 
törmeléket fognak majd kila
pátolni. 

- Sajnos, van benne igaz
ság. A gyár tényleg értékes 
produktumatnak épségéC a 

vasút sokszor nem volt képes 
megőrizni. 

- Hódmezóvásárhelv óriá
si ki lerjedésü iparvágány
hálózattal rendelkez ik, amely 
tekintélrcs hányada ma ki
h::isznábtlanul rozsdásodik. 

Az iparvágány-hálózat 
befogadó:Sépessége nagyobb 
mint az állomisé, legfeljebb 
a forgatom összehasonlításá
ban mutatko.mak különbsé
gek. Valamikor nagyon jó el
gondolás \'Olt az, hogy a vas
út minél több iparvágányt 
biztosítson a rakodó felek
nek. Am, akkoriban még nem 
volt szó csödről, tönkremc
nésről, szanálásról. Ezek a 
cégek ma már nem képesek 
kihasználni tparvágányaikat. 
A Csomép széthullott, akár a 
megyei építövállalatok több· 
sége. Iparvágányukon meg
egyezés alapján letétes kocsi
kat tárolunk. Biztató, hogy a 
Közútépítő Vállalat kivételé
vel egyetlen cég sem mondta 
föl a bérleti szerződést, lehet, 
hogy a többiek már sejtenel< 
valamit. 

- A · vasút vezetése azt 
tartja, hogy a forgalomcsök• 
1-'enés és a létszámleépítés 
édestestvérek. Hódmezővásár
hely viszont - tapintatosan 
mondva - nem annyira kor• 
szerű állomás, hogy techni
kával lehetne pótolni az em
beri kezeket. 

- Ezt nem lehet megcáfol• 
ni. Ennek ellenére teljesen 
egyetértek a vasút léts.zám• 
leépítését célzó törekvésekkel, 
mert meggyözödésem, hogy a;: 
alkalm.azottak számát mindig 
a megtermelt értékekhez keH 
viszonyítani. Csak az a baj, 
hogy az én·ényes forgalmi 
utasítás semmiben nem alkal• 
mazkodik a létszám-leépítést 
szándékhoz. Az utasítás olyan 
esetekben is előírja a jelen
létet, ahol az nelkülözhetó 
volna. Mondanék konkrét pél
dát is :  a szolnok-hódmezó
vásárhelyi vonal leterheltsé
ge rendkívül alacsony, este 
tíz és reggel négy között 
egyetlen szerelvényvonat köz• 
1ekedik rajta. Ehhez az utasi• 
tás értelmében fenntartunk 
éjszakánként Mártélyon és 
M indszenten egy-egy szolgá
lattevöt és váltókezelőt, ho• 
lott a szerelvény nélkülük l1 
letalálna. A másik: a nagy. 
nagy létszámleépítés közben 
elfeledkeztünk a nyári · sza
badságolásokról. Ebben az ldC,-
5z.akban a matematikai 13 
embert egyetlen tartalékossaJ 
pótolni képtelenség, (gy lehet, 
hogy a túlórákkal egy ember 
helyett kettönek a bérét kell 
majd kifizetnem, ami rosz
:szabb, mint a bővebb , lét• 
:számmeghagyás. 

Thorday 

- De igen. Néhány éve 
fiZÓ \'Olt a rról. hogy csupán 
Hemélyzetváltó bázisként fo
gunk funkcionálni .  Azóta tör
tént egy, számunkra kedvező 
eredményt hozó vezérigazga
tósági szintű fölmérés. Vagyis a 
22 1;ontatójármü üzemeitetésé
t:el kapcsolatos feladatok be
látható időa belül nem teszik 
lel1etövé a vontatási kiren
deltség megszüntetését. Ennek 

- Valóban. az l\I H-es, az 
l\I 32-es mozdo!1yO'.{ nem túl 
f i atalok és nem is túl korsze
rűek. enne•k ellenére nem 
okoznak nagyobb fenntartási 
problémákat. Nálunk a csúcs
technikát az 1\ID-motorok 
képviselik, holott ezek is be
töltöttél� a huszadik évii.ket, 
ám a cseh:;zlovák B:.-moto
rol.kal eg11 lapon sem említ
hetők. űzemkészségük a régi 
kiadás ellenére is jóna !t 
mondható, amiben közreját
sz:k a szentesi műhely lelkiis
rnere�cs munkája, a reví
ziók, nagyjavítások alkalmá
val. No, meg aztán az MD
motorookon beosztott személv
zet „utazik". Akinek nem 
mcgfelelö a hozzáállása, azt 
azonnal lecserélem, h:szen 
sorba allnak a tehetséges. tö• 
rek\'Ö fiatalok, akikkel min 
den téren meg lehetünk elé
ged\'e. Meg kell azért mon
dani, hogy a fiatalok köré
ben korábban nem tapasztal• 
tam ugyanezt. a ked,·ezőtlen 
gaz.da�ági ,·áltozás azonban 
ó!wt is .szemléletváltoztatás
rn kényszerítette. Bár min-

A SZAKSZERVEZETEKKEL EGYETERTÉSBEN 

- Erre a ,·álasz.ra i gazán 
a szertár lenne illetékes, mi 
tölük kapjuk az üzemanya
got. Az viszont ténv. hogy ta
Yaly karácsonyt:ijt voltak 
gondjai nk. A tartályokban 1e-
1JÖ kJszlet normális körül mé
nyek között 6-7 napra elegen
dő. Ez karácsonykor 3 napra, 
majd nemsokára másfél nap
ra csökkent. Jelenleg ötnapos 
tartalékkal rendelkezünk, ar
ról nem tudok, hogy a vasút
nak újabb beszerzési gondjai 
len nének, hogy ne tudna fi
zetni a gázolajért. Idézőjelbe 
mondom, ,.szerencsére", az 
általunk kiszolgált vonalak 
teherforgalma olyan kicsiny, 
hogy nem kell ugrásszerű 
gázolaj-felhasználással szá
molni. Más kérdés, ha egy 
személn·onat üzemanya�
hiánv miatt nem tudna köz
lekedni. hát az nagyon nagy 
feltűnést keltene . , .  

Thorday Zoltán Küldöttértekezletet tartott 

a VSz női választmónya 

Irreális követelményt nem tííinogatnak 
A Vasutasok Szakszer,:ezete - A kés::ülö munka1;édelml 

női \·álasztmánya május 19-én törvény a nök- és a fiatalok 
tartotta küldöttértekezletét. Az testi -védelmét bi::tosító jelen• 
ülésen részt ,·ett Győri lsti:á n, legi jogszabályi részt vcqye át. 

nélküli a VSz -alelnöke, aki ' tájékoztnt- - I smételten t i l takozunk a Egy h61,1ap múlva mcgélén- z5ltük, ho�• miért éppen ne- bességkorláto:ások ta a megjelenteket az :iktuális nöi nyugdíjkorhatár tervezett ktil a balatoni forgalom. Ad- ktk kellett távozni uk. Sze- kö::lekedést. érdekYédelmi munkáról. A jó emelése e l len, tek intettel az dig azonban sok még a tenni• mélyhez szólóan le\·élben A tapolcai pályafenntartási hangulatú, konstruktív érte. esetleges bevezetés kö\'CtkezYaló. Szab6 Józsefet, a tapol- mondtuk el jogaikat, a Yégki- fönökség bérköltségét 1295 vir- kezleten áttekintették é,; érté- ményeirc. cai pályafenntartási fönökség elégítés előírásait és a felmon- tuális kilométerben állapitot- kelték a választmány 1:, havi _ A leendő abortusztörvezetöjét és Orbán Lászlót, a dási idöre szóló járandóságu- ták meg. Különösnek találják. munkáját. Meghatározták a ,·ény nek figyelembe kell venszakszervezeti bizottság titká- k.at. hogy a balatonalmádi l-es fö- rövid tá\·ú feladatokat és az n ie a több évtizedes gyakori arát kérdeztük: Ha már az értékek érzéséről pályamesteri szakasz 377, a ta- alábbi állásfoglalást fogadták tot és a társadalmi elszegénye-- Ebben a nehéz gazdasági esett szó, nem kerülhető el polcai 3-as szakasz 360 km-e� el. dést. A férfi és nö joga eldön• helyzetben milyenek a felké- SVGB-84 típusú BNV-nagydí- besorolást kapott, m iközben a teni. hogy szülővé kívánnak-e i,zülés lehetőségei ?  Törödik-e a jas újításuk, amely szabadal- vir tuilis ki lométerhatár kö- - 1992· VII. l-jén életbe lé- va· tn ·i •. · · · 11 · k állók · 1 1 1 tt áll A · é pő új Munka Törvénykönyve az ,·asut az a omaso ·, meg m1 o t::i om a a . sm- s zötti.ik a 370 km. Ezzel a na- _ A vasu· lnál me!!levó fog-. ·t · á l -' l  , 1 k ·k k • k" .. , b"l édesanyákat több vonatkozás- ., csmost as \'a , a pu yan o Y nyom ·ari .  a ·eno esz ozuK o gyobb tevékenységgel j1ró be- lakoztatási· probJóma· k nódol-k · b · 1 1 · t  · ' 
oo t h · 1 ·  t b 1 " 1  ban i s  hátrányosan érinti. � · t}'a ori se essegrnr a ozas:>n: 3 -a a a oza on, ezen e u osztás érdeme alatt részesü!t gozo· ,· nkat bizonvtalansúi.i:ban · · k " l  k t ·  · 1 1  1 -0 t b 1 t · 1 (Gy�s utáni felmondás. gyer- ~ szamana cso e ·en ese,·e . ,:, -e a a a om Yona on sze- bérezésben. tartJ·a· k. Eg,•es területeken a A f - ··te é ' l · t 1• k f t "kk t l mek-pótszabadság mértékének • - ono s g az esza " par • re .e e , cso - en ve ezze a - Go11doskodtunk mun1c,;- 1e· tsz.;mcsökkentés meghaladta k th 1 · b b · ' 1 · 'k • ' t „ csökkenése.) Fő feladat, hogy u a ·esz e r1, a o a1, cs za a- smcsere szarna . ro· i a te'len z·s - mondJ'a a fo" .  . a feladatok csökkenését és a t. · · · t J ' t A B 1 t · kl 1· • az MT visszalépéseit enyh1te-szen n:am vasu vona a,rn go:1- a a on esza par Jan no" kse'g  \·ezeto·J·e. - Ragasztott, cre·pesités hatását. A munka-d t · · ·te tat s b • J · kb kb · · n i próbáljuk a kollektív szer- .., ozza - aJe oz za O 0- eze - en a napo an az eJsza- szigetelt kötése!iet készítettünk zödésben. helyféltés miatt a tagok egy-zsef. - Négy felügyeletes és kai órákban végzik a pálya osztrák technológiával ma- re visszahúzódóbbak, sorsuk egy műszaki pályamesteri sz:i- felújítását, a többi vonalak gunknak és másoknak. Fiatal - A társadalombiztosítást alakulásáért kevésbé mernek kasz gondoskodik a műszaki kedvező műszaki állapota lehe• törvény tervezetével eaentét-

S
'.!"'• emeln;. k , ll l' lelkes műszakiak állnak mö- b k" t 1 . .. k 1 -""" • biztonságról A mun ·ava a oi tövé tette a források átcsopor- en ove e Ju , 10gy a gyes- _ A be' rtar·,ra bevezetése a l · • z · ,. v ,_ , · át ,,. z · · h · göttünk. Ő1i a jövő ígéretei. d · k gd· ·  z··, m etszam rnegosz i� a asutaso� tos1tas . ..:.zze a nyan ona- gye eve · nyu lJszer o,c a- női bérek egyenjogúságát jól Szakszervezete és a Vasúti Do!- pokban megteremthetik a se- Sz. B. radjanak, szolgálta, de elég sok korrek-r;ozók Szabad Szakszervezete ---------------------------------------, eiót kellene mielőbb megtenni. között. A VSz-nek 90, \ tanfolyamok minösítését sür-a VDSZSZ-nek 60 tagja, van. 

k 
f 

k gösen felül kell vizsgálni. A Ezúttal nyomon követhettük, 
Nyugd'1 ·1ba vonult a ma o' .• o''no·· kereskedelm i-pénztári szeld• hogy a szakszervezetek miként lat munkakörei több esetben a képesek együtt élni a szakvo- valóságnak a fordított.lai. nali vezetéssel ? Orbán László, _ Az I-V. osztályban elő-a VSz alapszervi titkára sze- Mak6 állomás teherforgat- nokként. 1!)56-ban, éppen az teltek az embcrtöl. En mindig forduló - II .  l-jétől - kere-rint a kölcsönös tájékoztatás a mára az általános visszaesés októberi viharok idején végez- elsőrendű. feladatom,iak tekin- setcsökkenést a l\1A V a mai megértés alapja. Csak kiala- a jellemző, csakúgy mint a tem a tisztképzőt, ezután jöt- tettem a munkafegyelem be- napig nem rendezte. (A januári kult, egyeztetett véleménnyel hozzá tartozó másik négy állo- tem l\lakóra forgalmi szolgá- tartását, hiszen ez a baleset- alapbér elérte a 100 százalékos keresik fel a szakvezetöket. Az 

l ál , c k lar,· ra· t, a mu· szakpótle· k  10 szá-• 1 k 1 k' k" .. másra - tudom meg l'llarinki lattevönek. Amikor a közleke- mentes szo g at a.apja. sa • a rendezoe v ala -u t -1 ozot-
k f 1 ó zalékct csökkent.) tük, hogy ne támasszanak ir- András, szolgálati !önöktől. dési tárca Jegföbb törekvése az hogy, ami or egye mez esz-

reális követelményt. - A környék gazdálkodó- árnforgalom közútra való tere- közökhöz nyúltam, a „sértett" 
egységei eddig jobbára a keleti lése lett, átrendeltek a 10-es nyomban elrohant a párthoz, 

A fönökség az elmúlt é,·ben piacból éltek, a föladások 90 Volánhoz körzeti irodavezető- onnan meg rögtön jött az uta.bat dolgozóját küldte el nyug- százalékát is ez tette ki, csak- nek. Ezt követően ...-oltam még sítás: úgy büntessem meg az díjba. Ez tette lehetö\·é, hogy hogy a „szocialista" piac az el- áruirányitó Szeged-rendezőn, illetőt, hogy el ne menjen . .\kit nem kellett felmondani. múlt másfél évben látvánro- huszonhárom állomás vonali tegnap elmarasztaltam, mert Ha ebben az é\·ben a MAV san összeomlott - mondja. oktatótisztje, kereskedelmi hi- berúgott, nem jött szolgálatba, időben közzéteszi a gazdálko-
A forgalomcsökkenés okai• vatalnok Makón és ugyanitt vagv mert hanyagul dolgozott, dással kapcsolatos foglatkoz- ról, következményeiröl persze megbízott állomáslőnök. Szí- az harmadnap a képembe netatáspoli tikát, nevezetesen 8 még sokat lehetne beszélni, vesen vettem volna. ha végle- vetett. létszám- és költségggazdálko d . b k k ft I á f" ··1 · 1 A nagy-nagy tolerancl<"nak dást, akkor 27 munkatárssal mon an 1 azon an csa eve- ges ene e, m a ono n-a asz- " 

csökkent volna a fönökség lét- set. Marinki Andrást neg már tásba bcleszóltnk a helyi hata!- meg is lett az „eredménye", a 
i;záma. Az említetteken kívül amúgy sem érintik a dekon- masságok, ők nem járultak kisebb fegyelmezetlenségeket 

1 , 1 b I junktúra helyi megnyil\'ánulá- hon.-\ a kinevezésemhez. I\Ia- követ'.ék a tolvajlások, a soro-a katonai szo ga atra evonu -
1 á 1 · · kó · · ' é dő · ·t zatban ell'o-vetett kocsifoszto-tak, s a szerzödéses dolgoz-Sk sai, ma szo g 1 uto Jara nyuga- - -UJvarosban pp ez i taJ , 

távozá•m a keretnek megfelelt lomba vonul, így a jÖ\'Ó héttől ment nyugdíjba a fónök, érde- gatások. 
volna. Am a koncepció késett. m,ir más forgatja a „partitú- dekes módon oda már megfc- _ Arra nem gondolt, hogy 
Immár 33 fővel kellett számol- rát''. leltem. Öt é\·e jöttem „haza·•, .,ráhúz" még egy -két é,·et? 
niuk, így a munkaviszony fel- - :E:rettségi után két helyre, aznta va�rok !\lakó ál lomásfő- - Kértl!k, hn!Jll 1Mradjak. 
mondásos megszüntetése elke- a postához és a rnsútra adtam nöke. Pálrnfutásom utolsó de ai egész�égem már aligha 
rülhetetlen rnlt. Az érzelmek�i be felvételi kérelmet - emlé- napján is c-;ak azt mondha• tenné lehetövé. A túlhajs1olt 
felkavaró intézkedést a 1;eze- kezik púlyája kezdetére az ál- tom : jól választot tam, vasútra é\'ck a1 őrlőJésck nem marad
tök a szakszervezetekl-.el egyet- lomásfönök. - Bár mindkét tettem az egé�z életemet, a tak következmények nélk ül. 
értően oldották meg. helyről kedvező választ kap- munkakönyven,ben ma sincs kaptam egy szívin farktm,t Pe-

(J 

- A vállalaton belüli átt1e• 
h-ezé5 után i bér megszabáf>a -
1992- ben a bértarifa 70 száza
léka - lassítja, soks1or meg
akadáh·ozza a munkaerő belső 
á ti rám:ítasát. A meglevó toa• 
lall.o::iatási nehézségeket to
vább növeli. 

- Az V. 1 1.-VI. 15-ig bevt• 
zetésre került csökkentett 
munkaidöben történó munka• 
végzés m int problémakeze• 
lést választmányunk nem tart• 
ja szerencsés megoldásnak. AI 

ezzel egyenértékű 20-30 szá. 
zalékos 13. havi fizetéscsök• 
kentés-töredék gondot jelen• 
tett volna. 

- A \·állalat által kilátásba 
hel\·ezett további intézkedések 
em:hítése érdekében választ• 
mányunk támogatásáról bi:Z• 
tosítja a VSz tárgyalóit, a nő• 
ket érintó kérdésekben részvé• 
telt ,·állalunk. 

- Nem értünk egyet a MAV 
swciális intézményhálózatá• 

nak leépftésével. A szociálit 
létesítmények sorsa felól ala• 
pos vizsgálat után történhet 
csak döntés. A további hasz• 
nosítás pályázat útján kerül• 
jön elbírálásra, a vasutasok 
érdekeinek figyelembevételé• 
vel. 

- Javasoljuk. hogy a MAV• 
tól 25 éves, vagy ennél több 
munkaviszony után - a lét• 
szám leépítés miatt ·- elbocsá• 
tott dolgozók utazási kedvez• 
ménve megmaradjon. 

Vasutasok Szakszervezete 
nöi ,·á.lasztmánya 

- Négy munkatársunkMk tam, addigra már eldöntöttem, má!ó bejegyzés, csak a l\IA V-é. dig j6 lEtt volna méi;i legalább 
mondtunk fel - mondja a fő• hogy én inkább vasutas aka- - Soha nem gondolt arra. két évig szolgálni, már C'-'!ak 
nökség vezetóje. - Döntésünk • rok lennt. lgy kerültem Sze- hogy elege van a vasútból azért is, mert a nyugdíjam i6-
nél az. és:;zerúség ezúttal me�- gedre, majd a vizsgák felkészí- nem csinálja tovább? \'al magnc:abb lett volna a 
e! zte az érzelmi hatást. Az t6 szakaszában Szőregre, for- - O1yan1:or igen. amikor le- mostaninál 1 
érintetettekkel írásban is kö� galmi és kereskedelmi �•akor• hitetlen dolgokat kértek, kövt� 'J. z. 

- l\lo&t már blzlo!I, hon a nolnokf vonaton vanok. mert 
ilyen jel,·én)· t máshol nem viselm•k 

�2�!lkQvits Viktor raJ� ., 
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Látogatás a Generál Motors 
szentgotthárdi gyárában 
Nyugaton egy szakma egy szaks:zerve:zet iário 

t'le:i!�el 9 óra előtt frkeztem 
Szenf�ot th;irdra. E.tkor már 
hatalmas ,;temtly- és teherfor
i::alom zaJlott a hatarmenti k;s
\·áro� Ya.sú t;; Hom.:,sán. Ebben 
az időben érke;,;tek és indultak 
a be!- és a külföldi szerelvé
nyek. lgv k icsit várakoznom 
kellett Karácsony Pál á" iomás
fönökre. Szívesen teltem, mert 
jó volt latni ezt a ritkaság
.számba menő nagv forgalmat. 

A [önök saját személ\·gépko
csijával vitt  megbeszélésünk: 
hel�·színére. az egv, másfél k i 
lométerre lé,·ö General Motors 
Hungary új szentgotthárdi 
gyárába. A7. üzem fel- és le
adási forgalmának 90-!J5 szá
za:éka \·asúton történik. és ez 
az aránv a teljes beüzemelés 
után i� biztosítottnak láts7.ik. 
l\Ieg utkö:t.ben kérdezem töle. 
hogy menn.vi  lébzámot ige
nvelt e nagy fuvarozta·to meg
jelene�e. 

- Szerencsénkre nem kel
lett 8enkit ell;üldcni a vasut
tól. Az ál lomás létszáma több 
mini hatvan. 

Az Opel Astrákat összeszere
M és motorokat gyártó üzem
nél már tudtak az érkezésünk
rol. Egv szombat i1elyi yagvon
,·edelmi kft. n.rerte el pálvá
zat útián az üzem teljes bi7.
tonsági örzését. Egyenruhá, al
kalmazottja készségesen intéz
kedik. Telefonál jö,·endőbeli 
k í.-;P1·önknek, í.\'émeth Ildikó 
köc"enségszolgálali referens
nek és tolmácsnak. maid k iál
lítja a belépöcédulán kat. 

Németh Ildikó segítségé\·el 
elindul unk a G,·öri Rábától 
\"asárolt i parmün!,b�. A bejá-
1·at me;Jctti hat.1lmas irodahá
zat nem vásárolta meg a G. M. 
A uerelőcsarnokba érve 
lát.iuk. hogy futúsz.alagon ha
ladnak a gépi alkatrészek, 
odébb úi Astrák giirdülnek le  
a 5zalag\·óL A berendezések 
között töhb �zám1togépet látok, 
mint munká,t. 

Közben elénk jön Szalontay 
Lukács szállítmam·ozási osz
talvvezetö. Közli. • hogv ta:ál
kozni akar Ye:em Ernst A. 
Hofmann úr. a szentgotthárdi 
_!!\'ár német \·ezérigazgatóia. 
Szupermodern irodájában fo
gad bennünket. 

Előbb angolul. majd miután 
megtudja, hogv az állomásfö-

nök beszél németül. ezen a 
nvelven társalog. l!:rdeklóc!é<e 
középpontjában a l\Iagyar Va
sutas lap áll. Elmondom, hogy 
ez az országos szakmai szak
�zervezeti lap az érdekkép\·i
selet és u érdekvédelem mel
let t foglalkozik a Magyar Ál
lam,·asutak gazdasági kérdé
seivel is. 

Megkérdezte. hoS!v mel�·i k 
Yasutas-szakszervezeté az UJ
ság. Mikor elmondom, hogy a 
legnag,·obb taglétszfo1ú Yasu 
tas-slakszervezeté, megjegyez
te : 

- Az a ba.i maguknál. hogy 
a sok sza kszervezet Tehetetlen
né tesú a:: érdemi munkát. 
N'ekem. m int  gazdasági \·eze
tönek. kedvező az i],·en hely
zet. de a munkavallalónak 
egészen bizto�an nem Nyuga
ton eg,· szakma egy ::.lakszer
,·ezet járja. 

A rövid talalkozó után a 
szallítmám·ozasi osztáln·eze
t6vel beszélgetünk.  

- A General Motors alapfi
lozófiaja, hogy nekik motort 
kell gvártan i es összeszereln i  
- mondja Szalontay Lukács. 
- Itt minden más. nem ehhez 
közxetlen ül kötődő tevékeny
séget - így a szállítást is - al
vállalkozókkal. kü:ső cégekkel 
\·égeztet. A vasúti szállítás fö
vallalkozó.ia a német vasút. a 
Deutsche Bundessahn. Ez fog
ja össze az os7.trák vasút. az  
óBB. a GySEV é�  a MÁV 
munkáját. Etenkivül a szent
gotthárdi gvár kiszolgálására. 
a saját Yasúti pályánk iavítá
sára külon megállapodásun k  
,·an a Magyar Á!lamvasutak
kal. A szombathelyi igazgató
ság jóvoltából e�y lVIAV-rak
tárnokot is kaptunk az üzem
be. 

- Ú.1(v hallottam, hogy 
n incs raktáruk. 

- .Jól tudja. Ml nem raktá
rozunk. hanem termelünk. 
Kétnaponta érkeznek a forda
szerelvények Bochumból 
Szentqotthárdra. és kétnaponta 
i ndulnak v issza. Az 1 183 k i lo
méteres út 30 órát jelent. A 
szentgotthárdi vasú !állomásról 
kérjük a vagonokat és küldjük 
vissza. 

Karácsony Pál megjegyzi, 
hogy az állandó tolatómoz-

dony mellett a szállít::ísokat 
úgv szervezték, hot:y üzemhi
ba esetén má,ik mozdony áll
jon rendelkezésre. 

- Mekkora a gyár kapacitá
sa'! 

- l\Iárcius 1 3-án kezdtük az 
autók összeszerelését - vála
szolt a szállitá�Yezetö. - E:ein
te e�,·-két vagon volt az igé
nyünk. Május elejétől �özle
kednek a fordaszerelvénn�k 
10-15 kocsival. A .iövő eszten
dő végére már 28-30 vagon 
len az igényünk. Az autós7.e
relő egy műszakban ekkor évi 
15 ezer gépkocsit. a motor
gyártó három műszakban 200 
ezer föalkatrészt készít majd 
evente. 

- A koc5-ik is vagonokban 
utaznak i nnen ? 

- Egyelöre nem. Egy cég
nek - eay al.váll(llko:;ónak -
adjuk kz a kPsz iármüvek el
szállítását. Szerrntem az be
vonja a vasutakat ts. 

A7. alkatrészek Habis típusú 
magánvagonokban érkeznek. 
Konténerekben vannak a spe
ciál is alkatrészek. Meghatáro
zott sorrendben kell a vagono
kat rendezni. és az üzembe .a 
k irakási helyére állítani. 

- Elégedettek a ,·asút1 szál
litá.ssal ?  

- Igen - monrlot'a Szalon
tay Lukács. - Jó a partneri 
kapcsolat. Bizakodó \'agyok a 
jövöt i l letően. 

A szeptemberi menetrcnd
változastg egy vasúti megállót 
i:, építenek a g,·árhoz. Az 
üzem kérésére ettől az idő-
ponttól i t t  is megállnak a s,:e
mélyszállító vonatok és a bejá
rók könnyen megkbzelíthetik 
munkahelyüket. 

- Nem félt ett61 a nagy 
feladattól a ,·asúl? - kerde
zem Szabó Imre i.i7.emnteli 
igazgatóhelyettest már Szom
bathelyen. 

- Nem ! rnnt -bcn az ÖBB 
budape�ti képviselöje útjan 
jöttünk össze. A nagy köYe
telmém·ek megismerése után 
is bátran vállalkoztunk. úgv 
érezzük, tisztességesen helvt
á!Ltunk :  panasz nem érkezett. 
\'onat sem késett. és garantál
hatom. hogy a szombathelyiek 
hibájából a jövőben sem fog !  

Sz. Jakab István 

...... ..,. __ : ... ; ... ,· ... ........ ·.·• 

A büki vasútá l lomás 
a főszezon előtt 

Június vE>ge felé még nem 
látszik az idegenforgalmi sze
zon a büki vasútál'.omáson. A 

rnnatokról leszállók. viszo1w
lag kevesen. ig,·ekeznek. hogy 
elérjék a fürdőre induló autó
buszokat. A [ő�zezon csa!{ .iú
l iusb:m indul. Az állomáson és 
környékén látszik a törödés: 
rendezett, t iszta és virágosított. 

- Mib·en a vasútállomás 
személyforgalma ? - kérde
zem Göndöcs József állomás
főnököt. 

- 1990-ben it t ,  Bükön. még 
közel 220 ezer utas. 2,6 m ill ió 
forintért. ta rnly már csak J 00 
ezren - a közlekedési d íjtéte
lek emelkedése következtében 
- négymill ió forint értékben 
,·ettek menet- és menettérti 
,ieg,·eket. Jú nius 1:ege1n az 
utasaink száma elérte a 70 ez
ret, bevételeink  me9haladták 
a 3 millio forintot. Az élet. a 
rnsút, és a fürdő drágulá� 
érezteti a hatását. 

- A bérlete�ek és az ide 
menetterti J�gvekkel uta?.ók 
száma is .szerepel a fent iek-

- Két éve még 4:i ezer tnn
na, 1991-ben már 77 e;;er ke
rült be- és ki  a rngonokból. A z  
idei esztendö elsó felében 20 
ezer tonnát mozgattunk m<>g. 
A z  év hátralévő fele bizako
dással telhet el. Cukorrém1ra
kodóh�ly va�yunk. Allomá
sunk e,.c,yébként cllielyezkedé
sénél fogva a z  őszi mezógazda
sági betakarításban érintett. 

- Mi a s ikereik t itka? 
- Szervez7.ük a fuvarokat, 

elébe megvünk a partnereink
nek. Jól jött ,  hogy beindult a 
kutya- és macskaeledeleke1 
készítő. Jupiter magvar-oszt
rák érdekeltségű ká�fté. Ti>r
mékeiket teljes egészében kül
földre furnrozzuk.  A közeli 
Csepregi Allami Gazdaság a 
cukor bértárolását \·állalta. En
nek országos terité<e is a síne
ken keresztül történik. 

- Mit vár a jövőtől. az 1 950 
óta \·asutas. tíz éve Bük és 
Acsád állomásfönöke, Gön
döcs József? 

- Teljes e�észében me;!tu
dunk felelni a személy- és aru-

szál1itási el,·árásoknak. :Ké
sőbb ? Optim ista vait,·ok. Eb
ből a kátyúból előbb vagy 
utóbb k imászi!, a7. ország. Me� 
kell. hogy indul.ion a gazda

ság. Ez ma::i:a után vonzza a 
vasút fellendülé5ét h. Bízom a 
iugoszlávia i  hi?lnet m�rmalizá. 
:ódásában. Ezt kö,·etően meg
indulhat az átmcnö tranzitszá!. 
l ilás. 

- Az i t t  dolgozók melyik 
szakszervezetnek a tagjai ?  

- .18-an dolgoz11 nk  Acsádon 

és Bükön. Két új belépő kiué
telével valamP1rn11ien a Vasu
tasok Szak.�zervezetének a taa
jai vagyunk. Ezt tartjuk a leg
jobbnak és a legcélszerűbbnek. 
Az én helyzetem sajátos. A fe
letteseim megbízásából. a be
osztásomból adódóan egvértel
műen a munkáltatót képvú.e
lem. Az egyéni . emberi és a 
munkahelyi körülmények Is
meretében valaho!ZY a munka
váll;:i Jók oldalán is kell, hogy 
álljak. 

Sz. J. T. 

ben ? •---------------------------
- Nem. Az ide érkezők és a 

már megváltott retúrjegvekkel 
vbszaindulók a fenti uta�lét
számnak plus7,ban megközelí
tőleg a ;35 százalékát teszi k i .  
Külön számoljuk a bér:ete»e
ket. a kiknek a száma - a 
munkanélküliség elterjedésé
\·el - egyre _iobban c,ökken. 

- Ú.i szolgáltatásai k ?  
- Július elsejétől a sze-

mélvpénztárunk nemzetközi 
pénztárként i,;;  működik. 
Pénztárosa ink Szombatheh·en 
tanulnak. lgY a hónap elejétől 
a ki.i!földiek nvugat; rnlutáért. 
a belföldi utasok forintért 
egész Európába vásárolhatnak 
különböző jegyeket. Nem új
donság. de tavalv és az idén 
is már 10-10 iskola i  tanulócso
port 600 diákiát sikerült az ol
csóbb vonatokon tanulmányi 
kirándulásokra ,·inni .  A biil.

fürdói SZOT-stálló meg.5zúné� 
se miatt jelentós bevételektől 
estünk el. Az üdülés \·ége felé. 
a turnusváltásokkor. kétheten
te a szállóban mozgó jegypénz
tárat működtettünk. lnnen 
egv-egv alkalommal 28-30 ezer 
forintot hozott be a pénztáros. 

- Az egész országban szin 
t e  felére csökkent a teherfu
varozás. úgy hallottam, itt 
emelkedett? 

Sa.if óléíjékoztc1 tó ll fiíroga tó úton 

Kereszténydemokrata értékek 
a szakszervezetekben 

Palkovics Imre, a r-.Iunkás
tanacsok Qr„zéigos Szuvetségé
nek elnöke. Péter Mihály, a 
Vasutasok Szakszen·e7.etének 
alei'nöke és Kovács Andrásné, 
a Magvar Keresztény Érdek
\'édclmi Szövetség alelnöke 
sajtótájékoztatót tartottak, 
amelyen beszámoltak a ho:
landiai Doornban megrende
zett nemzetközi konferenciá
ról. A Keresztényswciál • s  
fl.]apfü•ány intézménveben 
megta'rtott tanác�ko?.ás 
ameh· az 1 989-ben kezdődött 
[olvamatban már a negvedik 
- ·a Kelet- és l.\'vugat-Európát 
képviselő szak.szervezetek 
együttműködését állította a 
középpontba. Ezen belül tár
gyaltak a munkaerő-piaci poli
tikáról, a privatizációról. a 

szakszervezeti tagok tájékozta
tásáról és képzéséről. 

A konferencián részt \'eva 
keieti és nn1gati szak�zerveze
tek képvbelői megállapodtak 
abban. hoi:iv a reálü; különbsé
gek ellenére megva.nnalc a2 
ermüttmuködés feltételei. En
nek alapján a keresztén,·�zo
c iá !is eszmék képi>zik. amely
nek krizpon t1 értékei a per.szo
nali tás (a személy kitcljesülé• 
se). a szoliclaritás, a smbszi
diaritás (a kisegilés elve), ai 

igazságo'-ság és a , béke,,, Az 
osztályharc hch·ett a partner
ség. a párbeszéd elvét vallják, 
vagyis azt a gyakorlatot, 
ame:,·ben minden partnert 
egyenrangúnak tekintenek. 

A doorni ö:sszejövetel hanr,
súl yozta a szakszervezeti s:a
badsáq szüksénesséqét. a plu
ralizmus elismerését. Kiálltak 
a szakszervezeti demokrácia. a 
szakszen·ezeteknek a pártoktól 
való függetlensége mellett. 

-------------------------------------------------------------------1 Úgv ítélték meg. hogv az em-
beri jogok csak akkor érvé• 

A H isztadrut ere ie 
Izraeli szakszervezeti tapa sztalatok 

'A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének 
küldöttsége, az izraeli szakszervezet, a Hisztadrut Ke
let- és Közép-európai Intézetének vendégeként 12 na
pot töltött Izraelben. A küldöttségnek Balogh László, a 
VSz Építési Főnökségek Intézőbizottságának titkára is 
tagja volt. A látogatás tapasztalatairól, különös tekin
tettel a Hisztadrut munkájára, a teljesség igénye nél
kül adunk rövid összefoglalót. 

A Hisztadrut a XX. század 
e�eJén alakult meg, amikor a 
második bevándoriasi hullám
mal röbb száz zsidó fiatal ér
kezett az or�zágba. akiknek az 
ideáljuk a cionizmus megvaló
�ításában a kétkezi munka 
'\'olt. Ők alapították meg az el
ső zsidó munkaspártokat Pa
lesztinában (Izrael ne,·e az ál
lam megalakítása előtt). A 
Poálé Cion (Cion Munkásai) és 
a Hapoel Haca1r (A Fiatal 
Munkás) néven. Ők állították 
jel az első mezögazda:sági cso
portokat. az első szakszerveze
teket, az agrár munkások 
szervezetét a Galilban és .Ju
deában, a tanítók szabzerve
zetét, az alkalmazottak szak
szervezetét. a m·omdamunká
sok egyesületét." az általános 
betegsegályz6t (Kupat Holim 
Haklalit), es az els6 világhá
ború éveiben az élelemellátót 
(Hamasbir). és ezzel lerakták 
az alapját a Hisztadrut meg
szervezésének, mel.v magába 
öleli a szakszervezeteket, ön
segélyező egyesületeket és a 
Hisztadrut tulajdonában levö 
önálló vállalatokat. 

1 920-22-ben az „Ahdut 
Haavodah" (Egyesült l\Iunká-
60k) és a Hapoel Hacair meg-

egyeztek. hogy választásokat 
rendeznek és kongresSl.lll>t hív
nak össze a közös tevékenysé
gek rendezésére és a mind
nyájuk által szükséges intéz
m�nyek megalapítasára. A 
Hisztadrut alakulása céljából 
k i tűzött kongre�szus előtt 4-133 
választó szavazott és 87 dele
gátust választottak. Az alakuló 
gyűlést 1920. december 4-9 

között tartották, a ha.ifai Tech
nion épületében. Ezen a dele
gátusokon kí'vül közel 1000 
munkás vett ré�zt az ország 
minden részéből. A kongrasz
szuson kemény vitákat folytat
tak a Hisztadrut feladatairó: 
és célki tűzéseiről. De abban a 
percben, amikor a kongresszu� 
elnöke. Jo:széf Sprincák beje
lentnette a Hisztadrut megala
pításáról szóló határozatot, ál
talános volt a lelkesedés, ami 
visszhangra talált ország- és 
világszerte. 

A Hisztadrut alapítói tuda
tában voltak, hogy egy fejlet
len országban tevékenyked
nek, ahol kevés a munkahely 
és kezdetlegesek a szociáfü, 
szolgáltatások. Miután az an
gol mandátumi fennhatóság -
mely 1917 óta gyakorolta a ha
talmat - nem volt érdekelve 

az ország fejlesztéseben, a 
Hisztadrut ezekben at években 
kénytelen volt magára venni 
az „állam az államban" fel
adatát, és gondoskodni a dol
gozókról - akik a Hisztadrut 
és szervezeti ereje nélkül 
mun ka. la ká:,, és orvosi segi t
ség néikül maradtak volna. 

A valóság kényszere és az 
ideológia ereje folvtán a Hisz
tadrut nemcsak mun kásszövet
ség lett, hanem új kollektív 
települé�eket' is állított fel. 
Megalapította többek között a 
Kupat Holim Hak!a,t (az Ál
talános Betegsegé!yzőt), épít
kező vállalatokat (,.Szo!el Bo
né .. ), lakótelepeket stb. 

A Hisztadrut foglalkozott a 
dolgozók gyermekeinek okta
tásával. újságot alapított (Da
var) és könyvkiadót létesített 
(Am Oved). Miután a dolgozók 
foglalkoztatásáról is gondos
kodni kellett, megszervezte a 
munkaközvetító irodákat is. 

A mandátumi idők különle
ges körülménvei alakították 
ki a Hisztadrut felépíté;;ét. 
ami magában foglalja a szak
szervezeteket. a kölcsönös se
gítséget és a �zociális bizton
ság intézményeit és sa.iát vál
lalatokat egyetlen társadalmi 
szervezet, a Hisztadrut égisze 
alatt. 

A Hisztadrut megalapítói 
egy átfogó szervezet alapjait 
vetették meg. és alapszabá
lyokba foglalták. hogy ajtajai 
nyitva állnak minden dolgozó 
előtt, aki keze munká,1áböl él. 
Az alapító közgyűlés és az azt 
követő kongresszusok politikai 

kép,·iselet alapján álltak és 
ezáltal főbb választott politi
kai pártkulcs szerint vannak 
foszeállílva. Ugyanakkor mi
kor a szakszervezetek és  az 
üzemi bizottságok alkotják a 
keretet, melv a Hisztadrut kép
viseli a munkahelyeken, a 
munkástanácsok képviselik a 
Hisztadrutot lakóhelyükön. A 
Hisztadrut keretén belül ma 
már 43 országos szakszervezet 
és 72 munkásta nács működik, 
üzemi bizottságolc ezreivel a 
munkahelyeken. 

Izrael államának megalapí
tása 1948-ban lényege, ,·álto
zá!:.okat hozott a Hi,ztadrut 
múködésében. Az iskolahálo
zat (a munkás irányzat) es a 
munkaközvetítő irodák állami 
kezelésbe kerülteK. Ezzel 
szemben a Hisztadrut magara 
vállalta az új bevándorlók tö
megeinek befogadá�át, fö!eg az 
állam első éveiben. A Hisztad
rut segitséqével új települé
sek százai létesültek, ipari. vál
lalatok épültek az egész or
szágban és a H ísztadrut be
tegsegélyzö vette gondotásba 
az új bevándorlók legnagyobb 
részét. 

A Hisztadrut tagjainak ösz
szessége, beleértve a tagok 
házas társait. fennállásának he
tedik évtizedében meghaladJa 
az 1.6 milliót. a Kupad Holim 
3.3 millió személyt biztosit, 
férfiakat. nőket és gyermeke
ket. akik az ország teljes la
kosságának 75 százalékát te
szik ki. Az izraeli állampol
gárságú arab és druz dolgozók, 
valamint családtagjaik is a 

Hisztadrut tagjai mindezzel já
ró joggal és kötelezettséggel. 

A hetedik évtized vége felé 
járva megállapíthatjuk. hogy a 
Hisztadrut különleges összeté
tele - mely magában foglalja 
a szakszervezeteket, a szociá
lis biztonsági alapokat és saját 

vállalatokat - a sok nehézsé� 
és akadály ellenére is megáll
ta, továbbra is megállja he
lvét. mint vezető és központi 
s·zervezet az ország társadalmi 
és gazdasági életében. Ugvan
akkor halad a korral és meg
találja az utat a fiatalsághoz, 
megerősíti az összetartó érté
keket, de nem szentesíti a ke
reteket. végrehajtja a szüksé
ges ,·áltozásokat, és szükség
szerűen felújítja a módszere
ket. 

A Hisztadrut egyik alappil
lére a szociálí-s biztonság osz
tálya és annak intézmén_,·ei. A 
szociális bizton�ág rend,zere. 
amit a7. izraeli mun káspárt 
kezdeményezett. a munká�tár
sadalom szükségleteiröl gon
doskodik a nyugdíjbi ttositás. 
betegbizto�ítás és kölcsönös se
gí;ség révén. A szociális biz

tonság rends:zPrének alapköuc 
a kölcsönös segítség elve, ami 
jogok és kötelességek eoyen
lőségében nyilvánul meg, mely 
szerint mindenki lehetősége 
szerint ad.ia holzájárulását. �s 
szüksége szerint élvezi jogait. 

A szociális biztonság osztá
lva aktív tényező és kezdemé
nyező a kormánnyal és más 
testületekkel való kapcsolatok
ban a szociális tervezetek é• 
törvénvek elfogadására és meg
szavazására. 

A nyugdíjosztály foglalkozik 
minden nyugdíjjal kapcsolatos 
üggvel a munkások nyugdij
alapjaiban és egyéb nvugdij
in tézményekben. Az o,ztálv 
döntéseihez. ha változásokat 
i�ényelnek a nyugdíjalapok 
alapszabályaiban, a szociális 
biztonsági osztálynak bele
egyezése szükséges. 

A szociális jólét osztálva a 
m egbízottja az Allami Bizto
sító, betegsegélyzö, rehabil i tá
ció, támogatás, új szociális 

(Folytatás a 4. oldalon.) 

nvesíthetők. ha a társadalmak
ban a poli l ikai és a gazdasá
gi-szociális jogok egyenértékű 
szerepet játszhatnak. A prob
lémák mego'.dását elsősorban 
a triparti rendszerben - kor
mánv. m unkáltatók, munka
\'állalók megegvezésre irán\·u• 
ló tárgvalásalban - kell ke
resni. A szociális béke és igaz• 
ságosság csak akkor valósítha
tó meg, ha figyelembe veszik 
a kiseb bséqi joqokat. 

Az ú iságírók kérdéseire vá
laszolva Péter Mihály hangsú• 
lvozta a p:ural i7.mus lényei;:ét :  
azt. hogv egv szak�zervezeten 
belül k i fejez6djenek a külön• 
böző felfogások. Ez érvél1\·e
sült a doorni konferencián. 
Természetesnek kell tekinteni, 
hogv a m ag,·ar szakszerveze
tekben az eg,·e� konföderáciö
kon belül L5 különböző áram
latok eg,·ütt jelennek meg. 
Nem pártokhoz kötödö keresz
ténv szakszervezetek alakul
nak. hanem keresztém·szociá
lb frakciók jönnek létre, az 
egyes szakszen·ezetekben és 
konföde1·ációkban. Erre lehet 
számítani a Vasutasok Szak
szervezetében és másutt is. 
Ezt az MSZOSZ ala pszabálva 
i,;; lehetővé teszi. A kereszténv• 

swciális frakriók müködé!é
nek tech n i káit  természetesen 
ki kell még alakítan i ;  fü„.t.o. 
letben tartya a szocia ! ista, szo

ciáldemokrata értéket. 
Arra kell törekedni. hogy 

megtaláljuk a közös hangot, a 
termékeny együttműködés lei:
iobb formáit a munkavállalói 
érdekvédelemhez. 

Palkovics Imre megemlíte!• 
te hogv a Munkástanácsok 
most először vettek részt n,•en 
nemzetközi konferencián. Be
jelentette. ho.e:v a következót 
- magyar javaslatra - ha
zánkban rendezik me:;? a szo
ciális problémák témakörében. 

- kir -



eszmeáramlatokhoz, vllá1néze
tekhez, politikai pártokhoa 
kapcsolódo emberek. De ettol 
meg a szakszervezetnek sajá
tos arculata van, és ez azt je
lenti eg) es esetekben. peldaul 
a német m elt>'teruleten - az 
osztrák OG B- vagy a német 
DGB-1·e gondolok -, hogy 
ny1ltan vagy rejtettebb formá
ban frakciok vannak a tómö
rülésen beli.11. 

Peldául az ÖGB-ben van 
szociáldemokrata és keresz
ténrszocialista frakció is. és 
természetes. hogy a szociálde
mokratának nagyobb a sulya, 
befolyasa. de nem rekeszti ki 
eg\'ik a másikat. Nagyon is jól 
megférnek e:;rmás mellett, 
mert clsősurb·m szakszervezeti 
munkavallalói érdeket képvi
selnek. 

Or• poénnak bizon i,Jt az a feltéi.leda. ho&Y • fflUll• 
kaú�i allamtltkár iránti közös •llenszeriv qy táborba 
terelheti az eaymuaal marakodó szakszervezeti azöve� 
ségeket. Rövid tüzszúnet utan a szakszervezeti allc,. 
háború Ismét kiúJult: a Ll1a a többségi partok beavat
kozását kérte, az MSZOSZ pedil a köztársaaá&i elnokt61 
és az Alkotmánybíróságtól várja a v-élelmezett alkot
mánysértés orvoslását. Új feJezetról nemigen beszélhe
tünk, hiszen a mostani alakítá ok szinte százazazaleko
san a tavalyi forgatóköny\et követik: akkM is öt pcil1 
paktuma támogatta a Ligát, é, csak az MSZP 11llt ki az 
MSZOSZ mellett. 

Az akkori törvény utóbb részben alkotmányellenes• 
nek minősült, de éppen egy esztendőbe tel� a módosi• 
tása: ha a mostani változat is alkotmanyellenes les1., 
akár egy újabb evet csuszhat a szakszervezetek \ a• 
gyonvitajának rendezése. A tobbsé&i pártokat ez látha
tóan nem zavarja. Indíthat a koalíció bármil,> en dun·a 
támadást Göncz Árpád ellen, fenyegetheti a kormany 
akármilyen rámenősen a sajtószabadságot, másfelól vá
dolhatja kissé meggondolatlanul a tömegbe lóvetes 
szándékával az egyik minisztert egy liberális képviseló: 
ha a szakszervezeti kérdés kerül szóba. e viták azonnal 
eltörpülnek a liberális és konzervatív pártok jól fel
ismert közös érdeke mögött. 

A szakszervezeti vagyonvita dokumentumai nem tar
toznak a strandra szánt, üdítő olvasmányok közé, de a 
téma iránt érdeklódökhek elél meggyözóen bizonyitJak 
a huzavona természetét. Az MSZOSZ eleinte az igazolt 
taglétszám szerint osztotta volna meg a hajdani SZOT 
vagyonát. de lépésről lépésre egyre inkább elfogadta a 
Liga szakszervezeti választásokra tett ja,·aslatát. Vála
szul azonban a Liga máris továbbmódositotta saját elő
terjesztését: így folutatódhat immár évek óta a végtele
nített vagyonvita. Amelvnek tétje egyébként egyáltalán 
nem olvan hatalmas összeg, mint ahogy a,1.t a felfoko
zott indulatok alapján esetleg gondolhatnánk. A milliós 
taglétszámú MSZOSZ központi apparátusában körül
belül hetvenen dolgoznak. ami a több tízezres állami 
bürokráciához képest igazán elenyésző szám - és végső 
soron a teljes szakszen•ezeti vag\·on is jelentéktelen az 
cg"házaknak visszaadott ,·agy az önkormánvzatoknak 
juttatott értékekhez képest. Ha az úi. független szak
szen·czctek támogatása valóban érdeke lenne a több
ségi pártoknak. akkor a \'ita rendezéséig 1·éges-rég ki
utaltak volna nekik valami indulóvagyont - aho&Y az a 
pártok esetében villámgyorsan megtörtént. 

Számomra azonban mmd 1J11ilv6nvalóbb, '#J.oov a polf
ti_�i erók- tuciaaoaan törekszenek a vacn,onvita lebegte
t�s�re, a szakszervezetek közötti allóháboru p-rolonga
lasara. Ma már a Liga és a munkástanácsok leglelke
sebb hívei sem hihetik komolvan, hogy a közeljövöben 
akár tagsáaban, akár támogatottsagban legyőzhetik az 
MSZOSZ-t. A mögöttük álló liberális és konzervatív 
erók mindenesetre egyértelmúen felismerték, hogy e 
szervezetektől számottevö politikai segítséget semmiképp 
sem remélhetnek. A nagy politikai sakkjátszmaban csak 
annyi szerepük lehet, hogy a valódi szakszervezetek el
len. ideig-óráig bevethetők - és e logika szerint egyál
talan nem baj, ha időközben maguk is elkopnak. Akár
milyen lelkesen verték az antikommunista tamtamot a 
kormánvtól ezek a szakszervezetek is legfeljebb �zt 
kaphatták jutalmul, mint amit az MSZOSZ büntetésül: 
� !örvénves rendezés évek óta történő halogatását, üres 
1gereteket és kapkodó rögtönzéseket, a szakszervezeti 
mozgalom cinikus lejáratását. 

_Soha�em vontam kétségbe, hogy a Ligában és a mun
kastana�s�kban . s�i:nos tisztességes ember tevékenyke
dik, -�e 1�ot!E;Jl 1dok1g nem lehet e színjátékhoz &Yanút
lan Jo szandekkal asszisztálni. 

Ali�ha?ei:n ld«:�e végre kimondani, hogy a szakszer• 
vez�t1 valsa� gyokere az 1989-1990-es politikai egyez
ked�sbe? reJllk. A v4:zetést átv�ó értelmiségi-mened
�eri elitnek esze ágaban sem volt hatalmát szakszet
v�z�tekkel megosztani,. �agyszabású politikai és 1azcla
s�g1 elkép�léselt szoclahs szempontok alapján korlátoz
�1: a pártáll�I szakszervezetek presztízsveszteségét 
u�esen has�al!,a. ki mindenfajta munkavállalói érdek
vedelem leja!atásara. A szakszervezetek,nek már a há
rom e�ztendovel ezelőtti kerekuztal-tárayalásokon 11 
csak kispad jutott, és e kispadot azóta többen ia11ekez
nek széavenpadclá átfesteni. Er6s szakszervezetek mel
lett all1ha �ehetett volna ily�n könnyedén a teljes fo&• 
l _alkoz_tatottsa1 felszámolása, a munkavállalói többséa 
eletszinvonalának cSÖkkentése, az átalakulás terheme!E 
egyoldalúan a kis jövedelmúekre való hárítása. 

Ha lennének jól ml'.iköd6 szakszervezetek a munka

helyek privatizálását sem lehetne a dolgozók arád la• 
lan sé�re me1oldanl, és a Világbankkal folyUitott 
t�rgyal�sokon Is figyelembe kellene venni az érdek
';'edelm1 szervezetek álláspontját. Ha akár a r�&i, akár az 
uJ_ szakszervezetek stablli7.álddbáttak volna, a politikai 
eht és a t6ketulajdonoaok mellett harmá'dlk. �3naú 
partnt:rk-ént ott lennének a munkav1Ulal6i t4'cté!GkfP"Me
le�ek 1s - ,ml-nt mindenütt a 11y�t:,eu�! ániotrá
c1akban. A 'Uakszervezetl vál9'1 elh� tit az -.. 
tetést apóro!Ja me1 a polltikulO!ptak � .' vallalk'°:=
nak: ffftlláutenn •oPn•lrntlcJt. ca �l •• "fizetésb6t 
ilölc rcn,úárca. Mq u la IJhe� •o .-övfd tá on val 
ban • IHdasá1i •�ulá• ,tfd4k�. cle •lrkor eUku
aabb- lenne ezt n10tan kbnondu,L 

A 11.akszerv�zetl vita f�eeen i,(zdoyjt.1-, ho17 u alapvet6 1zocJllli• kfrd6eellt;jen a ll9,er6U.. w konzerva
tív "bor �rdeht eo� 611 ai -.i tlt6svonal to-
v�bl)ra,,la az öt �' �- • t etrocialfsta Pari 
között hliz6c:Hk. � q..,_dMlbi a h 
politikat.ideo� 1 ... � JUt �ll fp&ja aa._!I � tg� ta 
sokat � S. W dla 111,-,..._ 

befoly,ttt; .. • 'Ül& (leplá�- ... Hl!lil 

fellendül6a • koma,tnyp6rtoknak Ifi ko 
1ft maJ4lia • a � ll 
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Huszonkét vasutas sportoló 
a 1uagyar olimpiai csapatban 

l\tég 0gy nap és spanyol föl
dön, a katalán ,főváros, Bar
celona stadionjában fellobban 
az olimpiai láng. Július 25-én, 
.szombaton a világ minden tá
j�ról odasereglett sportolók 
színpompás fclrnnulásával, 
majd az azt követő ünnepélyes 
megnyitóval kezdetét veszi a 
nyári olimpiai játékok küzde
lemsorozata. A világ legjobb 
�portolói több mint két hétm 
keresztül kemény küzdelmek
ben mérik majd össze tudásu
kat. 

A Magyar Olimpiai Bizottság 
elöntése értelmében, a szakszö
Yetségck javaslatai alapján ha
tározot t  arról, hogy kik képvi
seljék a Magyar Köztársaságot 
Barcelonában. a XXV. Nyári 
Olimpiai Játékokon. A döntés 
értelmében 23 sportág 166 ver
senyszámában 235, köztük 22 
1;asutas sportoló kapott bizal
mat. 

A legtöbben, szám szerint 14-
cn. a legnagyobb és legered
ményesebb ,·asu tasegyesület
ból, a BVSC-ből kerültek be az 
olimpiai csapatba. A BVSC-n 
kívül a Nyíregyházi VSC 3, a 
Szombathelyi Haladás 2, a 
Szolnoki MÁV MTE, a Győri 
MÁ VDAC és a Testvériség 1 - 1  

A szombathelyi ,·ontatási 
főnökség szakszervezeti bizott
sága hagyományteremtő re11-
dezvény megszervezését vál
lalta. A július 1 1- 1 2-én tartott 
országos gépészeti találkozón 
mintegy 3 1 0  vasutas és hozzá-
1artozója sportolt és szórako
zott. A programban szerepelt 
teniszezés, céllövészet. kispá
lyás labdarúgás. valamint ki
rándulás. A gyermekversenye
ken ötvenen vettek részt. 

A 10 csapat részvételével 
rendezett kispályás labdarú-

\.·crsenyző,·cl képviselteti ma
g.ít. 

Hogy kik azok, akik bizal
mat kaptak?  

Kezdjük a sort az  atléták
kal : Gécsek Tibor és Horváth 
.1lttila (Szombathelyi Haladás), 
Borka György és Szücs Csaba 
(BVSC), Ficsor Jó-:sef (:-iyír
cgrházi VSC). Szekeres Judit 
(Szolnoki lVIA V l\ITE), Zsig
mond Kinga (Tcst\·ériség). 

Birkózásban a szabadfogású 
Óvá ry Lás:ló, Di.;orák László 
és Gom bos Zsolt (mindhárom 
BVSC) lép majd szőnyegre. 

úszásban Szabó Tünde (Nyír
cgyhuzi VSC), Csépe Gabriel
la és Szilágyi Zoltán (mind
kettő BVSC) indul .  

Vízilabdában Péter Imre és 
Varga Zsolt (mindkettő BVSC) 
tagja a válogatottnak. 

Műugrásban három BVSC-s 
hölgy, Cserba Brigitta, Nagy 
I bolya és Gerlach Agnes mu
tatkozik be. 

Vívásban ÉrseT, Zsolt tőrvívó 
és Hegedüs Ferenc párbajtő
röző küzd majd a páston. 
(Mindkettő BVSC.) 

Kerékpárban Izsák Eva 
(Győri MÁ VDAC) i ndul. 

Tollaslabdában pedig Harsá
gi Andrea kapott helyet a 
sportág válogatottjában. (v!) 

gásban a kupát a szo:nbathelyi 
járműjaYító csapata nyerte. a 
záhonyi rnn\utási főnökség 
csapata előtt. 

A nap hangulatos banke!lel 
zárult. Másnap közös kiránd:.i
lás és kőszegi \'árosnézés ,·olt 
a program. A jövő é\·i találko
zó megszervezésére a nagyka
n izsai. a ferencvárosi és a zá
honyi vontatási főnökség szak
szervezeti bizottsága jelentke
zett. A rendezés jogát később 
döntik el. 

Hol va11 a világ Köldöke? 

'\'fzszlntes : 1. Jupiter felesége, 
llZ ég istennöJ e. 5. Ez a légy ro· 
kon a moszkitóval. 14. Bo:t. !�. 
Enyhe fertözö betegség. 1 7 .  Nóta
énekes (János) (ék , hiány). 19. 
olasz úrnő, a�szony. 20. Bimbó 
szélei. 2 1 .  Labdajáték névelóvel. 
23. Hajó része. 24. Az egyik oldal. 
25. Eetűpótlással orosz város a 
Volga mellett. 27. Merre? 29. Tró
jába. 30. Hónap, németül. 31.  Ar
zén vegyjele. 33. Lourdcsi. foneti
kusan. 3:;, . . .  plaszt. höre kemé
nyedö műanyag. 36. Versl,ellék. 
33. Svéd. japán. o,,ztrák autójel• 
zés. 39. H. A. o. 41. Idegen bé• 
ke. 42. A háború istene a görög 
mitoló;:lában. 41. E<::,, földrajzi 
név. A kecsuán Indiánok szerint 
Itt van a \'llág köldöke. 46. Halom 
azonos betűi. 47. /\� összes ütés a 
tarokkban. 43. Allit. bizonyít. 50. 
Him juh, névelő\·el. 52. Talajt 
e::;yengct. 54. Nitrogén. kálium és 
foszfor \'e;;yjele. 5:;_ • • •  tum. 
rgyezmény. szcrzödés. ;;1. Mexikói 
t�stö. személyncvének 1-ezdöbc
tű.iénl. 53. I,nock out. 60, /\ Kis-
8zunda-,!=:zigetck tagja. 62. A raj
nai pa!al1egy�ég része. 63. Aszfalt. 
6:;. Végek nélkül kisoroz. 66. Se
bet kiéget. 67. Etrus . . .• az ókori 
Etruria lal,ói. 

Fliggöle::;es : 1. A Jc,zk isebb 
N"agy-Szunda-szíget. 2. Vissza : ja
pán k ikötőváros. 3. Mózes ne:,se• 
dik könyve. 4 . . •  �laximilian Karl 
Lamoral (1312-1895) Ferenc József 
ír szárm�zá!Ú suirnyseg�díe. 6, 
Forr a közepén. 7.  Legyen kövér. 
8. Német teni::eralattjáró. 9. Bang
kok mellett ömlik a Sziami-öböl• 

be. 10. Ront lkersz;n·a. I I .  Alarc 
na'.?yobbik része. 12. A ka!cium 
,·egyjeJe. 13. sz:;;etelöanyagok. 
1.; . • • .  Polllo. Ga.ius (1 .  e. 7G-i. u. 
5) római állnmfér[i és író. 18. Csak 
egy bctti hián�·zil, a bocihoz. 20. 
Bajorország latin neve. 22. s-sel 
az elején a fügq. 1 .-ben is szö 
csilc róla. 2-1. Dirtol,. haszon (la
tin). 26. /\ rubicllum és a iórl vegv• 
jele. 27. Víziállat. 28. A keleti Al
rok egyik része. 3�. Tikkasztó szc'I 
Olaszor�zá�ban. 34. l{Ck ékkő és 
cliszitökö. 37. Görö:t sziget. 39. Ma
s:orral együtt emlegetj ük. 40 • • • •  
Gábor. rádió múson·ezetö. 43. \'í
zinóvény. H. /\ cabriolct róvid11é
se (cgyfo7satú bérlrncsi) . 4.;. A gö
rög mondában Kalydon királya. 
41. Fejer megyei l,özség. 51. Bel::a 
\'áros. 53. Bácskai  . . •  Istvá n.  5.3. 
Sütemény. 56. Finn-ugor nép. 58. 
\'issza: Nógrád megyei helység_ 
60. lsmerettcrje.sztö társulat. 6 1 .  
. . .  ina .  gyanta. 63. Bánat. 61. Ka
náld:irab ! 

Bcl,ültlcndö : Annak az ország• 
nak a ne,·c, amelyben a ,·izszln
tcs H. alatti található. 

Beküldési határi1ö: augusztus 
1 1. 

� elözö _ke!esztrcJtvcny meg• 
fc.1tese : l\Jc,x1ko. 

ltön�'vutah·án�· t n�·ertck : 
Andr.édesz La.losné, Budapest, 

DL1gon1cs u. 14. 1043 ; özv. Házi Jó• 
zsefné, Budapest. Nógrádkcivcscl 
u. 9, ll 71 ; Cscr ,Józsefné, Berhida. 
Vasút u.  41. 8181 ; Rón.tföldi Zol• 
tán, Ka,inebRreika. Tava.,t u .  21.  
3í00.: Nagv lmr<', Dudape�t, Darn• 
Jamch u. 31. IOil, 
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Nyugdíjasok ��egemlékezése 

Szolnol<.on 
O nnepség keretében emlékczeU meg a 42. vasutasnapról 

július 9-én a \'Sz Ország·os . Nyugdíj�s T�gozat!3: is, amel_y�n 
me;jclcnt dr. lineiszl Piroska, a l\1AV Nyugd1J lg:i,zgatosa1 
\'ezetőj e i,;. . 

A szolnoki járműjavító mű
velődési házában júl ius 4-én 
rendezték a VI. országos \·as
utas énekkari találkozét. Pal
los György, a v::isutns-sznk
szervezet alelnöke köszöntötte 
a résztvevőket és nyilo'.ta meg 
a rangos eseményt. 

- Először 1973-ban ren-
deztek Szolnokon \'asut.:;s 
énekkari t::ilálkozót. A kórus
éneklés szerete:e és ápolása 
már hagyomány a városb::in, 
ezért is ad otthont a ha:odik 
alkalommal ennek a találkozó
nak - emelte ki Pallos György 

majd hozzá tette, hogy kevés 
szakmai ágazat büszkélkedhet 
olyan kulturális hagyományok
kal mint a vasutasok. Az ama
'ől' kórusmozgalom, vagy 
ahogy akkoriban mondták. a 
dalárdák megalakulása a XIX. 

század közepére nyúlik v issza. 

Feleky Pál elnök megnyitója után Kukovicza Ar11ád titkár 
számolt be az előző vasutasnap óta végzett munkáról, a 

A kóruséneklés orszá�szcrte az nyugdíjasok érdekében tett erőfeszítésekről, az Országos 
1870-es évcj,ben indul t  v irág- !'l;yugdíjas lí.ama.rában kifcj�ett tcvékenysé�ről. Ezután átadta 
zá�nak. 

� a le,:!. eredményesebb munkát végzett nyugdíjas aktivistáknak 
A házigazda Mn V Szolno!;i ., 

Júrműjavító üzem férfi ',óru- a kitüntetéseket, okleYclcket is • tárgyjut�lma.kat. 

sának megalakulása is erre az 
időre tehe:ü. 

Jelenleg az országban ti:: 
vasutasinekkar mii.!;ödik, 
am�lybúl hét ma is rends:erc
sen s::ercpcl kö:;;önsé17 előtt. A 
lcgu�óbbi talúlkozó óta három 
é\' te l t  cl. A le�több kórusnál 
� ikerült u tánpótlást találni.  Az 
elmúlt é\-ekben sajnos mcg
szűn t a clcbrccen i Egvetértés 
kórus. új kórusok alakulása 
n 2m ,·árható. A mcglé\-őket 
ezért is kell igazán b0csülni, 
ápolni a hagyományokat. 

A kórusok S7.ínvonalas be
muta: kozása után a zsűri ja
,·aslata alapján a rés7.tvevök 
e!Jsmerő o!de\·elet és ajándék
tárgya!rn, kapta!,. 

Elcseréhtém szombitthelyl 2 S?()• 
ba, hallos� össz!.::on1fortoc;, JV.  
emeleti. l i ftes, vállalati bérla!,á
somat budapesti lal,ásra. MA V· 
dol�ozóval. ·Erdel,lüáni lehet : a 
1:;.:;o-OG7, vagy R 17-66-809-es tcle
lonszámolrn:1, eg��z nap. 

Eladó Százhalombattán 2 szo
bás. 52 négyzetm&teres . . tellcrmen
tes. \'Ill. eme:lc!i Jal,ás. áron alul. 
f::-dekliidni lel1ct a !!Cl� i 1D üSZ· 
irod.;.b„n. 

1�2-oGr.n. 5Gi·M mcll.'l{ drosl tele• 
Conszümon Csizmadiúnénál. 

Elcserélném 60 né'.!yrn•mo<trr�,. 
2 swbás. étl,czős. · cser6pl,ályhá�, 
fö'ds�inti. udv�ri. i\1,\ \'-laká�o, 
n1at egy n1asrc1 szobris. ko1nfor
tos. t&ná c�i. l,i.ilö·1 b�_iáratu szo• 
bákk:il. va"!y kcttö �0-2; né;;yzet-
111.Ster körü'i tanácsi lakásra 
(<=u;;:ló clor.�·bcn) . Crdek:ödni le• 
11et a '!5:?-?,'J33 69-es. 71-es 1nellé• 
l,cn a délelőtti ó�á!<ban. 

Gyors- és gépíró szakmai tábor 
Mechwart-szakközépiskolában 

Elcserél nem � �  nég vzetméteres, 
1 külön bejáratú és 2 egymá,ba 
n;·íló szobas, gázfütése� telefonos, 
Célcmcleti l'IIAV·lakásomat hason
ló ro:rnzatú. 1 szobás tanác:,i la
kásra. esctlei Pest környél<i h,·  
sontó értékű házra. �lás me'!oldás 
is érdel<el. r-:rdeklödni lehet : a 
127-3963-ns \·agy a 16{·1á36-os tele
fonszámolrnn. 

Elcserélném Gacsály 1,özségben 
(debreceni ig.) 60 négytetmétercs, 
clökertcs, mell éképület. pince, 
padlás. teljesen különálló szolgá
lati lakásoin pesli vagy Pest l,ör
nyél,i másfél szobás lal,ótclepi la
kásra. (Bármilyen megoldás ér• 
dekel.) Erdel,löclni lehet : az 56· 
32, ;;:;-67-es üzemi telefonszámo
kon Fart-as Józsefnél. 

Elcserélném Sopron közelében 
lévő. JÖ','Öi . m:i,,,féi szobás .. kérte.q, 
�! .\ \'• 1.:kásómat hasonló buda• 
pe,,: i  va�y Pest környéki lakásra, 
�J:>, V-dolgozó·:al. I::rde!,lödni lehet 
sz,:,rn&lycscn- vagy levélben : Lo\·aa 
F�rc11c_. Lö;:ő 31 .. örl1áz. 

Elcserélném 62 née:,,zetméterell; 
2,:; szob:is, mellékhclyisé�e., 
(na.;y l<ertes. gyümölcsü3, garázs, 
barom fiud\·an .  telefonos MAV• 
lakásomat kisebb. 1 ,;; vagy J szo
bás tanácsi la_kásra. M/\ V-dolgo-
7óva1: Erde!,lödni !ellet : a IH• 
88J9·es tcletonszámon 18 óra után; Július 5-12-e között a Ma

gyar Gyorsírók és Gépírók Or
szágos Szövetségének MA V 
Vezérigazgatóságon működő 
Radnai Béla helyi csoportja 
szakmai tábort rendezet t több 
mint félszáz résztvevővel a 
Mechwart András Szakközép
iskolában. 

A részt,·evő!, szaktanári ve
zetéssel gyakorló órákon vet
tek részt, a mel:,eken többek 
között ismertették a legújabb 
helyesírási szabályokat is. A 
tábor záróversenyét jú l ius 1 1-
én tartották. 

Gépírásban 15 perces sebes
ségi és 10 percc5 hibátlansági 
versenyen mérték össze tud:1-
suka t a részh·e,·ök. (Sebességi 
gépírá�ban 3 ezrelék hibaha
táron belül kell dolgozniuk a 
versenyzőknek, h ibánként 1 00 
l eütés kerül levonásra. A hi
bá tlansági versenyben a hiba
határ l ezrelék. s egy hibáért 
500 leütést rnnnak le. Mind
kettőben a nettó leütésszám 

alapján állapítják meg a he
lyezéseket.) 

Az ünnepélyes eredmény
hirdetésen - amelyen megje
lent Papp Pál, a VSz elnöke 
is - a helyezettek és a sikeres 
dolgozatot beadók tárgyjutal
mat és oklevelet ,·ehettek át. 
(A vasutas-szakszervezet 
anyagilag is támogatta a tá
bor rendzését.) 

A versenyen részt \'e\'Ő vas
utas dolgozók közül Kósa A n• 
tal (MA V Vezérigaz;zatóság) a 
220 szótagos gyorsírásban a 
második helyet szerezte meg, 
a javitószerkezct nélküli író
gépek (ide tartoznak a mecha • 
nikus, valamint a javitószer
kezettel nem rendelkező 
elektromos gépek) kategóriá
jában pedig mind a hihátían
sági, mind a sebességi ,·erse
nren az elsö hel.ven végzett. 
Ugyanebben a kategóriában 
Szabó A rpádn�, a J\.Ta,,.\·ar 
Vasutas ügyintézöje a hat�1a
d ik helyet szerezte meg. 

-al-

Vendégek a járműjavítóban 
Az MSZOSZ szervezésében 

1u111us 30-án Szombathelyen 
járt az Európai Szakszen·ezeti 
Szövetség klagenfurti székhe
lyű szakszen·ezeti szemináriu
mának 33 tagú küldöttsége. 

Az angolokból és németekből 
álló csoport elsőnek a szombat
helyi járműjavítót kereste fel. 
Ott Horváth Lajos főmérnök 
é;; dr. Márkus Imre szb-titkiir 

tájékoztatta a. vendégeket az 
üzem privatizációs elképzelé
seiről. 

Délután a szombatheh·i me
g�·ei művelödési és ifjúsági 
központban többórás eszme
cserét folytattak Vas megye és 
a megyeszékhely, Szombathely 
város szakszen·ezet i  veze'.öi\·el 
és tisztségviselői ,·el. 

Sz. J. 

SZÁZÉVES GŐZMOZDONY 
A-múlt század \·egere a ma.

sryar mozdonygyártás Európa 
élvonalába tartozott. Ebben 
döntő szerepet játszott Kordi
na Zsigmond {18-18-1894). a 
MA V Gépgyár mozdonyszer
keszté.si irodájának ,·ezetöje. 
Többek között a1. ő tervei alap
ján született 1 882-ben a I I I .  e. 
osztályú, később 326 sorozatú, 
szerkocsis. tehervonati  ma::
dony, amelyet elóbb rövid. 
majd hosszú. úgynevezett amQ
rikai füstszekrénnyel gyár:ot
tak. A mozdony tömege szol
gálatkész állapotban - szerko-

. e... 

csi nélkül - 39,6 tonna, \'O
nóereje 62 1 32 N. engedélyezett 
legnagyobb sebessége 43 km 1 

óra volt. 
A második \'ilágháborút kö

\'e'.ó mozdom·ínsé.� az at!gko
ru!rnt élő 326-oso!,at  is pál\·;'i. 
ra szólította. Az utolsó példá
n,·ok egészen a hctvene.s évek 
közepéig lát ta'.,; el ál lomá�i to
la tószolgálatot, mint a Békés
csabán kiáll ított 4'.:3. gyártási 
számú. 326 274-es „nevel" vi
seiő. I GD2-ben g\·ártott moz

donyma tuz.sálem is. 
T. Z. 

Elcserélném Kőbánya-felső állo· 
másnál 34 négyzetméteres �zoba• 
konyllás. komfortosított. :1ázfűté
ses. önkdrmányzati, udvari taká· 
somat másfél szobás la!,ásra. 
i\1A V-dotgozóval. Erdcklüdni le
het : a 61-;;6-os · üzemi · telcfonszá· 
mon. 

Efcs.-rélném Budapest � XTTI., 
Hajdu u. 9. n.14. :;s négyzetmé• 
teres. J + 2 félszobás, é tkezős, 
parabolaantennás. tanáe,;,i lal,áso
mat másfél szobás lakásra. Min
den megol dás érdel,cl . Brdeklödni 
Jei1et: a · 3j-09-es úzcmi vagy a 

F.Icserélném szente�i s; né1:(Y2et• 
méteres. e·sö emeleti, 1 + 2 fél
i;20bás. :\JA v szo,�álatl la kásom?t 
kecsJH:n1 .. ;1i va�\· kiskunfP.legyházl 
ti,\ V szol:;álati lakásra. r-:rdeklöd
ni lehet : a ,1 -03-as üzemi teJdOn• 
szarnon cgé.sz nap. 

Elcserélném Budaf'e,;t káposz• 
tásn1egyeri ta:1ácsi. 36 né;!Yletmé
t eres. me\sfd szobás. összkomtor• 
f ()S. !ö!dsz:nfi lakásomat 1,ecske• 
1néti va,:y bud� pe.stl hasonló la• 
kásra. tehet �L\ V-lal<á; is. Erdei<• 
lödni le:1et :  Tóth István, Buda• 
pest. Galopp u. 7. 1016. 

r,;1cscrélném budaörsi MÁV•állo• 
máso11 le,•ő 67 nc'gyz�tméteres, 2 
�zobás. komfortos. első emeleti, 
kertes lakásomat bármih·en buda• 
pesti I szolJás. komfortos lal,ásr_., 

---------------. T�
rcleklöclni Jci1et : a ::;�-3�0j•ös te-

le[o;1számon. · 

DíUilporműivatá, 
A Baross G;{bor MAV Tiszt

képző és Továbbképző Intézet
ben iinncpéJycs külsőségek 
között arntták fel a né\-adó 
dombonnűvét. Baráth Ferenc 
igazgató köszöntője után Ka
tona András, a Közlekedési 
Múzeum főigazgatója. mondott 
avatóbeszédet. A <lombormű
vet Rajkai Zsolt, a Közleke
dési, llirközlési, Vízügyi Mi
nisztérium politikai államtit
kára leplezte le. 

Közlemér:iy 
A Budapesten vasúti-házio"

vost ,·áJasztottak figyelmébe 
ajánljuk, hogy_ j úlius l -jét51 
folyamatosan hívható sürgős
ségi on·osi ügyeleti központ  
te:efonszámai technikai okok
ból módosultak :  

A postai telefonszám:  
132-3936; a vasútüzemi 42-73. 

A IVIÁ V kórház {akár váró
sin, akár üzemin) hívott tele
fonközpontja is tudja kapcsol
n1 a kért számokat. 

Halálozás 
Késön kaptuk a ,zomorú hfrt, 

hogv március 5-en, meghalt Bog• 
nár Károly, nyugalmazott ,;zsgáló 
f6kalauz. lapunk több évtizedes 
hüséi:rcs tudósitöja. Karcsi bácsi 
kiYáló kolléga volt. csak a hin• 
tasának élt. Nyui;d1jba vonulasa 
után is szorgalmasan küldte tu• 
dósitásait, híreit Iapunknal<, ll1in
clen közérdekti esemén�•riil beszá• 
molt. Tapolcán - ahol élt - be• 
kapc-solódott a település lmltur:l· 
lis életébe, m iutlig mái;ok. a kö
zösség érdekében cselekedett. 

Syolcvanhét é'l'es korában ha• 
i;yott itt bennünket, 

Elcserélném 1stvántelkl megálló• 
ná!  le,·ö 60 i1égyze:méteres. kom• 
fortós, grl?..irnnt·é:,toro�. 1 + ! fél• 
szobás. J,ert�s szo!;:;á!atl lakáso• 
mat hasonlo vaJy lüsebb. 1Jem 
szolgálati lákásra, · \'égrl?hll)M 
�1.olgál:Itban do:gozó 1/asut:ts�:;J, 
f�rde'<lödni lehet : a 2il -í,j3.j-ós te• 
lc1'onszán10:1 egész nap. 

Elcserélném a XX. kerületben 
levő. i2 nég'ytc1 nüéeres, 2,j szo• 
bás. ebéd!ös. összkomfortos. ta• 
nácsi lakásomat 11asonló nagysa
.<1ú-ra. Eá posztásmcgycr clönyben. 
Erdeklödni 1e11et : Mullati, XX., 
OjteJep u. 4. lV. 12. 

Elcscrel11é11k tanácsi e�yszobás 
és 60 négyzeunéteres vasúti egy
szobás. l,omíottos bérlal,ásainl,at 
c6y legalább 1,étszobás lakásra. -
Erdeklödnl lehet : a 6j-96-os üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném budapesti lakásra 
békéscsabai 1 + 2 félszobás. tele• 
fonos. összkomfortos. 53 négyzet
méteres öröl<lal,ásomat vagy e)· 
adnám 18  ezer Ft ne;iyzetméte:res 
;l.ron. t1inde:1 megoldás érdeke!. 
Érdeklödní lehet : mun!<Rldőben a 
01 63�07-es vagy a 143-1238-a.s tele• 
fonszámokon (Balkusné). 
· Eléserélném vagy eladnám VI, 
kerületi. ;; négyzetméteres. utcai, 
világos. földszinti, gázfütésea 
örök1akásomat. amely ültetnek 1! 
alkalmas. 50 négyzetméteres, l,öz• 
ponti. tav- vagy gázfutéses orcil,
lakásra I-11. emeletig. CI<clenföld, 
Rá lrnspalota elön yben.) f:rdeklód
nl lehet : a 1 21·9ö72, 122·1891-tol 
89:;-ig. portatelcfonszámokon 7-11 
óráig vagy személyesen : Csen• 
gery u.- 33. fszt. 6. C',l!nárlkné). 

Elcserélném XV.. Széchenyl ut• 
cai 1 + félszobás. összkomfortos, 
,a né'.?yzetméteres, magasföld• 
,zinli MAY-bérlakásomat na:?yobb 
MA V-bélakásra vagy M A \' ·bérló• 
kijel ölésü tanácsi la kásra. (XV, 
kerüu-t. J-.áposztásmegyer.) tr• 
deklődni 1e11et:  munkanapokon " 
22-1 !-es üzemi va:;y a I H-OOl 7·e.!1 
városi telefonszámokon. illetve 
személyesen 17 óra után a Bp, 
xv .. Széchenyi u. 4, f.szt. J. (An� 
qyal Zoltán) cimen. 

Eleserélnem budapesti. e'(,'! 
plusz két félszobás, telefo11os 
MAV-bérl al,ásornat 11asonló győri 
lakásra. MA V-dolgozóval. trde!<• 
lodn! let1et: a 169·7303-as váro.!J 
telefonszámon. 
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Részleges D1egállapodás 

a KSZ D1ódosíias·áról 

.. 
6fUyen kérdésekre terjed ki 

• pZ módosítása? 
t� Meghatározza azokat az 

lll!Steket,; amelyekben a mun
�tó rendkívüli felmondás 

i.val élhet. A módosítás k i
'jol9oaásának célja, ho&Y ne 
Jf,Oen .parttalan vi ta tárgya 
,.-. rendkívüli felmondás jog
�orlása a munkáltató és a 
vasutasok között. 

1an megjelennek azok az el
járási szabályok, amelyek ke
retében a munkáltató a dolgo
zóval szemben hátrányos jog
következményeket és kártérí
tést határozatban érvényesít
het. 

Az új Munka Törvénuköny. 
ve kapcsán a Vasutasok Szak

szervezete kezdeménvezésére 
több kérdésben mtr, folynak a 
tárgyalások a MAV és az ér
dekképviseletek között. Az 
1992. augusztus 25-i tárgyalási 
fordulón az alábbi módosítási 
javaslatcsomagra kerülhet fel 
a megnyugtató pont :  

é s  erre vonatkozó kenkrét Ja
va'slatalt m,r több esetben át
adta a munkáltatónak. Szak-• 
szervezetünk számára mára 
már nyilvánvalóvá vált, hogy 
a munkáltató tcir11114ló deleOá
ciója haloQató taktikát f otvtat. 
A VSz elvárja a MAV képvl
selói től, hogy legalább olyan 
kompromisszumkészséget ta• 
núsitsanak, mint amilyet az ér
dekképviseleti szervek tanúsf• 
tottak a kifejezetten a mun
kavállalói érdekeket nem meg
testesítő egyéb szabályok ki
alakításánál, illetve módosítá
sánál. 

Vasutasok Szabze"ezete 

A MAV a belföldi várQsközi forplom javítására 40 
aqy•zes villamos motorvonatot rend�lt , Ganz• 
Hunslet Rt.-téH. A megállapodást, illetve a szállítási 
szerződést ünnepélyes külsó!légek k;zött, •ugusztus 3-
án írták alá a Nyugati pályaudvar királyvárótermében. 
Az eseményen jelen volt Rajkai Zsolt, a Közlekedési, 
Hírközlési Minisztérium politikai ál lamtitkára és Kál
noki Kis Sándor helyettes államtitkár. A VSz-t Papp 
Pál elnök képviselte. 

Az előzményekhez tartozik, rolt a Ganz-Hunslettól. Ezek 
hogy a MAV 1988- 1 990. kö- a szerelvények B1,1dapest-Szob 
zött, az elővárosi forgalom közöU közlekednek és meg
korszerűsítése céljából 20 nyerték mind az üzemeltető, 
négyrészes motorvonatot vásá- mind az utasok tetszését. 2. A második módosítás rög-

11ffl azt, hogy a munkáltató a 
munkavállalóval szemben mi
b'en hátrányos jogkövetkezmé
DFeket alkalmazhat, ha a dol
.,ozó a munkaviszonyából ere
dő kötelezettségeket vétkesen 
mqszegi. A cél az �olt, hogy 
a munkavállaló kötelezettség
azegése esetén a fokozatosság 
elvét Is érvényesítve, először 
enyhébb joghátrány érje a 
munkavállalót és csak a vég
-6 esetben kerülhet sor a 
rendkívüli felrftOndásra. 

1 .  A munkaidő mértéke és 
beosztása, különös teki ntettel 
a havi munkaidőkeretre, va- .-------------------------------------

!amint a napi munkaidóre. 

3, A harmadik módosítás 
atokat az értékhatárokat hatá
rozta meg, amelyen belül a 
munkáltatót a munkavállaló 
kötvéUenüJ {bírói út iiénybe
..,ti�l• nélkül) �rtérítésre kö
il\!ili�tt. 

A u;rui•t1 lrt.lm4btn e f 6 
•zabály, hogy II munkáltató a 
Votr,ozóval szembeni kárir,é
lÍt/lt bfrói úton kell. hogy ér-
11én11esítse, ehhez képest csak 
Jch;iteles lehet a közvetlen 
fllOClon való kártérítés. 

4. A MA V kollektív szer-
16dés mellékleteként hamaro-

arrsúsít a ltlÁ Vi 

2. A munkaközi szünet mun• 
kaidón belül történó biztosítá
sa (új M. T. 1 22. §. kollektív 
szerzódés 38. §-ának általános 
szabálya megváltozi k). 

3 .  A dolgozót megilletó heti 
pihenónapok új szabályai. 

4. A kényszerszabadság dí
jazása, illetve a létszámleépí• 
tés, valamint munkahelymeg
örzés összefüggései. 

5. A változó munkahelyre 
alkalmazott dolgozó költségté
rítése. 

6. A vasút-egészségügyi dol 
gozói- rés�ér� bJitQ�itott MA V
kedvezmények rögzítése . 

7. A végkielégítésbc51 történő 
szabályoz.ás jopllenességének 
megszüntetése. 

8. A jubileumi jutalom má
sodik félévi rendezése. 

A Vasutasok Szakszervezete 
május eleje óta - a tárgyalások 
megkezdésének kezdete - kö
vetkezetesen szorgalmazza a 
!elsorolt kérdések rendezését 

Hat l1elgett l!saA 
báron• iga•gatósálJ 

Csökkenteni a /,izonyta/anságot 

Alapítvány a munkavál lalókért 
,.Segíteni a munkavállalók• 

nak, akik nem általános párt• 
politikai szöveget akarnak hal• 
l lni  . . .  Csökkenteni a jogaiko
tas bakur,,ásaibót adódó bi• 
::onytalansi,got" - hangzott el 
a Munkasképviselet Alapít• 
vány közelműltban tartott saj
tötáJéko�tatóján. Az elöbbit 
c�fntala n Sclnélor, at MSZP ér-

gyedlk, ötödik, hatodik füzet a 
munkaviszonnyal kapcsolatos 
kerdésekról szól, a hetedik pe
dig a m1.1nkaügyi vitákat tár
g; alja. 

A kiváló szakértök írásaiból 
megtudhatjuk, mire kell ügyel• 
m az egyéni és kollektív 01un
kllszerzódéseknél, ml a teendő, 
ha felmondanak, bQayan lehet 

ér vényesíteni Jogainkat v��el
s�molás esetén. Támpontokat 
adMk ahhoz, mikor Lehet és 
i•rdemes mu nkaügyi vitába bo• 
nyolódni, de még ahhoz is „a. 
punk ismereteket, hogy miként 
kell viselkedni kon rl ikt usok 
ef-etén, vagy a munkaadú\·al 
folytatott tárpalások idején. 

- k4r»Aii -

dek-képviseleti üUvivóJe, á.Z t ,..:,--�----..... ..--.....,------------...... ----alapitvány kuratórlamana'k e l •  
"f\ke mondta, az utóbbit ped l!? 
Kósáné Kovács Magda szoc1a • 
1i�ta parlamenti képviselö. 

A Munkáskep�·ii;elet Alaplt
vány még az elsö lépéseket te
szi, de máris figyelmet er:iP
rnel. Tavaly áprilisban jeg_vez
ték be, 1 millió forinttal in.:!ult. 
ám az alaptöke idó)<özben ti 
millió forintra nőtt a magán
személyek és a különböző cé 
J;ek befizetésének eredménye
ként. Az alapítvány nyitott, 
csatlakozhat · hozzá bármelv 
tl!r mészetes és jogi személy. 
aki céljaival egyetért és azokal 
támogatni kívánja. (Cím:  Mun
kúsképviseleti Alapítvány, 1 1 37 

Budapest. Pannqnia q. 40. -Le
vélcím : 1 553 Bp. 134,38. Tele
fon : 120-9259) 

Milyen célok Jegyében ,zer
\'ezödött, milyen feladatokat 
,·állal az alapítvány ? A törek
vtsek aktuál isak és fontosak :  
a munkavállalás jogi szabályo
zásának és a munkanélkül iség 
elemz-éée, todományos, oktatasi 
és kulturálls programok. me
ne:dzselése, képzési bázis klalll· 
kft4sa

,._ 
az érdekvédelem nyil

vánosságának javítása. 
Ezek a szándékok valós Igé

nyekre épülnek, hiszen tapasz• 
taljuk, hogy a munkavállalók 
megle�etösen vé(Jtelenek, nagy 
u lnformációhliínY. Sorra ;e
tennek meg a munke1 vitlioit 
é1int6 parla menti törvén11e� #1, 
o küUinb0,%6 r81ideletek,. de 
nfnte folyama�os a módositá.
,uk is. Nehéz követni a váUo
zá.sokat, eR)latt álJandósu l a 
Jogi bizonytalanság. Gondot 
Jtlent az Is, tioq ezek a tor
v.ények nem könn,tl olva11ruá
qyok, neml1fn van pénzük az 
embereknek mqvásárlásu�ra. 
a •zcil'4itl\;á90k �lzeté:sére 

Elen kfviq . - ��ni � r&la
pftviny. S2'kéra5I caqpo,rtjá
n1k tai14csaívai,, �tatá:iat 
vat, lt� stilusban mea
ft1 k ladványJIC)roiataJváL 04-a
ookical 

�
l, anlnt a IM8t 

�et.nt a -'u.nka 
l"Jt,;,,�� 

_,t � � IOSW1 
.. ��<': 'JiGT• 
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Létszámleépítés minden áron ? 
A szombathelyi távközlési és 

biztosítóberendezési építési fő
nökség k51vptJenül a vezér• 
igazgatóság irányítása alá tar
tozik. Hatóköre a Cél Dunán-
túlra kiterjed. Pörnec:i J•• 
nö igazgatótól megtudtuk, 
hogy sem a végzett munka, 
sem a főnökség eredményessé
ge nem volt hatással senkire. 

Való igaz, csökkentek a 
MA V-megrendelések, de volt 
és van Is munkája az itt fog
lalkoztatott 170 dolgozónak. 
Am a parancs, az parancs. lgy 
az esztendő elejétől korenged
ményes nyugdíjazásokkal és 
egyéb módon már megváltak 
félszáz alkalmazottól és mun
kástól. 

A fogyatkozó létszám, a 
csökkentett munkaidő ellenére 
május 27-ére átadták rendel
tetésének Klll)uvlir áttomás dJ 
Domlnó-55 típusú biztosító-

berendezési rendszerét Ez a 
GySEV részére készült bér
munka több mint 30 millió fo
rintba került. Fertőbozon pe
d ig osztrák berendezések be
építésével kisállomási biztosi
tóberendezést helyeztek üzem• 
be a vas1,1tasnapon. 

A főnökség dolgozóinak egy 
kis csoportja két hónapon ke
resztül, szintén bérmunkában, 
Táplánszentkereszt gázvezeté
keinek a telepítésén ddlgo�tt. 
Ezért háromm illió forintot 
utaltak át a számlájukra. A 
Balaton északi partján több 
fénysorompót biztonságosabb 
félsorompókkal egészítettek ki. 

Acsád és Bük között fényso
rompót építenek. Megkezdték a 
szombathelyi vasútállomáson 
a szállításirányítási rendszer 
15 millió forintba kerülő ká
belhálózata telepítésének az 
előkészítését Is. P. J, L 

Csdr(idf J/inos, a MA"/ �� 
zérigazgatója áz ütinepetye1 
aláíráson részt vev6 megpwot• 
tak és a sajtó képv1selöinek 
elmondo' a, hogy ezzel az 
üzemmel, po:1tosabbaJl elódje
vel, régi tradicionális kapcso• 
lat.a van a LiA V-nak. A Ganz 
m'ndir, megbízható partnt:rneJc 
számított. Ezt bizonyítandó, 
megemhtet te, hogy a Oanz
Hunslet tervező-fejlesztő cso
portja a n · 1"részes motorvo
natok konstrukcióját is a MÁV 
szakembereinek a bevonásával 
alakitotta ki .  

A rregállapodás szerint a 
gyár 1 993. \"égére két prototí
pust készít. Ezekkel a MAV 
100 ezer ki lométer próbaüze
met végez. A Oanz-Hunslel 
vezetőinek megítélése szerint  
a szériagyártást 1 994 v\Í!gén 
elkezdhetik, s 1 996-ban, az 
�póig leszfüítják a 40 város� 
közi vil lamos motorvonatot. 

M i l„en lesz az új moton·o• 
nat? 

Az eló\·árosl motorvonatok• 
hoz hasonlóan egv motorkocsi• 
b41 ,  két mellékkocsiból és egy 
vezetőállásos kocsiból áll. A 
különbség viszont már legek• 
ben fejezhető k i .  Lesz bennu!<: 
fülkés és termes rész. Az ülé
sek kénvetmnebbek, a U• 
auobb komfortot P•�ill. lff• 
kóltdictonáló i1 bilfí nal;öt'• 
;a. 

A míiszakl paraméterekél U• 
letöen is többet tudnak. Jobb 
lesz a gyorsulás, az ener11a 
visszatáP.iálását biztosító be� 
rendezés 30 százalékos ener• 
giamegtakarítást tesz lehet6-
\'é. Azt a forgóvázat, amelyet 
az új motorvonatokba beépí• 
tenek, két éve fejlesztettek kl 
és a DB müncheni kísérleti 
üzeme mi nósítette. Az enr,e• 
délyt 280 kilométerre adtá1c 
mer,. Hazai viszonyok között 
azonban a pályák állapota je
lenleg még a 160 k iloméfer,óra 
sebesség elérését sem mind� 
nütt teszi lebet6vé. 

A t4A V és a Ganz-Hunslei 
s?.ámára eoaránt fonto.1 üz
letet a Posu.'.Jank támoptá$á• 
val kötötték m31. A tervek ti 
elkészülték. A két prototfpUI 
egy év mlllva várhatóan ki&fjr� 
dül a gyár kapuján. 

(vf) 
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MSZOSZ-elképzelés 

A szakszervezetek közötti választásokról 
Játéhs�abály 

'.A magyar Parlament 1 991. júliusában elfogadta az 1991. 
évi XXVIII-as törvényt, amely többek között a szak• 
szervezeti vagyon.vita eldöntésére úgynevezett szak
szervezetek közötti választás megtartását írja elő. Az 
Alkotmánybíróság 1992. áprilisában állást foglalt az 
1 991.  évi XXVIII-as törvényről. Miközben annak leg
durvább, alkotmánysértő rendelkezéseit hatályon kívül 
helyezte, a törvény egészét, így a szakszervezetek kö
zötti választások kiírását ha nem is minősítette alkot
mányosnak, dc a rendszerváltásra való tekintettel egy
szeri, kivételes alkalomként indokoltnak fogadta el. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szakszervezeti va
gyon célvagyon, amelyet csak szakszervezetek k��ött 
lehet felosztani, hogy sorsába azoknak van beleszolasa, 
akiknek a tagdíjából létrejött és valamennyi létező 
szakszervezet - nem csupán az országos szövetségek 
:- között kell megosztani. 

vezetek igazolt taglétszáma 
alapján kész a vagyon meg
osztására. S bár az akkori ál
láspontja védhető és jogos volt 
- hisz amennyiben a szak
szervezetek szétválnak, vagy 
újak jönnek létre, méltányos, 
ha a tagdíjakból közösen fel
halmazott vagyont az egyes 
szervezetek taglétszáma alap
ján osztják fel -, folyamato
san törekedett az új, kis lét
számú szakszervezetek szerve
zeti érdekeit is figyelembe ve
vő kompromisszumra. 

derült :  sem a kormán,·, sem a 
Liga és a Munkástanácsok 
nem akar megállapodást, nem 
érdekelt egv valóban lebonyo
lítható, értelmezhető válasz
tasban. amel.vnek eredménye
ként minden szinten kiderül 
az egyes szervezetek reprezen
tativitása és tényleg�,en meg
osztásra kerülhet mind a volt 
SZOT-vagyon, mind RZ ágaza
ti-szakmai szakszervezetek va
gyona. Jóval inkább érdekük 
egv ködös, zavaros ál lampol
gári választás, amelynek ered
mém·e értelmezhetetlen, így 
a bizonvtalan. kocsonyás hely
zet meg hosszú ideig állandó
sítható. 

Nincs ma már olyan. szak
szervezeti munkaértekezlet a 
\·asút területén. ahol ne vib
rálna feszültség a levegőben. 
Természetes ez. h iszen a vál
tozások korát éljük az élet 
minden területén. A gazdaság
ban is. A tervutasításos rend
szer után megindult a piac
gazdaság kiépítése. Most. lát
juk csak igazán. hogy milyen 
grötrelmes ez. 

Úqu tünik, a magyar vasiít 
helyz.etének a megítélésében 
nagyobb az eguetért�s. A vá 1-
toztatás szi.ibégE'ssege is jó
részt elfogadott. h iszen m in
den hozzáértő és józanul gor.
dolkodó ember belát.ia. hogv a 
vasút elöregedett. kors:i:erűsí
tésre szorul. És nemcsak mű
szakilag, hanem szervezetében 
is. Annál is inkább. mert_ a 
szállítási teljesítmények nin
csenek aránvban a fog:alkoz
tatottak l éts.zámáva!. A haté
konv gazdálkodás feltételeinek 
kiala kítá5át. az európai 6Zín
vonalú vasút megteremtésének 
szüksége,ségét tehát aligha le
het kétségbe vonni. 

könyvét. Az is fontos. ho�yan 
válnak meg a dolgozóktól : 
kapnak-e (és mennyi) végki
elégítést. tudnak-e nekik más
fajta munkát ajánlani, vagy 
az átképzésben. a vál lalkozá
sokban segítséget nvúitani. 
Ma már félmi.Jliónál több 
munkanélküli van az ország
ban. Példájuk bizonyítja. hogy 
az ál lásvesztés m ilyen súlyos 
követ kezményekkel ;ár: élet
pályákat tör ketté. családokat 
ren.dít meg. s az anyagi, szel
lemi, erkölcsi leépülés folya
matait indíthat.ia el. s mindez 

tragédiákba torkolhat. 

Az 1991.  é\·i XXVIII-as tör
\·ény és az A lkotmánybíróság 
döntését követően az ezt mó
dosító 1 992. évi XLVII-es tör
vény sem mondja azonban 
meg, hogy pontosan mit is keil 
érteni szakszervezetek közötti 
Yálasztáson. Nem is igen te
hetné, hisz vélhetően maguk a 
tö1Ténvalkotók i s  tisztában 
vannai< azzal, hogy ez a kizá
rólag politikai célokat szolgáló 
úg�·nevezett „választás" sem a 
szakszervezetek valóságos sze
repe, sem a jogállamban szo
kásos normak alapján nem 
definiálható. 

Ha külföldön bárki azt hall
ja. hogy Mag�·arországon szak
szervezeti választások lesznek, 
először arra gondol, ahogy az 
egv demokratikus szakszerve
zetben lenni szokott. az egyes 
szakszen·ezetek megválasztják 
bizalmiaikat, szakszervezetük 
helyi és végül kongresszusu
kon országos vezetőit .  Még azt 

így a munkahelyeken nem szá
míthatnak komoly s ikerre. 

Az eddig megismert kor
mánvzati i lletve Liga és Mun
kástánác; elképzelések szerint 
valószínűsíthető, hogy augusz
t us vegén olyan választási tör
venvtervezet kerül a parla
ment elé, amely kísértetiesen 
hasonlítani fog a pártok kö
zötti országgyűlési képviselő 
vál 1sztásokra. A most formá
lódó javaslat lényege, hogy a 
választásokra ne a munkahe
lyeken. hanem kizárólag a la
kóhelyi választókörzetben ke
rüljön sor, és azokon vala
mennvi ma"Yar állampolgár 
szavazhasson, független ül a t
tól, hogy munkavállaló-e vagy 
sem. Ez azt jelentené, hogy a 
\ álasztásra a munka világán 
kí,·ül. a szakszen·ezetekkel e:
lenérdekeltségű és a szakszer
\'ezetek iránt teljesen közöm
bös állampolgárok bevonásá
\'al kerülne sor. 

is értik, hogy most nem a E szavazás eredményeként 
szakszervezeteken be! ül i  tiszt- kerülne megosztásra nem 
ségviselő-válaszlásra kerül sor, pusztán a hajdani egyetlen or
hanem az immár plurális szágos szövetség, a volt SZOT 
szakszervezeti modellben az vagyona, hanem a ma is létező 
eg,·es. egymással versengő és működő ágazati-szakmai 
szakszcn·czetE'i, mE'gméretteté- szakszervezetek teljes vagyona 
�érc. érdek-kép\·ise: eti feiha- is. 
1a. nnwt,saguknak tagsági ,·i - A kormán�· legújabb terve
i-zonytol fuggetlE'nül \·ala- zetében - a Li  .1 és a Ililun
menm•i mun1rn\'állaló által kástanácsok álláspontját ma
történő meghatározasara. gáévá téve - támogatja, hogy 

'i ermészetesen úgy gondol- a választásokon csak a,: or
ják, hogv e7. a \"álasztás nem szágos szak::;zervezeti konföde
más, m·nt az üzemitanács-\'á- rációk indulhassanak. Ez tel
lasztas - amelyek létrehozá- jesen kizárná az egyes ágaza
sát az új. július 1. óla ha- t i-szakmai szakszervezeteket 
tályos Munka Törvénykön�·ve abból , hogy maguk versenyez
már Magyarországon is köte- hessenek a sai::i.t vagyonukért. 
lezően előírja -, amely egy- lgy elképzelhető, hogy például 
massal versengő szakszerveze- miközben valamennyi bányász 
tek léte esetén alkalmas az arra a szakszervezeti szövet
egyes szakszervezetek 1:epr:- ségre szavaz. amelyhez a bá
zentativitasának meghataroza- nvászszaksze1Tezet tartozik a 
�ara i s  a munkahelyeken csak- b�nyászszakszervezet vagyoná
ugv mint ágazati-szakmai és nak egy részét egy állampol
országos szinten. Mindebből lo- gári szimpátiaszavazás alap
J!ikusan következően alka!- ján mégis kénytelen lenne at
mas lenne a rendszer- es adni olyan országos szakszer
szakszervezeti modellváltást vezeti szövetségeknek. ame
követő.én a szakszervezeti va- lveknek nem volt és nem is  

lesz bányász tagja. gyon megosztására is. 
Azt persze már sem belföl- Hogy ez jogi szempontból i s  

Először javasolta, hogy ne  az 
igawlt, hanem a bemondott, 
az egyes szervezetek önmagu;.;:
ról vallott létszáma alapján 
osszák meg a vagyont, majd 
elfogadta. hogy valamilyen 
szimpátiaválasztás és a tag
létszám együttes figyelembe
vetelével. De abban a pilla
natban. amikor úgy tűnt. hogy 
van esélv a me0állapodásra a 
Liga és i Munkástanácsok �a
ját korábbi javaslataikat fél
redobva új. egyre elképesztőbb 
követelésekkel ál! tak elő. tu
datosan kerülve, hogy végre 
egy megállapodás révén tiszta 
viszonyok jöjjenek létre. 

Az MSZOSZ - bár az úg_v
nevezett szakszervezetek kö
zötti választást továbbra is ér
telmetlennek tartja - tudo
másul vette az Alkotmánvbí
róság döntését és annak meg
felelően 1992. nyarán olyan új 
javaslatot tett. amel v kielégí
ti az új, kis létszámú szen·e
zetek érdekeit is. 

A javaslat lényege, hogy ke
rüljön sor egy országos, a 
szakszervezeti konföclerációk 
közötti szimpátiaválasztásra, 
amelynek eredményeként 
megosztásra kerül a hajdani 
egységes konföderáció, a SZOT 
vagyona. Ezen a választáson 
szavazati joga a munkaválla
lóknak, a munkanélkülieknek 
és a nyugdíjasoknak legyen. 

Az ágazati-szakmai szak
s:i:en·ezetek va·_;yonát pedig az 
üzemi tanacsi választásokon 
az egYes szaksze1·vezetek je
löltjei re leadott s,:ava:i:atok 
összesítése alapján osszák 
meg. A két választásra egv
időben, két helyszínen kerül
jön sor. A munkavállalók a 
munkahelyen az üzemitanács
választáskor a s:i:n kszervezet i 
konföderáció közöl t is vá
lasztanak, a munkanélküliek 
és a n�·ugdíjasok pedig terüle
tileg szerve:i:ett szavazókörze
tekben az országos listára ad
hatják le szavazataikat. 

Ez a javaslat a teljes szak
szervezeti vag,·ont válas:i:tás 
útján osztja meg úgy, hogy a 
konföderációs vagyonért a 
konföderációk. a7, ágazati-
szakmai szakszervezetek va
gvonáért pedig a:i: egves mun-
kahel,·eken tevékenYkedő 
szakszervezetek versénvez-
hetnek. Ez a megoldás jogsze
rű, hisz senkit nem zár ki, 
ugyanakkor értelmes. átlátha
tó és végrehajtható. Több hó
napos, meddő viták során ki-

Ezért döntött Ú�? az 
MSZOSZ. hogv a további for
mális eg::eztetéseken mindad
dig nem vesz részt, amíg a 
partnerek részéről nem ta
pasztal valódi tárg�·alási és 
megeg�·ezési készséget. Az 
MSZOSZ Ügyvivő Testülete 
egvúttal azt is kije!entette, 
ho<>v a választásokon - bár
mii;•en képtelen szabályokkal 
írják is ki azokat - részt fog 
venni, és tagsága bizalmára, 
érdekvédelmi munkájára ala
pozva bízik a győzelemben. 

A kormányzati elképzelések, 
de az úgynevezett „szakszer
vezeti vagyonvita" eddigi tör
ténete is bizonyítja, hogy va
lójában nem a szakszervezeti 
vagyon szakszervezetek közöt
ti tisztességes, átlátható meg
osztásáról van szó, hanem egy 
politikai küzdelemről. 

E kli7.delem lényege: sike
rül-e Magyarországon meg
g�'engíteni, szétverni a szak
szervezeteket, vagyonvitákra. 
értelmetlen újabb és újabb 
választásokra kényszeríteni, a 
bizon_,·talan. zavaros hel?zetet 
m indaddig fenntartani, amíg a 
ma még szervezett dolgozók 
is elfordulnak a szakszerveze
tektől. Ezt a célt szolgálja az 
a javaslat, hog,· a vagvont 
részletekben. több három
évenként megtartott \·álasztás 
alapján oss:i:ák meg. 

Amikor l!l!Jl .iúhusában a 
Liga és a Munkástanácsok 
kezdemenvezésére a parla
ment elfogadta a szakszerve
zetek üg�·eiben n1ló döntést 
hosszabb tá,·on az orzággvű
lésre ruhá:i:ó XXVII I-as tör
\'én>·t. az MSZOSZ megmond
ta :  lehet, hogy ez a törvénv 
látszólag és elsősorban a ma 
létező ágazati-szakmai szak
szervezetek. az MSZOSZ szét
verését szolgálja_ de végső cél
ja valamennyi szakszervezet 
megg>·engítése. az, hogv a gaz
dasági átalakulás időszakában 
ne kelljen erős munka,·állalói 
érdekvédelemmel számolni .  Az 
eddigi tapasztalatok és a szak
szervezetek közötti választá
sokról napvilágot látott javas
latok mind igazolni látszanak 
az MSZOSZ még időben el
hangzott fig>'elmeztetését. 

�1agyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége 

dön sem kiilföldön nem tudja k éptelenség mindenki tudja, 
senki józan, él'telmes él'vekkel de úgy tűnik, hogy ez többe
elmagyarázni, hogy ha az ket, így a kormányt sem za-
úgynevezett szakszervezetek varja. 

r-----------------------------

közötti választás nem a szak- · Hogy mennyire tág tere van 
szervezeteken belüli, de nem a legképtelenebb javaslatok
is az üzemitanáes-választást nak, azt jól jellemzi. hogy a 
J·elenti, akkor mit takar? kormányzó párt egyik parla

menti csoportja, a Monopoly 
Egyetlen egy dol_0? bizt9s olyan javaslattal állt elő, hogy 

csak az eddig napvilagot la- az állampolgári alapon zajló 
tett kormányzati tervezetei�- szakszervezetek közötti válasz
ból, hogy valami olyasfajta_va- tás eredménye alapján csak az 
lasztási szabályok meghataro- azon részt vevők számával 
zása a cél. amelyek alkalma- arányos vagyon kerüljön meg
sak a \'alódi munkahelyi szer- osztásra a szakszervezetek· kö
,·ezetekkel, tagsággal rendel- zött. A választástól távolmara
kező szakszervezetek meg- dókra jutó szakszervezeti va
gyengítésére és a komoly szer: gyon pedig kerüljön valami
vezeti erővel nem rendelkezo lyen közcélú alapítványba -- s ebből fakadóan kemény lényegében államosításra. s:i:ak&zervezeti fellépésre, így Ezt persze tekinthetnénk egy 
5ztráikra képtelen - szakszer- szűk csoport magánvélemé\·ezetek látszólag kedvező vá- nyenek, ha a kormánynak a la!.ztási eredményének bizto- szakszervezetekkel való kap-
1,ítására. csolattartással megbízott poli-

Ioen sajnálatos. hogv e kor- tikai államtitkára nem biztosí
má;yzati törekvéshez két szak- taná immár sokadszor szemé
szervezet - a Liga és a Mun- lyes támogatásáról a Monopoly 
kástanácsok - nem egyszerű- csoport elképzelését. Enne,; 
en asszisztál. de ő maga ösz- következménye, hogy a tör
tönzi. hogy a választások mind V"nytervezetben a választása
messzebb kerüljenek a munka kan nem csupán a szakszerve
viláo-ától inkább politikai, zetek, hanem a kormány álta1 
sem';;•ünt' érdekvédelmi  straté- létrehozot, szociális alapítvány 
"iák megmérettetése legyen. is indulhatna. 
Teszik mindezt szervezeti ér- Mindettől eltérően mi az 
dekeik miatt, mivel tisztában MSZOSZ álláspontja? 
va:-rnak azzal, hogy immár las- A Magyar Szakszervezetek 
san három évvel a rendszer- Országos Szövetsége megala
Yáltás után képtelenek voltak kulásától törekedett a szak
jelentős tagságot. komoly szer- szervezeti vagyonvita l ezárá
,·ezeti eröt és befolyást szerez- sara. 1990. évi kongresszusán 
ni a munkaytJlalók között, s deklarálta, hogy az egyes szer-

Vasútvita Ausztr iában 
A vasút Ausztriában is nagy 

összegű támoga tasra szorul, és 
könnyen lehet, hogy az osztrák 
államvasutak által igényelt 
pénzmennybég néhány eszten
dő alatt ugrásszerűen megnő. 
Az Európai Gazdasági Térség 
létrehozása nyomán ugyanis 
két éven belül érvényesíteni 
kell az Európai Közösségek 
vasúti közlekedésre vonatkozó 
irányelveit, s ez többek között 
a teljes köl tségtérílés követel
ményét jelenti 

Nem kizárólag a tényleges 
közlekedési költségek és a 
szubvencionált díjszabás közti 
különbség megfizetéséről van 
szó, hanem az amortizációs 
költségek és a lekötött tőke 
utáni kamat felszámítá�áról is. 
A vasúti szállítás tarifáit a jö
vőben hivatalosan nem szub
vencionálják Európában: az 
árak szükséges mér,;ékléseiről 
a területi szerveknek keJ.l szer
ződések formájában megálla
podniuk a vasutakkal. 

Jelenleg Ausztriában az ál
lam támogatja a síneken tör
ténő személv- és teherszállítás 
több kategóriáját. Schilling
milliárdokba kerülnek az idős
korúaknak, diákoknak stb. biz
tosított kedvezményes menet• 

jegyek árkiegész.itései, és egy 
sor árucsoport is az al!am1 
költségvetés kegyének'. köszön
heti, hogy olcsóbban utazhat 
vonaton; ilyen a papír, a cel
lulóz, a fa, a műtrágya, a ga
bona, a liszt. az ásványi fűtő
anyag stb Ráadásul a költ
ségvet esben szereplő támoga
tási összeg még nem is tükrö
zi teljesen a szubvencionalá, 
mértékét. mivel ennek egy ré
sze megbújik a va,út ó ltalános 
deficit_iében, amely tavaly is
mét egymilliárd schillinggel. 
28,67 milliárdra nőtt. 

Az önállósodó vasúti közle
k edés illetékesei - összhang
ban az európai elvekkel -
igényt tartanak arra. hogy a 
költségeket fedező dÍ]akat 
szabhassanak meg Ám ehhez 
először is - ahogyan azt az 
EK mP.gnllapítia - az állam
nak kielégítően gondoskodni 
kell az induláskor a vasút 
pénzügyi stab1litásáról. Lacina 
osztrák pénzügyminiszternek 
azonban nemigen fűlik a foga 
ehhez: ő azzal érvel, hogy az 
állam a vasúttársaság kezelé
sében levő telektulajdon révén 
már amúgv is jelentékeny ér
tékkel .,száll be" az új vasúti 
,válla1kozásba. 

Az átalakítás módjában és 
ütemében, a következmények 
kezelésében azonban már job
ban megoszlanak a vélemé
nyek. Ez azonban nem is lehet 
másképpen, mert eltérőek a 
munkáltatók és a munkavá•l la
l ók érdekei. kö\'etkezésképp a 

nevükben tárgvalók más látó
szögből közel ít ik meg a prob
lémákat. A ba.i tehát nem az. 
hogy különböznek a nézőpon
tok hanem az. ha n incs köl
csöi-iös megértés. ha nincsenek 
me<1 az érdeke<.?:,·eztetés meg
fel�ő keretei, alkalmai és le
hetőségei. 

Nvil\·ánvaló. hogy a szak
szer.yezetek nem helyezked
hetnek szembe a fej:ődést ígé
rő korszerűsítés.se!. nem el le
nezhelik a privatizációt. Nem 
is- teszik. Az azonban nem le
het közömbös számukra. hogy 
menm·i ideig tart és mckkorn 
áldozatokkal iár az átalakulás, 
kik (és hánvan) lesznek a pri
,·atizáció nvertE'sci és ve�zte
sei. Az sem melléke.5 a szak
szervezetek szamára. hogv mi
J\·en és mekkora az állami 
szerep\"állalás a válságkezelés
ben. mennYit fordítanak mun
kahelvteremtésre a privatizá
ciós bevételekből. Ezért érdek
védelmi funkcióikból fakadó 
elemi kötelességük a szakszer
vezeteknek. hogy felemeljék 
szavukat és fellépjenek - ha 
szükséges a legkemén>·ebb esz
közökkel is - a munkaválla
lókat, a nyugdíjasoKat ért sé
relmek ellen. 

Mert aligha vitatható. hogy 
a létszámcsökkentés elkerül
hetetlen. De nem m indegy 
hol. mikor és hány munkavál
laló kapJa kézhez a munka-

Megtanultuk:  nem ülhetünk 
- hosszú ideig - hárman egy 
széken. A túlfoglalkoztatás 
után óhatatlanul jön a leépí
tés. A z  igazi lecke : elviselhe
tővé tenni az elkerülhetetlent. 
Az emberi. a szociális szem
pontok figvelembevételével. 
úgv_ hoe;v minél kisebb legyen 
a fájdaiom. Mert a jó szándék 
i s  érzelmi vigasz. Senki se 
sértőd.iék meg hát azért. ha 
erre figyelmeztetik. és senkit 
ne kiál tsanak ki a demokrácia 
el lenségének, aki  a piacgazda
ság elé követeli a szociális jel
zőt is. A ki ezt nem érti - le
gven bármilyen harcos híve a 
privat izációnak. a piacgazda
ságnak - az egész folyamatot, 
a békés átmenetet veszélyez
teti . 

Valljuk be: tanulók va-
gyunk a piacgazdaság kiépíté
sében. kevés a tapasztalatunk, 
El kell sajátítanunk az ú.i is-
mereteket. módszereket és 
technikákat. Nincs más út, 
mint  a szociális part.nerség ia
téks:i:abálvainak betartá�a 
m inden szereplő részéről. Ez 
azt jelenti a munkálta tók szá
mára. hogv a 111unkavállalókat 
érintő kérdésekben ne lépje
nek a szakszervezetek meg
kérdezése nélkül. Tartsák be 
a tájékoztatási kötelezettségE't, 
tartsák tisztelet.ben a munka
vállalókat megillető jogokat. 
Nél külük és ellenükre - erre 
is vannak történelmi tapaszta
lataink - úgv sem lehet ten• 
n i  semmit. Legalábbis tartó
�an nincs esélve semmiféle 
konszenzus nélküli népboldo• 
gításnak. 

Az érem másik oldala vi• 
szont az. hogy a szakszerveze
teknek is meg kell tanulniuk 
azt, hogy mit jelent a piacgaz
daság körülményei közötti 
munkaharc. az érdekvédelem, 
a z  érdekképviselet, az érdek• 
érvényesítés. Például a sztrájk. 

De ez már egy külön cikk 
témája lehetne. Most még a 

feszült.�égek enyhíthetők, a 
konfl iktusok kezelhetők. De 
vajon meddig? 

Egyszer a türelmi idő is le-
jár . • •  

- kárpáti -

Magyar-horvát-szlovén vasúti 
együttműködési szerződés 

A magyar, horvát és a szlo
vén vasutak szakértői július 
22-én Pécsett folytattak tár
gyalást a kölcsönös számlave
zetésről, \'alamint a keletke
zett adósságok és követelések 
kiegyenlítéséről. Másnap a vas
utak vezetői - Csárádi János, 
a MA V vezérigazgatója, Juri 
Pirs. a szlovén vasutak ügyve
vezetó bizottságának elnöke és 
Alajz Brkic, a horvát vasutak 
igazgatója kereskedelmi 
együttműködési szabályozást 
írt alá. 

A Pécsett aláírt dokumen
tum legfontosabb eleme a há
rom ország közötti vasúti sze
mélyszállítás, és árufuvarozás 
elszámolását szabályozó fo-

lyószámla-megállapodás. 
amely az európai normához 
igazodó kereskedelmi egvütt
működésük alapját jelenti. 

A tárgyaláson napirendre 
került a múlt év október el
sejétől ez év június végéig fel
halmozott 40-45 millió svájci 
frank értékű adósság rendezé
sének - a volt Jugoszláv Vas
utak tartozásának - a kérdé• 
se is. A volt jugoszláv utódál· 
lamok vasútjai között ugyanis 
vitatott a tartozá� megoszlása. 
A pécsi tárgyaláson azonban 
megegyeztek abban. hogy 
szeptember végéig tisztázzák 
az adósságnak a horvát és 
szlovén félre háruló mérté• 
két. 

Csárádi János horvát és 
szlovén kollégáját a MA V fej
lesztési terveiről is tájékoztat
ta, melynek legfontosabb ele
me a piacorientált vasút szer• 
vezeteinek kialakítása. 

Véradó vasutasok 
Hatvan vasútállomáson 

augusztus első felében az idén 
immár harmadszor rendeztek 
térítésmentes véradónapot. A 
háromszori véradónap ered
ménye : 222 donor 89 l iter élet
mentő vért adott. A városi vö
t·öskereszt vezetősege és a 
kórház vérellátó ál lomása elé
gedettek voltak a hatvani vas
utas véradónapok eredményei• 

vel. Külön említést érdemel• 
nek az ÉHF, a kertészet, a 
kálkápolnai és vámosgyörki 
pályamesteri szakaszok dolgo• 
zói, akik évek óta rendszere
sen kiveszik részüket a vér• 
adásból. Elismerést érdemel• 
nek az állomás Vöröskereszt 
alapszervezetének aktivistái is, 
akik rendszeresen segítik a 
véradómozgalom munkáját, ; 
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Klt.-vé alakulás közben több 
százan kényszerszabadságon 

A VSz nem fogadia el a munkáltató álláspontiát 

A Magyar Államvasutak 
racionalizálása és a va;,út
Ü7emhez szorosan nem kapc:,;o
lódó szen·ezelek leválaszt;-i�a, 
gazdasági társaságokká történő 
� 1alakítúsa 19H2. j úlius 1-Ji!Vel 
Újabb lépéssel j utott előre. A 
i\1A V Ter\'6ző Intézet és a 
l\lA V Faipari üzem egyszemé
lyes Kft.-\·é tönénő átalakíla
sának előkész1tése már hóna
pokkal ezelőtt megkezdődött. 
· Megindult az 1988. évi VI. 
törvényben foglalt és az át11la
k1táshoz szükséges szerződés
tervezetek összeállítása és 
megszövegezése. Ezek közé tar-
1 ozolt a társasági szerződés 
tC'r yezet, a szindikátusi szerző
déstervezet. az üzleti terv és 
a különböző bérleti \'iSZOn\·o
kat szabályozó szerződésterve
zet. 

A 1 1911991. évi kormányren
ddelben részletesen felsorolJák 
a;;okat az eljárási szabályokat, 
amelveket a munkáltatóna: kö
telezően be kell tartani a gaz
dasági társaságok alapítása so
ni.n. 

Ezek a következők: 

1 .  Az átalakítással kapcsoh
tcs elgondolások megfogalma
zását követő 15 napon beiLll a 
,•a \Jalat vezetőjének a munka
,·á l lalókat tájékoztatni keil. 

2. Az átalakításra törtPn.S 
kiJelölésröl szintén tájékv7-lat
ni kel l a munJ,;a\·állalókat a 
k:jelöléstől számított 8 napon 
belül. 

3. Az AVÜ-höz történő fel
terjesztés előtt 15 nappal a már 
ldmunkált tervekről kell a 
munkavállalókat tájékoztatn i. 

A tájékoztatásról a munka 
vállalók képviselői 15 napon 
belül írásbeli véleményt adna!�, 
amire a munkáltató 15 napon 
belül köteles írásban válaszol
ni. 

Végül' az AVÜ-höz való fel
t�rjesztésben a munkavállalói, 
képviselői aláírásukkal kell 
igazolják a rendeletben fogialt 
tájékoztatási és véleménynyil
vánítási kötelezettség teljesíté
sét. 

Az ismertetett átalakítási fo
lvamat egyes fázisaiban a 
!-IÁ VTI és a MA V Faipari 
üzem szakszervezeti testülete 
i� tájékoztatást kapott és véle
ményt nyíl \·ánílha tott. A ki-

alakított testületi állásfoglalá
&r,król minden esetben tudo
mása volt a munkállatónak és 
a to\·ábbi szervezési tevéi,-=n·,
s<'gnél figyelembe \·ehette azo
kat. 

A testületi á 11.á sfogla lásnl<:, 
amelyek az átalakításnál ala
kultak ki, mi11den eseUicn 
többségi véleményen a lapc1,ltak 
cs a KH IB segítségével és 8Z(Lfr
é ,  töi tá mogatásával születtek 
meg. 

A munkavállalói érdekkép
\ iseleli szen·ek véleménve 
a 'apján kerültek be a k üli:in
bozö szerződéslen·ezekkbe 
ol _\·an pontok, amelyek a mun
ka\·á llalók ked\·ezményei'.·el. a 
srnciális ellútással. a munka
\·iszonyokkal kapcsolatosak. 
E;,ek a belföldi kecl\·ezménl'�k 
mértéke, a lakásépítéssel, vá
sárlással kapcsolatos kölcsönök 
visszafizetési feltételei, a ta
nulmánvi szerződések kérdé
seinek ·rendezése, a szoi::iál is 
l�l esítménvek igénybe vehető
sége, a MA V munkaviszoni el
i,merése a végkielégítés mér
tékének megállapításánál. Egv 
o!van egyéni munkaszerződ6s 
fogalmazódott meg, amel\'bPn 
az egyes pontoknál a MA V 
Kollek lív Szerződését tekiniet
ték ki indulási alapnak. 

A Vasutasok Szakszerve.::ett-
11ek helyi alap8::ervezetei ré
gezték mindkét szolgálati he
lyen az érdekvédelmi munkat. 
,'. VSZ alapszervezeteinek tes
tületi ülései nem egv eser.ben 
a késő délutáni, esti órákban 
fejeződtek be. A VSz intéző 
bizottságának vezetői, szakér,ői 
SPgítettek a részletekben való 
el igazodásban és a véleménv0k 
vakszerű, részletes megfogal
mazásában. 

Nyugodt lelki ismerettel ál !ít
hatjuk. hogy az érdekvédelmi 
szer\'ek vezetői nem hag_vták a 
munkavállalókat magukra, ha
nem felemelték szavukat a dol
gozók érdekeiért. 

Sajnos nem minden esetben 
sikerült megnyugtató modon 
rendezni a vitás kérdéseke1. 
Ennek oka elsösorban az volt, 
hr,gy úgy a munkáltató. mint 
a munkavállalók és képvi5C'lő
jük nem rendelkeztek azokkal 
a tapasztalatokkal. amelyek 
segítségé\·el az átalakításoK 
zökkenőmentesen megoldhatók 
lettek volna. 

A munkáltató tapasztalatlan
sága eredményezte azt, hugy 
at átalakítási folvamat sorá11 

többször kellett a külön bc,Ló 
szerződéstervezeteket á tszer
keszteni. tartalmában h ála!a
Jutani. A sok papír között má r 
csak nagyon nehe.::en leheu.,tc 
eligazodni és \·égül nem ir,a
rndt az érdemi kérdések eld(,n
lc"sére elegendő idő. Meg l:dl 
á l lapítanunk, hogy az átalakí
tá� végül is nem volt keliöen 
előkészítve, ezért a dolgozói,
nak gyorsan kellett dönteniök. 

Ennek következménye, hogy 
most több száz dolgozó kr:n.v
tcien kényszerszabad$ágon len
n i. 

Az 1991 .  évi IV. tön·ény és 
&.z azt módosító 1991 .  é\'i 
LXXXIX. törvénv elöírásait a 
munkáltató csak úgy tudja be
tartani, ha a kfl. munkaszer
ződését alá nem író dolgozok
nak új szolgálati helyet jelöl 
k1 és a munküllatói jogükat 
gyakorló vezetőt k ijelöl i .  S·1r
kalatos kérdés a ne\·ezett clol
guzók munkával való ellát/1sn. 
A reg1 munkahelyen n incs 
munka. Ennek a kénvszeri1ely
zelnek megoldására alkalmaz
za a munkáltató a kollektív 
szerződés 32. paragrafusának 
elöírásail. A Vasutasok S7ak
szel'\'ezele kép\·iselői. az in�ÉZÖ 
bizottság \·ezetői Y i tatj.11, a 
kolleklh• szerződés 32. parag
rafusának az erre a helvz�tre 
alkalmazhatóságát. Az érdek
egyeztetési tárgyalásokon a 
Vasutasok Szakszervezete ra
gaszkodik a kollektív s;:;erző
des 32. paragrafusának 6. pont
jában foglaltaknak megváltoz
tatásáho.z. 

A Vasutasok Szakszervezete 
nem tudja elfogadn i  a mun-
1,áltató ál láspontját és a kr
vény szel lemé\·el ellen téte,mek 
tartja, hogy olvan dolgozok na 1 
is kénvszerszabadsáe;ot rend(:'] 
el. akiknek a késöbbiekiJ•'!l 
meg kívánja szüntetni a mun
kaviszonyát. 

B ÍZ\'a a munkáltató kedvező 
helyzetértékelésében és a meg
oldásra \'aló törekvésében, re
méljük, hogy a kénvszersza
badságon lévő munka\'állalók
nak ked\·ező eredménvekről 
tudunk majd beszámolni. 

Dr. Péter Mihály 

J<,ltL ÉJ 7 JJIÉHLEG 

Húsz szazalékkal ke ,�esebb 
foglalkozási baleset 

IJ'olya11111tosan ro111la11ah a 111u11,l.aliö1·ül111e11yel,· 

A közelmúltban értékelték a 
. MA V 1992. első félévi foglal

kozási baleseti helyzetét. A sta
tisztikai adatok alapján a 
M A  V-nál ez év első felében az 
elmúlt év hasonló időszakához 
v iszonyítva, a balesetek száma 
tovább csökkent. Húsz száza
lékkal kevesebb foglalkozási 
baleset történt, mint az elmúlt 
jél évben. Ezen belül az üzemi 
balesetek száma több. mint 
húsz százalékkal csökkent. 
Sajnos, még mindig magas ,a 
foglalkozási balesetek sza
rna közel ezren szenvedtek 
b al�setet. Ezen belül 729-en 
üzemi baleset következtében 
sérültek meg. 

Sajnálatos. hogy ebben a fél 
é\'ben négyen vesztették életü
ket foglalkozisi baleset követ
keztében és négyen súlyos 
csonkulásos sérülést szenved
tek. Igaz. hogy a múlt fél év
ben hatan vesztették életü
ket kettővel többen mint az 
idé�. de ezzel 's7.emben kettő
vel többen csonkultak meg. 

Valószínű, hogy ebben közre
j.;.tszott a létszámcsökkenés is . 

A kevesebb baleset oka elsö
sorban a szállítási teljesít
mények visszaesésével is ma
gya1:ázható. A kevesebb lét
szám és egyes üzemek idö
leges leáll ítása is kedvezően 
befolyásolta a baleseti statisz
tikát. 

. 

A munkahelyeken a munka
biztonsági feltételek tovább 
romlottak. Ezt a folyamatot a 
munkáltató fejlesztési, kar
bantartási ráfordítások hiá
nyában csak szemléli, de nem 
állítja meg. Ennek következté
ben a MA V-nál egy ellent
mondásos, de önmagában so� 
veszélyt rejtő munkavédelmi 
helyzet alakult ki. Erre jel
lemző: kevesebb a balesetek 
száma, de folyamatosan romla
nak a munkakörülmények, a 
biztonságos munkavégzés fel
tételei. A leépülő technikai be
rendezések, elhaQyagolt mű
szaki ál lapotok növelik a bal
eseti veszélyeztetettséget. A 

karbantartási munkák, fej1esz
tések, beruházások nagymérvű 
elmaradása a baleseti veszély
források számát szaporítják, s 
ezzel a munkavállalók testi 
épsége, egészsége, élete a 
munkavégzés során fokozódó 
veszélyeknek van kitéve. Eb
böl is kö\·etkezik, hogy a bal
esetek számának a csökkenése 
nem hozható összefüggésbe a 
munkavédelmi helyzet javu
lásával. Erre utal az egy sé
rültre eső gyógyulási idő is. 

A legtöbb baleset továbbra 
is a kényszerpályán közlekedő 
járművek javítása, kézi és gé
pi anvagmozgatás. s vasúti 
járműről történö le- és fel
szál-lás közben történt. Sok 
baleset fordul elö munkaterü
leten. gyalogos közlekedés köz
ben és rakományok átrakása 
során. 

A romló munkakörül-
ménvek miatt hatékonyabb 
munkavédelmi fellépésre van 
szükség. 

Páslm Jenő 

A balesetek miatti táppénzes 1--------------------------

napok száma kisebb arányban 
· csökkent. m int a balesetek. Ez 
a balesetek súlyosságának nö
vekedésére utal. A k iesett 
mun kanapok száma több, mint 
42 OOO nap. 

A foglalkozási baleseteken 

belül az üzemi úti balesetek 

száma és emiatt kiesett munka

napok száma is csökkent. 

Erdélyiek Szegeden 
A Sepsiszentgyörgv melletti 

Rét.\'ről július 16-án 50 tagú 
fúvószenekar érkezett Szeged
re, hogv viszonozza a vasutas 
fúvósok tavaszi erdélyi látoga
tását. A rétyi fúvósok szegedi 
zenésztársaikkal együtt nagy 

sikerű hangversenyt adtak a 
Széchenyi téren, majd pár na
pos szegedi tartózkodásuk so
rán ismerkedtek a város neve
zetességeivel é5 ellátogattak 
Ópusztaszerre i&. 

Egyedül maradt a bajban 
Csalódott a szervezetben, ki is lépett nyomban 

Az élet sok furcsasá�ot produkál. Mé2 ee:v iól in
duló életpálya is gyakran derékba törik, ha kellemetlen 
betegség lép fel, vagy a manapság oly gyakori átszer
vezés, létszámleépítés miatt válik valaki munkanélkü
livé. Farkas Orsolya főintéző sem gondolta volna, ami
kor 1963-ban, az érettségi után a vasút szolgálatába 
szegődött, hogy életének lesz olyan szakasza, amihez 
hasonlót még haragosainak sem kíván az ember. 

Vele az történt, hog)' állá
sának megtartásáért, a vasút
nál maradásáért a bíróságo
kon kell hadakoznia. Hogy vi
lágosabb Jegyen a kép, perges
sük vissza a nar>tár lapjait a 
hetvenes évek végére, a nyolc
vanas évek elejére. 

A MÁV tisztképző nappali 
tagozatának elvégzése után, 
1976-ban .Józsefváros állomás
ra helvezték forgalmi szolgá. 
lattevőnek. Két évvel később 
Budapest-Soroksári út állo
máson fol�·ta tta. ugyanebben a 
beosztásban. 1979 augusztus 
végén ideiglenesen Rákoske
resztúr állomásfónökének ne
vezték ki .  

Hog�, ez a k inevezés, a fő
nöki beosztás, korai volt vagy 
sem, azt most ne firtassuk. 
Egv biztos : a Keresztúron töl
tött hetek. hónapok alatt gyak
ran maqasra s.zökött a vérnyo
mása. Egv kórhúz; kiv ;zsgálá
son azután kic1erült. hogv a 
vérnyomás 'ngadozása miatt a 
iobb szemének Júlása is g\·en
gült. emiatt forgalmi ,7.0Je;álat
ra alkalmatlanná vált. Beteg. 
állományba került. majd m 1 -

után a táppénze5 időszak !e
leit, baleseti ja radékos lett. 

Az orvosi diagnózis szerint 
könnyebb beosztásban. bár
mely admin isztratív. ügvinté
zői munkakörben tovább dol
gozhat. 1gy került a Keleti 
KÜF-höz üzemgazdásznak, 
majd a MA V Tervező Intézet
be hívták, ahol 1986 elejétöl 
szerződéskötő ként dolgozol t. 
Három és fél év után - leg
nag\·obb meglepetésére - kö
zölték vele. hogy létszámcsök
kentés miatt munkaköre meg
szűnik. 

- 1rást is kaptam róla, 
melyben azt ís felajánlották, 
hogy osztály kezelői beosztás-

ban még tudnának alkal
mazni, - emlékezik vissza az 
igazi tortúra kezdetének nap
jaira. - Ezt nem fogadhattam 
el. Egyrészt a képzettségem, 
másrészt pedig amiatt, mert 
gép- és gyorsírni nem tudok. 
Márpedig ebben a beosztásban 
erre is szükség van. 

- Mi történt ezután? 
- Ami várható volt. IVyolc-

vankilenc augusztus 31-ével 
felmondtak. 

- Indok ? 
- Létszámcsökkentés miatt. 
- Fellebbezett? 
- Igen. A helyi munkaügyi 

döntőbizottsághoz, de hiába. 
Élve a lehetőséggel a Fővárosi 
l\Iunkaüg:vi Bírósághoz fordul
tam. Ott is elutasítottak, mert 
el kerü I te a figyelmüket, hogy 
baleseti járadékos vagyok. 
Ezért fellebbeztem és az újabb 
tárgyaláson már a javamra 
döntöttek. Amíg ezek a tárgya
lások folvtak, időközben a 
Vasutas Alkalmazottak Bizto
sító Eg�·esületénél dolgoztam. 
A Fővárosi Munkaügyi Bíró
ság ítéletével azonban 1990. 
július 5-ével visszahelyeztek a 

MAVTI-ho::. 
Ha valaki most azt gondol

ja. hogy ezzel a bírósági vég
zéssel véget ért Farkas Orso
lya munkaügyi prncedúrája. az 
téved. A MAVTI-ban ugyanis 
nem állították munkába. Erre 
újból bírósághoz fordult. mely. 
nek eredménvekén t 1991. már
cius l -jével másodszor is  visz
szahelyezték a tervezőbe. 
Munkakörét akkor sem kapta 
meg,' de jogi státusát meg
hagvták. 

úgy tűnt, hogy lassan ren
deződnek a dolgok. Ám jött 
1992. július 1 .  A MA V Tervező 
Intézet a privatizáció köYet
keztében ezzel a nappal kft.-vé 

BE�ZÉLJÜNK  RÓLA ! 

alakult. Farkas Orsolyának 
munkát nem ajánlottak, fel
mondást sem kapott. Ellenben 
átkerült a vezérigazgatósá i; 
köz"azdasági és fejlesztési fö
oszt°álvának a létszámába, 
ahonrian nyomban kényszer
szabadságra küldték. 

- Érdek-kép\'iseleti szerv
hez nem fordult? Egyáltalán 
tagja valamelyik szakszen e
zetnek? 

- Már nem. 
- Kilépett? 
- Igen. 
- A Vasutasok Szakszerre-

zeténelc huszonnyolc évig vol
tam tagja, de a VDSZSZ meg
alakulása után átléptem abba 
a szakszervezetbe. 

- Miért ? 
- Mondjam a:t. hogy meg-

szédített a prupaganda;uk, 
azok az ígéretek. a melyeket 
meghirdettek. Bn naiv, azt hit
tem, hogy ez egy harcos s;:;o.k
s.::ervezet, s az ő segítségükkel 
sikerül az ügyemet végérvé
nyesen rendezni. - Tévedtem. 
Hiába kértem a vezetőket, a 
jogász kollégákat. csak hite
gettek, ami kor elérkezett a bí
rósági tárgyalás ideje. soha 
sem értek rá. Bezzeg. tisztsé
get azt kaptam, kettőt is. Ügy. 
vivőnek választottak és az or
szágos választmányba is beke
rültem. 

- Szép karrier. 
- Az. Csak van egv ki,; 

szépséghibája. A m11nkát. a 

helytállást elvárták tőlem. de 
a bajban nem segítettek. Min
dent magamnak kellett csinál
ni .  Ezért előbb a tisztségeim
ről köszöntem le, majd arra a;: 
elhatározásra jutottam. hogy a 

VDSZSZ-ből is kilé11ek. 
- No, és ki lépett"! 
- Igen. De nemcsak &n 

egyedül. Rajtam kívül. ha�on
ló indokkal még két nőisme
rősöm is ki lépett. Nézze, ha 
egy szakszerrezet hen fonto
sabb a ve:::etök kö::s::ereplese, 
mint az aktivisták. s a tagság 
érdekeinek a védelme, a baj
ba jutottak érdekképviselete, 
ott bajok vannak. Én azért 
léptem ki, mert csalódtam a 

VDSZSZ-be. 
R. V, F. 

Hamarosan a parlament előtt 
a vasúti förv.ényfervezet 

M:nt az köztudott, elkészült 
a vasúti törvény tervezete, 
ami t  a közeljövőben a parla
ment elé terjeszt a kormány. 
Szakszervezetünk szakértői 
szinten véleményezte a tör
vénytervezetet, aminek szük
ségességével egyetért annál i s  
inkább, mert már 1988-ban, az 
1968. évi IV. törvény a vas
utakról hatályba lépésének hu
szadik évfordulója alkalmából 
a kormányzat felkérésére ké
szített véleményben új vasúti 
törvény megalkotására hívta 
fel az akkori közlekedési kor
mányzat figyelmét. Olyan vas
úti törvény megalkotását sür
gettük, amely egyértelműen 
tisztázza a tulajdonos. a mun
káltató és a közlekedési ható
ság(ok) jog- és feladatkörét. 

A mostani vasúti törvényter
vezet ha késve is. de nagy elő
relépést jelent abban a tekin
tetben, hogy a végbement tár
sadalmi -gazdasági átalakulás
hoz, a rendszerváltozáshoz al
kalmazkodva megkísérli a 
vasúti közlekedéssel összefüg
gő kérdéseket tisztázni. tör
vény szintjén rendezni .  Remél
Jük. hogy a parlament minél 
előbb elfogcid egy olyan vasúti 
törvényt. amely a vasút műkö
désének jogi kereteit hosszabb 
távon meghatározza. S ez 
olyan törvén:v legyen, amely 
egyaránt kielégíti aL állam, az 
üzemeltető (munkáltató), a 
vasúti szolgáltatás igénveit, s 
nem hozza hátrányos helyzetbe 
a vasút dolgozóit sem. 

Ezekből a megfontolásokból 
ki indulva elemeztük a tör
vénytervezetet. Az lfJ68-as tör
vénnvel szemben előnve, hog\ 
cél é� eszközrendszerében 
vil!;gúlia és határozza meg a 
vasúti közlekedé� feladatát és 
tevékeny:,ége feltéLelrendsLe• 

rét. A törvénytervezetben 
rnegfogalmazottalc jól kapcso
lódnak a változóban lévö tu
lajdonviszonyok adta feltéte
lekhez és ezzel összefüggő tör
vényekhez, például a koncesz
sziós törvényhez, amely bizto
sítja, hogy az államon kívül 
mások is létesíthetnek és mű
ködtethetnek vasutat és végez
hetnek vasúti és ezzel össze
függő egyéb szolgáltatásokat. 

Előremutatóak a törvényter
vezetnek azon paragrafusai, 
amel vek a vasú ti közlekedés
sel összefüggő állami önkor
kormánvzati és üzemeltetői 
feladatokat és jogosultságokat 
fogalmazza meg. A tulajdonosi 
fejezetrészben nyitott maradt 
az a kérdés, ki a tulajdonosa 
a MA V-nak. Talán azért. mert 
a nevében benne van, hogy 
Magyar Allamvasutak . . .  

A törvénvtervezet a vasút és 
a vasút vezetőinek régen várt 
igényére kedvező választ ad a 
pályaépítéssel. -fejlesztéssel, 
-telúj ítással kapcsolatban. A 
törvénvtervezet kimondja, 
hogy az országos közforgalmú 
va�úti páh·ák és azok tarto
zékai az állam kizárólagos tu
lajdonában vannak. A vasúti 
pályának és tartozékainak 
fenntrirtásáról megfelelő 
pályadíj fejében - gondosko. 
dik az állami költségi·etés ter
hére. Van a törvén.\·tervezet
nek azonban eg\· szépséghibá
ja. Nevezetesen az, hogv a 
törvény felhatalmazást ad a 
kormánynak arra, hog�· ezt a 
passzu�t akkor léptetheti ha
tálvba. ami kor ennek a gaz
dasági feltételei megteremtőd
nek. Ezzel nem tt1d1111k egyet
érteni. mert ez a halasztás a 

MAV mliködtetését veszélyez� 
tetheti. A fuldoklónak akkor 

kell nyújtani a mentőövet, 
amikor még él. 

Kedvezőek a vasút számára 
a törvénytervezet azon pasz
szusai, amelyek állami garan
ciákat nyújtanak a szociális 
szempontból a kormány által 
elrendelt utazási díjlrndvezmé
nyek okozta bevételkiesések az 
állami költségvetés terhére 
történő megtérítésére. 

K i fogásoltuk, hogy a tör
vénytervezet szerint az ágazati 
m111iszte1· ál lapítja meg a bel
földi országos közforgalmú 
menetrend szerint közlekedő 
vasúti személyszállítások díja
it, az üzemeltető véleménYé
nek kikérése nélkül. Javasol
tuk, hogy a személyszállítás 
díjtételeit az üzemeltető javas
latainak figrelembevételével 
határozzák meg. Hasonló a ja
vaslat a fuvarozási feltételek 
meghatározá�ánál is. 

A törvénytervezet az orszá
gos és helui közforgalmú vas
utakat közüzemnek n yllvánit
Ja. Ezt figyelembe véve kifogá
soltuk, hogv a MAV személyi 
állományára miért nem terjed 
ki a közalkalmazottakról szó
ló  1992. évi XXXII I .  törvény. 
Megkérdeztük, azért mert 
nem vagvunk költségvetési 
szerv? Nem tartottuk elegen
dönek a törvénvte1·vezetnek 
azon megfogalmuzását, amely 
ki mond.ia ugyan. hogy fokozott 
büntető jogi védelem i lleti meg 
a vasúti végrehajtó s:wlgálatot 
végzö dolgozót. Helyesebbnek 
tartanánk. hogy aLok H vasúti 
dolgozók. akik végrehajtó szol
gálatot látnak el. a kö7tisztvi
selőket megilletö büntetőjogi 
védelmet élveznének. 

(Pásku) 
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Hiteles információk kellenek HUSZONNÉGY ÓRA ALATT 1 50 VONAT 

Az albertirsai főnök 
jó gazdája az allomásnak 

Egy év a latt hárman lettek öngy i l kosok a síneken 

Az átszervezések következményei 

foglalkoztatják a tagságot 
ősszesürúsödött a hőség i t t, 

az albertirsai vasútállomás pe
ronjain ,  de még lenn, a bt>lon
ból készült a lu l járó labirint�sa 
is fülött kemencének tűnik. 
l\'rár rnn. tízórai idő, ám Biri 

Janos á l lomásYezctő - n. int  
mondja - nem igazán szokol! 
ti1óraizni, lévén Sok munt-ája 

Beszélgetés Mári Gáborral a szegedi IB elnökével 

é:; kevés embere. 
- M indössze tizenkilencen 

s1olgá[juk a rnsutat ez�n a 
nagy forgalmú ál lomáson -
tcr l i  me� zsebkendőjével izzadt •, 
homlokát a 38 éves fiata lE>rn
!Jcr, ak i  a l ig  egy esztendeje 
dr.li:ozik jelenle.;i posz:t.ián. -
l, us:onnégy óra alatt l:iO s:e-
1el1:ény halad át a hat t'ágá1'l/• 
7;r.ron, s a '1etedikrö/. naponta 
1,rgy helyi vonatot indit u,11� 
Ludapestre. 

/\ f6\·6rostól ötYen ki lomé
h-nwi lá\·olságlxm van ez a 
, :rúgkertes. gonclozott és meg
lepően tiszta á l lomás. V:JJOII 
bcnnan érkezett ide Biri Já
nus? 

- Tizennyolc én·el eze!,3tt 
tet tem érettségit a jó hirü 5ze
�C.'di Bebr i ts  Lajos Vasúlfor
g;:iln,i Slakkö1.épiskolába,1. A 
t, iss okle\·éJ le l  barátom és pá
határsam javaslatára Mardü 
Yasútállomásá1a kerültem. Ott 
c!0Jgoztarn néhánv évig, azt::.n 
- egy miskolci lanyt  felc,t"gi.il 
Yéve - eljutottam Cegléd ni -
rosába, Ké!-.rlbb dolgozta m a L l\Icgérkczctt a debreceni személy az állomásra Yezérigazgatóságon, Pi l isen is. 
Innen az. utnm egyenes�n a A'bertirsa ál lomáson. Hárman s ha teheti, kijön ;:iz állomásra. 
Lt1 ther utcai  tisztképz.öbe ,ez.e- lettek öngyilkosok a sinek fő· Figyeli a ,·onatokat, meg a vntett, majd ide Albertirsára. lött :  életüket megunt. vagy 8 sutasokat. Tetszik neki ez a 

- l\Iegszerettem ezt a köz- ldlátástalan jövőj ú emberek munka. S"get, 5 öt é,·e építettem �gy ol ték meg magukat. K imegyünk a vasútállomá� s1.erény családi házat - fo!y- mngo··tti' re'•zre. Ott  auto·parkoló t t . · 11 • t ·  A t  - A z  állomás a dánosl so- - " a .1a az a omasveze o. - • h, épült három-négy éve, á m  rendezet t, újjáépített állomás rc,mpótól a mikebudai átjáróig az úrvezetők mégsem használa, albert irsai, s az innen mun- le-rjedő szakasza m ikor veszé- ják. mert kocsijukat az épület kába ii:!rekvők, az i ngázó!< elé- l:,,es leginkább? tövében, vagy a gyalogjárdán gedettel{ az a luljáró-rendszer- - Szeptembertől június Yé• á l lítják le. tt>l. amely 1937-83-ban épült. gl>ig mindig aggódunk, hogy az 

A szakszervezeti munká
ban n i ncs nyári szünet 
mondja Mán Gábor, a szege
di területi &, tagozati vála,zt
mány elnöke. miu tán megtud
Ja jövetelem célját. - Sok a 
megoldá�ra \ ár ó feladat, ezért 
folyamatosan kell do!gowi. 
tagja ink érdekét képviseln i .  

- Hal lhatnánk ezek től bö
vebben ? 

- Igen. /\ közelmúl tban le
zárult  rész:mu nlrnidös foglal
kozt atással kezdeném, a n-ÍeJy. 
ről függet lenül attól, hogy te
rületünl;ön min tegy 5200-an 
járultak houá e foglalkozia
tá:;i módhoz, eléggé megosz.
iot tak a vélemények. A két 
�zélsőséget eml í teném : többen 
továbbra is válla l tá k  voln a  a 
részmunkaidős foglalkoztatást. 
mivel otthon másodlagos gaz
da$águkban megtalúltá!, a szá
mításukat. Mások - ezek van
nak többen - nem értették 
meg a foglalkoztatás lényegét. 
Sokan közülük úgy fogalma7.
tak, hogy m iért nem a 1 3. 
havi fiz:etés bizonyos százalé
kát \·eszik el. /\ bevezetést 
megelőző előkészítö munká
ban a tisztségviselőkkel részt 
\·ettünk. s ezúton is szeretném 
megköszönni  támogatásukat. 

- Napjaink feladatai közül 
megemlíteném a júl ius l-jétől 
hatályba lépett új Munka Tör
vénvkönyvet, amelynek hatá
sa több héten. hónapon keresz
tül számos feladatot ró ránk 
- folytatta. - Elsősorban je
lentkeznek azok a rendezvénv
sorozatok, amelyek a felkészí
tést segít ik. Gondolok i t t  a 
t itkárok felkészítésére. Az or
szágos kezdeménvezést kö\'e
tően előbb valamennyi t i tkár, 
majd az l\ISZOSZ megyei kép
viseletével közösen a C5ong-

rád megyei t i tkárok részére 
egy másik felkészítő foglalko
zást is szerveztünk. Jelenleg 
folyam,atban van a MAV Kol• 
lektiv Szerződésének az ÚJ 
i\1 unka Törvénykönyvhöz való 
igazítása. Ebből adódóan gond
jaink is  vannak. 

- M i re gondol ? 
- Elsősorban a tizenkét 

6rás foglalkoztatás kérdésére. 
Területünkről többen jelezték. 
elsősorban a fordulószo!gálatns 
kollégák, hogy az utazók ílC'm 

s7,ívesen fogadják a ti zen két 
órát. Ugyancsak k iemelt fel
adat napjainkban a szakszer
vezetek közöt t i  választás elő
készítése. Mivel a tör\'ényes 
szabályozás még várat magára, 
igy a választásra várhatóan 
csak novemberben, december
ben kerülhet sor. A Vasu ta�ok 
S1.akszervezete kampám·stáb
jána!{ én is tagja vagvok. 

- Hány embert érint  e7.? 
- Tagságunk közel 7300 

ami az igazgatóság létszámá
hoz viszonyítva 70-7 5 s:::á.:alé
kos s.:ervezettséget jelent. Az 
elmúlt  időszak nagv előrelépé
sének tartom s ez valahol egy 
egységesebb megjelenést tesz 
lehetővé, hogy valamennvi 
alapszervezetünk csatlakozott 
a középszervhez. 

- l\Iost milyen kérdések 
foglalkoztatják a tagságot? 

- A \·árható á tszervezések 
és azok következményei. Gon
dolok i tt az igazgatóságon be
lül i ,  és az egyes igazgatóságok 
közötti átszervezésekre, mely
hez nekünk is  if.lazodni kell 
Hiszen új döntési pon tok ala
kulnak maid. és ehhez mi  is 
igazítani akarjuk munkánkat. 

- Sok a feladat. sok a ,·á l
tozás. Hogyan értesül erről a 

Közlekedési arcképcsarnok 

Emlékezés gráf Mikó Imrére 

Akkoron bontották le azt a iskolás gyerekek betartsák a Szorgalmas emberek l
é
akják 

J:yalogos felüljárót, mely mer;- szabá lyt :  miszerint a lezárt 50
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nehezítette a faluban s az új- rcmpó előtt meg kell ál lni .  tül Biri János. - Remélem, fi. 
t�lepen lakók helyi közlekedé- Sajnos ez a szabály számukra g},elemmel kísérik az ál lomás 
sét. Kerél,páros0k százai, kis- ,.tratlan", hiszen figyelt:?mbe kis csapatának munkáját. Ezel( 
fl11ermekes anyák tucatjai a sem veszik. Sőt, szüleik járnak az emberek hajnali négy, vas::y tnegmondhatói, men nyivel egy- .,Jó" példával előttük azzal, fél ötkor már ,·onatra illnek. Altalános, kedves szokás volt mét „megkereszteltek". A névszerúbb így az út a sínpárok hogy a fénysorompót kikeru1':e hf'gy késő délután, vagy este a múlt század derekán ha- adók a magyar közlekedés k i a:att. néhány másodperc előnyre épségben hazatérjenek. Az fiJ . zánkban Is, hogy a mozdonya- emelkedő egyéniségei : gróf Újra lemegyünk az aluljáró gcndolva, áthaj tanak a tilo�on, lomás pedig arra hivatott, hog, kat egyes személyekről, fogai- Széchenyi lstván, gróf Mikó 
labirintusába. Mocskos, fösze- _ Család ? kulturált környezetben és !Jiz- makrói nevezték el. Ez a gya- lmre, Baross Gábor és Kandó fi r kált  falak . • . Fölöttünk dü- _ A feleségem adminisztrá- • b , .1 l k l h . .  t· d l .  .. Kálmán. A felsoroltak közül 
bcrög egy szerelvény. tonsag an erezze, magu rnt a; or at osszu ev 1ze e t 1g szu- három személy köz.ismertsége tor, a kislányom öt-, a fiam \Jtazók netelt, míg most a vasutasnap h ti l\1 -k · l - Tavaly őszig, nagy esózé- · • • vitat ata an, i o mre neve hétesztendős, imádja a vasutat, Besze Imre alkalmából négy mozdonyt is- b t • bb" "d "b sek után az aluljáróban térdig  azon an az u o 1 1 o en 
ért a szennyes á radat, ugyan is -:-----------------------------------------, megkopott. Indokolt emléké-
a búvárszivattyúk vagy nem nek felelevenítése, pályafutá-
birtak az esővízzel, vagy egy , ,. r • • ,, , sának és érdemeinek rövid 
s1erűen leégtek. Hosszú, olykor PARADFURDOI KEPESLAP 

méltatása. 
s;:iszifuszinak tunő intézkedé- . Gróf Mikó lmre 180:5-ben 
sek eredménye lett az, hogy ma Erdélyben született. Jogi ta-
már megszüntek ezek a gont ·A .,, üdülőben mindenki meg- nulmányokat folytatott, majd 
dok. Illetve a helyi képviselő- találhat ta a legkedvezőbb el- az erdélyi fökormányszéknél 
t1::stülettel még mindig hadako- foglaltságot. Színes tv. rexasz- töltött be egyre magasabb 
2:unk azért, hogy az áldatlan lai. sakk. kártya, az ud varon t isztségeket. és 1847-ben kincs-
állapotok megszűnjenek. Az lengőteke áll a vendégek ren - tárnok lett. Vil�os után pasz-
a lu ljáró világításának köl tségei delkezésére. 5€táln i  és túrázni szivitásba vonult, de a társa-
at albertirsai vasútállomást is sokat lehet. A szervezett ki • dalmi és gazdasági törekvése-
terhelik. A takarítást ml vé- rándulások programiában sz.e- ket erősen támogatta. Fö része 1a:ezzük . . .  M i  vigyázun:t a repelt a Debrő-K isnána-si- volt a koloz.,vári egyetem !ét-rendre, a tisztaságra . . . De roki vár, Bükkszék. Hollókö, rehozásában, 6 alapította az nem győzzük. Jó esetben egy Parádsasvár, a Kocsimúzeum Erdélyi M1ízeumot, számára plnztáros, meg egy rak,áros és más nevezetességek megte- székházat adományozott. I\Ie-6r::i a vagyont és a becsületet. kin tése. cénása volt a nagyenyedi kol-

- Kl ügyel a hetedik vágá- A fürdöpark és az üdülö légiumnak és a szepsiszent-
nyon dekkoló szerelvényekre mögötti fehérkő is látogatott györgyi székely gimnázium-
éJszaka ? hely. I tt találhatók a hatalmas nak, de támogatta a többi er-

- Senki. tárolók. amelyekben a fürdö délvi iskolát is. 
Az albertirsai vasútállomás 

épülete és körnvezete pedig 
megérdemelné, hogy a hely
bél iek és az átutazók jobbé>n 
vigyázzák a rendet. Az ő biz
tonságukat őrzi a kerítés, a 
i;zépérzéküket növelik a vítág
ágyások. 

-�· 

Az üdülő vendégel az ebédlőben 

Parádfürdó központjától 

é.s a szanatórium gvógyvizét Sokoldalú és áldozatkész tetárolják. Látható mél:! a be- vékenységével .,az erdélyi zárt Timsóbánya, A tetöről Széchenyi" nevet vívta ki maszép k i látás nvíl ik  a környező gának. Irodalmi munkássága tájra_ Az üdülőtől 7 km-re van is több lrányú. El-ösorban töraz I lona-vízesés. Közben meg ténész volt, de archeológia i  és lehet pihenn i  a Szent lstván irodalomtörténeti szerepe is k útnál, vize gyógyforrásból jelentős Tiszteleti tagja volt !I ered. Magyar Tudományos Akadé-

tagság? M ilyen lehetőségeik 
vannak a gyors információ el
juttatásában ? 

- Elsősorban az írásos in
formációs csatornákat említe
ném, amelyben nagy feladat 
hárul a Magyar Vasutasra. 
Ha:wnlóan fontos szerepet 
kap a szóbeli tájékoztatás. el
söwrban a t i t.károkon keresz• 
tül .  S végül, de nem u tolsó• 
sorban a személ\"es látogatá• 
sokat említeném, amelrek so
rán lehetőség van az informá
ciók k icserélésére. Napia ink• 
ban nagyon fontosnak tartom 
a hi teles in formációt. 

- Tehát most nehezebb a 
helyzet, mint korábban ? 

- Nehezebb az embereket 
megnyerni a szakszervezeti 
munka végzésére, annak tá
mogatására. Hogy mi ennek 
az oka? Egyré:;zt. sokkal több 
i n form:ícióhoz jutnak. mas
részt, nem biztos. hogy azok 
között helvesen szelektálnak. 
Sajnos területünkön is van 
olyan hely, min t például Kecs
kemét, állomás. ahol nem va� 
gyok elégedett a szakszerveze
ti m unkával. /\ munkástanács 
nem azért erősödött ott meg, 
mert mi gyengék vagyun k !  
Eppen ezért személyi konzek
venciákban is  gondolkodom, 
de ehhez az kel1, hogy a szol
gálati helyeken is partnerek 
legyenek a kollégák, fa a tiszt. 
ségviselök választásánál ne az 
legyen a szempont :  mindegy, 
ki t  választanak, csak ne en
gem. Mivel az ottani szb-hez 
nagv terület tartozik, {gy m inél 
előbb rendbe kell tennünk a 
szervezetet, mégha az tiszt:aéi;
,·iselö-válto7.ással is jár. Min• 
dPn megoldásra fogadóké.nek 
vagyunk. 

Gellért József 

cióját. Ebben rámutatott arra.; 
hogy „a köz1ólét az államjogi 
kérdések rendezése mellett 
leginkább az anyagi érdek ok
s:erű ápolásától filggvén, csak 
akkor remélhetjük. tartása n 
haladó és biztos fej/ödésünket, 
ha kielégítö mérvben fognak (J 

tökély magasabb fokára vitt 
közlekedési eszközök rendel
kezésükre állani". 

M ikó Imrének. gondoskodnia 
kellett vasútvonalak létesítésé
ről és megváltásáról. Ezek cél• 
jára 60 m i ll ió forint államköl
csön felvételére kapott enge
délyt. Kiépíttette az 1868. X I I. 
törvényei kk fel hata lmazása 
alapján a Hatvan-Miskolc és 
a Zákány-Zágráb közötti vo
nalat ( 1 15+ 1 03 km). és 1868. 
június 30-án megvásárolta a 

pest-salgntarjánl vonalat, 
amely a MAV első vonala lett. 

Minisztersége Idején 
amely 1870. április 21 -ig tar
tott - még számos vasút épí
tését engedélyezte az or�zág
g1,ű lés. Nevéhez füzödik a Ma
g1,ar Allamvasutak megalapí
tása, a Va�úti és Hajózási Fő
felüg}'előség felállí tása, az el• 
ső i lletmény. és az első egyen
ruha-szabályzat bevezetése, a 
MA V Nyugdíj i n tézet létreho
zása Mindezt azokban az Idők
ben, amikor pl. 1870- ben 54 
mi l liót fordítottak a vasútra, 
holott az ál 1am egé�z évi költ
ségvetése mi ndössze 171  mi l l ió  
forintot tett k i .  Micsoda impo
náló arány! 

Mikó Imre i:rrót 1876-ban 
Kolozsvárott hunyt el. 

- Bejárók és vasutasok köz-
1ége Albertirsa - folytatja im
már benn .  az épületben Biri 
'Ja nos. - Elértük. hogy a leg
n,odernebb berendezés - a 

Dominó 70 - szolgálja az lil lo
máson dolgozó 19 ember mun-
1.<áját, s ezzel együtt vigyázza 
az utazók biztonságát. Arról 
nem tehetünk. hogy az utohbi 
lclőben három haláleset történt 
a, ál lomáson. 

pár száz méternyire festöl 
környezetben található az E:ső 
Biztosító és Segélyegyesület 
üdülője_ Kiss Guuláné \·ezelé
sével 26 tagú személyzet biz
tos ít ia a i;(ondtalan üdülést a 
két üdü!öépület.ben. 

mert az étkeztetésnél figye
lembe ve.szik. 

Többnrire vasutasok. egye. 
sületi tagok pihennek itt. 
Turnusonként néglJ•Öt fiatal 
nászutas eglJ héti a ked vezmé
nyesen üdülhet. /\'agy Zsolt és 
ifjú neje Szombathelyröl jöt• 
tek. Jú lius 1 1 -én esküdtek, 
17-én kezdték meg üdülésüket. 
Megeléeedéssel beszél tek az 
ellá tá�ról. 

Ezt az utat választotta a miának. 
dombóvári Kiss János és fele- A politikai életbe hosszú r-------------sége, mindketten EBSE-tagok. 

Ilorváth Károly 

- üzemi, avagy utasba!eset
ről van szó? 

- Ongyilkosokról Az elmúlt 
et:v esztendő során sem üzemi 
1em uta:;baleset nem történt 

Legnagyobb a forgalom ta
vasszal. nyáron és az ünnepe
ken. A kilencven személyt be
fogadó üdülőben ilyenkor 
mindig telt ház van. Az üdülő 
saját konvhával rendelkezik. 
A sütést. főzést négy sz:akács
nó végzi mindenki megelége
désére. A beutal taktól már az 
első nap megkérdezik. hog;y ki 
cukorbeteg, vagy vegetáriánus, 

Aki az EBSE-nek 30 éve 
tagja. két hétig lne:vene.sen 
üdülhet. Dombik Antal Debre
cenböl 40 évi vasúti szoleálat  
után két éve ment nyugdíjba. 
Neki föleg az udvarias kiszol• 
gálás tetszett. 

Szeretnek k irándulni .  G }•alo- szünet u tán tért vissza. Részt 
gosan is elérhető az Ilona -for- vett 1 864 -ben 8 kolozsvári és 
rás, a Klarissza-forrás, a Vár- az 1 865-68. évi pesti ország. 
kút. Ezek a gyógyforrások 12- i;yú lésen. A kiegyezés utáni 
13  km-re vannak, de a i:!YÖ· első kormányban, 1867. április 
nyörű táj kárpótolja a fárad- 20-án a közmunka- és közlekeságot. dési min iszteri tárcát vállalta 

A vendégkönyvet lapozgat- el. Széchenyi István, mint  tudva 1989-től hetvenhárom dicsé- juk. 1 848-ban előterjesztette a ró bejegyzést találtam. A J M A V Tervező Irodától nyug- '' avaslat 8 magyar közleke-
d ijba vonult Ecsedi Tamás ezt dá�ügy rendezéséről" cfmú 
írta : .,Ht.izias koszt, 16 ellátás. alapos tanulmány�t. Mikó l m
csend. tiszta levegő. ltt iaazán re „Emlékirat a magyarorszá-
Zehet pihenni." gl vasutakról" cfmmel készf. 

Jurkievicz Tibor tette el meghatározó koncep-

Kerékp(irtúra 
A Technikai és Tömeg-

sportklubok Szövetségének 
hatvani MA V lövészklubja 
ebben az évben Is megrendez
te a vasutasnapi kerékpártú• 
rát, amelynek állomásai a 
Mátravidéki Erőmű, Lőri nci, 
Selyp, Apc. Petobánya. Rózsa
nentmárton. 5zücsl és Hort 
községek voltak. A túrán Ba
láz� Béla Ue:vvezetö elnök ve
zetésével huszonöten vettelc 
részt. 





Loko-táhor Bószobon 
Turóczi Lajos, a Magyar 

Termazetiáró Szavetség elnö
ke ünnepélyes zászlólévonással 
Zárta be a béiszobi Loko-tá
bort. Szemünk hoszan követte 
a nemzeti színű zászlót. ame
lvet a kerékpáros természet
járó fiatalok j elképesen to
vább v ittek a jövő évi tábor 
felé� 

- Mennyiben kapcs�lódott 
be a természetjárók nagy 
programjába ez a tábor ?  

- Ez a tábor a mi  egyesü
tetünknek. a Lokomotív Ter
mészetjárók Szervezetének tá
bora. amit azért talá.ltunk ki, 
hogu a auermekeinket a nyári 
szünidóben tábori körülmé
nyek között is foglalkoztassuk. 
Ezzel két dolgot értünk el, 
egyrészt a gyermekeket termé
szetközelbe hoztuk, túrákra 
'Vittük. A má.sik igazi szem
pont az. hogy a szülőket is te
herrnen tesítjük, legalább két 
hétig_ azzal. hop;v a nyári szün
idő alatt  mi gondoskodunk a 
gyermekekről. A házirend ér
telmében a szülök két hét alatt 
n em jöhetnek a tábor közelébe 
isem. A tábornvltásra idehoz
zák a gyermekeket, és zárás
kor értük jönnek. 

- Mi van a házirend mö-
11öt t ?  

- Tulajdonképpen a réai 
cserkésztáborok emlékét pró
báljuk felidézni. Bár ez a tá
bor soha nem volt igazi cser
késztábor. Nálunk ezek a gyer-

mekek nem folytatnak rend
szere.t természet]árút. mert 
nincs rá lehet6ség0k iskolai és 
egyéb elfoglaltságuk miatt. A 
gyermekek részére a Loko lehe
tőség arra, hogy év közben is 
kirándulhassanak. lgy a tábor
ban nem lehetett azokat a 
mód8zereket. fegyelmet alkal
ma:zmi, ami egy cserkésztábor
ban kötelező. Ez a tábor in
kább üdülőjelleggel múkö
dött. 

- Nem sajnálja, hogy vég
leg bezár a bószobi tábor ? 

- Sajnálom. de mit  tehe
tünk. A korábbi kulc.sos háza
kat is ugyanúgy el ke-l!ett 
hagynunk. mint most a bőszo
bi t. tvtizedeken át gyakorlat 
volt. hogy a természetjárók, 
ha létrehoztak valamit. utána 
elvették. A ha.idan elhagyott 
üd,ülők közül is 15okat rendbe 
tettünk. és amikor látták. hoo 
az .ió dolol{. csináltak belöle 
luxusüdülőt. Ugyanez volt az 
e:hag.vott turis taházakkal, 60-

kat elvettek tőlünk. 
- Pihenni vagy dolgoz.a i 

Jött ide? 
- Dolgozva pihentem. A 

fiatalok. Rományi András és 

Bödör Tamá3 vezették a tá
bort. Az is fontos. hogy érez
zék a gyermekek, ho.l:(y azok 
vezetik őket, akik közülük va
lók. Mi  nem mindht tudjuk 
megtaláln i  a megfelelő han
got. 

D. L. A. 

T ermeszetjárók' találkozója 
Kaposvárott rendezték a 

,·asutas természetjárók har
minckilencedik találkozóját. A 
helyszín egy évvel ezelőtt már 
eldőlt. A szervezők m indig 
igyekeztek olyan helyek között 
1v álogatnl, ahol a találkozó a 
vasút szálláslehetóségeire épül
het. Ezúttal a MA V Kaposvá
ri Nevelő- és Diákotthon is 
ideális bázisnak bizonyult. A 
:VUUtas természetjáffllt kapos
'Vá:ri találkozóján kétszázhar
mfncan vettek részt. Meghívá
sukra Erdélyből, az Erdélyi 
Kárpát Egyesülettől 6ten, a 
Csíki természetjárók közül pe
dig tízen jöttek el. A huszon
hat természetjáró-szakosztály 
delegáe\ója is ott volt Kapos• 
vár9tt. 

Mint ahogy Szent1711örgyi 
Tamástól, a Vasutas Termé
szetjáró Szakosztály ilgyvivő
jétől megtudtuk, a háromna
pos találkozó pénteken egy 
százhatvan kilométeres busz
körúttal kezdődött. Megnézték: 
a barcsi újborókást, a szennai 
falumúzeumot, Nyugat-Bara
nya nevezetességeit, egészen 
Szigetvárig. 

Szombaton hdrom na1711 gya
logtúra indult. A harminc ki
lométer hosszú túrán negyve
nen, a tizenhét kilométeresen 

hetvenketten, a nyolc k ilométe
res kistúrán a maradék ntt 
részt. Az első túra egészen 
messzire, Gál0sfára vezetett, 
onnan a Rochenbauer kék em
léktúra útvonalát járta vissza 
Kaposvárig. A közepes túrázók 
Simonfáig busszal mentek, 
ahonnan zegzugos és rosszul 
jelzett u takon jöttek vissza 
Kaposvárra. A harmadik túra 
réstt.ve\'tst a KaposvAr s:télén 
levő Gyertyánosi völgybe mel)
tek. Végül is mindenki meg
mozdult, az idősebbek és a fia
talok is. 

A túra után este nvolc óra
kor kezdődött a szeilemi ve
télkedő. amelyen tizenkét csa
pat vett részt. A villámkérdé
sek olyan helységek leírását is 
tartalmazták, amelyet az 1853-
as Magyarországi Demográfiai 
Szótárból válogattak. Az első 
helyezett csapat három ingyen
helyet kapott a negyven�dik 
találkozóra, amely 1993. j ún ius 
harmadik hétvégéjén lesz Bu
dapesten. 

Vasárnap, aki nem válasz
totta az igali fürdőtúrát, az ka
posvári városnézésen vehetett 
részt. A 39. találkozó résztve
vói szép élményekkel utaztak 
haza. 

B, 

Vasutas dzsiídósokról 
az Ippon Magazinban 

· Az Ippon Magazin (a japán 
� ázsiai - küzdősportok szak
lapja) nyári számában Lőrincz 
Kálmán vezérezredes, a Ma
gyar Honvédség parancsnoka 
m4ltatja a japán küzdősportok 
s:,;erepét a katonák felkészíté
&ében. A dzsúdó Európa-baj
ll<>kságról szóló beszámolóban 
Kir'ál11 Anita, Pusztai l&tváij 
és Illyés Miklós (mindhárom 
MV$C) szerepléséról is olvas
'fü11unk. A hazai versenyek 
eredményeit böngészve az 

ratésok Európa-bajnoki slke
relr61, az aikido krónikájából, 
az elso magyar · kendo EB

érem „születéséről", a kung-fu 
meglepő eredetéről, az olimpiai 
taekwon-do magyarországi ki
alakulásáról, s nem utolsósor
ban megismerkedhetünk Nö
t,ént,i Norbert kick-box világ
bajnokkal, aki az 1 980. évt 
olimpián birkózásban szerzett 
olimpiai bajnoki címet. 

B. P. 
MVSC-ből Királt1 Ildikó, i------------

8%1lca Rita, Vandr6czki Tímeo, 
B;i.u Márta, Veisz Marianna, 
'NotnJ Lilla, Máté Brigittcl. Kiss 
'.Anita, NtlO't/ Marianna, Virág 
MónUca, Lugosi PetTa, Barta A közelmdltban a gyöngyösi 
ti.olt, Nveste Sándor, Rajdoa k i tér6gyártó üzem lőterén ren
:.Ji,aoa; a PVSK-ból Vészi Klá- dezte a Technikai és Tömeg
�a, Fektlt. KlárCl és Szioetvári sportklubok Heves megyei 
'(ZsoJ& szerepelnek a jelent6- Sz6vetsége a Köztársasági Ku
�b torruik érmesei között, s t>a lövészverseny megyei 
Itt blvasható a junior nól csa- döntőjét. Sportpisztoly s'Zim
P@t�jnoqágot nyert MVSC ban ffl .  junior teá,ny, feln6tt 
�Ultá.sa ls. KOzülO.k szi- n6, Ifi fiú, junior fhl. és felnőtt 
�all ott találhatók a feb16tt fél,-ftak vettek részt. 
I .  öszt;4lyll. lU�tve a junior A hatvani vuutaslö:vész
�rt eli6 fé1'1tl ranaso- klub versenyz61 csapatver
nn,,,k �lCSQP.Ol'�ban. senyben a másodikok lettek. A 

4ziJ1d6i�n �ál mellett �pat talial Hórt�kl Jo-

-� 

� • �fuúó.: llanu. Sht>elfa llcQllll6, ffagaf 
ibj 6'm� �•M, Kcatan„ Reo6• Zo,.._ 8alda 
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Moz/afm� ny4r 
a lukasbf!/yi repülőtéren 

Az egyre nehezedc5 anyagi 
feltétélek ellenére „talpon ma
mdt" a MAV Repülő és Ejtú
ernyős Sportegyesület, s &zak
osztályal újabb és újabb figye
lemre méltó eredményekel ér
nek el. 

A vl torlázórepülók április
ban (a tavaszi szünet idején) a 
kezdö növendékeknek tartottak 
k tképzésl repüléseket a farkas
hegyi sportrepülőtéren, május
ban pedig az osztrák testvér
klubbal rendeztek ugyanitt kö
zel háromhetes „edzőtábort". 

Június közepétől három hé
hm át a vasutas szülök gyer
mekeit látták vendégül egyhe
tes turnusokban. A hagyomá
nyosan változatos, érdekt!s 
p.-ogramokban ezúttal is a re
pülésé volt a főszerep. Ugyanis 
valamennyi kis táborlakó ra 
s:lülök elözetes · engedélye,·el 1 
a kétüléses „Góbé" kabinJában 
gyönyörködhetett a magashól 
a festói szépségű tájban, s (a 
kedvező időjárásnak köszJn
hetően) Budapest madártá·1latú 
hitványában. Emellett megcso� 
dálhatták az ejtőernyősök lát
ványos bemutató ugrásait, va
lamint a hőlégballonozás &ajá
t')s szépségéből is ízelítőt kap-

tak. Nem véletlen, hogy akik
kel beszéltem, valamennyien 
a2t hangoztatták : szeretnénefc 
jövőre újra eljönni a 1"epüU;teri 
gye,-mektáborba! S ltt említem 
meg, hogy ez év tavaszán 
Pankucst István vezetésé,·el 
befejezték a faház vizesblokk
jának teljes felúj ítását. 

Alighogy bezárt a gyermek
tábor, a sportrepülők - akik
hez ezúttal osztrák, svájci, hol 
land, német, dán, svéd pilóták 
is csatlakoztak - vették bir
tc,kba a MA V -osok létesítmé
nyeit, s a kedvező Időjárást ki
használva, sorra teljesítették a 
különböző feladatokat, a ma
i:asabb vizsgafokozatok fel téte
leit. (Eddig például öten &Zc

rezték meg az ezüstkoszorús 
,·i torlázórepülö teljesítmény
jelvényt.) Közben mind több 
s;,,ó esett arról is, hogy augusz
tusban a „veterán" vi torlázó
repülőgépek tulajdonosai jön
nek majd vendégségbe, akik 
egyúttal versenyezni is fo�nak 
egymással. (Mindenesetre érde
kes látvány lesz!) 

Természetesen, a MA V dol
gozóit, hozzátartozóit mindvé
gig megkülönböztetett rokon
szenvvel várják a „vasutas" re-
pülők. Büki Péter 

Tizenliét év után 

ismét a döntöben· 

A kiskunhalasi vontatási fő- oltóverseny fiúkategórla 800 li
nökség ifjúsági túzoltóraja ter. perces kismotorfecskendő
szép sikert mondhat magáé- és túzoltóstafétában az elö
nak. A járási. megyei, majd a kelő 5. helyet szerezték meg. A 
tiszántúliak versenyéből győz- Tóth Tibor vezette t izenegy fös 
tesen k ikerülve júl ius 3-án és legénység eredményéhez még 
4-én Zalaegerszegen is bizo- két ada t :  t izenhét év után is
nyították összcszokottságukat, mét a döntöbe jutottak. s ott 
küzdepi tudásukat. A gróf egyedül ők képviselték a vas-
Széchenyi Ödön országos tűz- u tas tűzoltókat. - g -

Vasutas eszperantisták 
Franciaorszagban 

A szombathelyi igazgatóság 
eszperantó csoportjának ki
lenctagú küldöttsége július 16. 
és 23. között 1''ranciaország
ban, a toulouse-i területi vas
útigazgatóság eszperantistái
nak a vendége volt. A delegá
ció tagjai érthetően könnyen 
szót értettek vendéglátóikkal. 
Első napon Párizs nevezetessé
geivel ismerkedtek, majd há
rom napot töltöttek Toulouse
ban. Meglátogatták a mintegy 
800 ezres lélekszá mú nagyvá
ros legfontosabb nevezetessé
geit. Megismerték a vasútállo
mást, a korszerű vasúti irányí
tótornyot és a 300 kilométeres 
óránkénti sebességgel száguldó 
TGV-vonatot. 

A szombathelyi MAV esz
perantistákat fogadta a terü-

ieU vasútlgazgatóság vezetője 
és helyettese Is. A látogatásról 
fényképes tudósítást közölt a 
helyi lap, a La Dépéche du di
manche, 1992. július 19-i szá
ma. 

A csoport Monaco és Velen
ce érintésével érkezelt haza. A 
francia vasutas eszperantisták 
1993-ban 11 vasiak vendégei 
lesznek. 

A szombathelyi Igazgatóság 
eszperantó csoportja öt éve 
alakult. Húsz tényleges, 47 
pártoló és 19 lskolás tagja 
van. Ezek közill mintegy fél
százan beszélik és értik ezt a 
nemzetközi nyelvet, 1 7-en pe
dig nyelvvizsgával Is rendel-
keznek. (Sz. Jakab) 

Sikeres modellkiillítás 

Parányi síneken száguldó 
parányt mozdonyok, kocsik, s 
természetesen a hozzájuk tar
tozó parányi állomásokkal, -
mindezek július 2 1 - től két hé
ten át egyiltt voltak láthatók: 
Szegeden. a vasutas múvelődé• 
sl házban megrendezett repü
lő- és vasútmodell-kiállításon. 
A MA VDE 3-as számú helyi 
körének kiállításán mintegy 
300-400 vasútmodell, több tu
cat élethű, valamint arányhű 
repillőgép volt látható. Az öt 
terepa11ztalon száguldó kisvo
natok robogását csillogó szemű 
kisgyerekek tekintete követte. 

Ismét bebizonyosodott, -szükség 
van az ilyen látványosságokra, 
hiszen a nyitva tartás ideje 
alatt felnőttek és gyerekek 
egyaránt kedvüket lelték az 
igazihoz hú minivonatokban. 

Domonkos András, a kör ve
zetője elmondotta : Iparszerű 
vasútmodellgyártás alig van, 
ezért is értékes a vasútbarát 
amatőrök munkája, akik: ma
guk is vállalkoznak arra, hogy 
kedvenc mozdonyaikat, kocsi
jaikat elkészítsék. fgy került 
az egyik vitrinbe Domonkos 
András 17 vontatójárműve is. 

- • -

Értékesí tési raktárt nyitottak 
A MAV Budapesti Igaz

gatóság Anyagga:zdálkodási 
I� Bl•dapest Nyugati 
SzertArfón�g területén 
(Budape11_t VI„ Podma
nlczk.f 'J. 24. szám alatt) 
1992. augu 1ztuJ 1 7-én érté
kealtl!si 'Taktli1"t nvftott. 

A raktár a MA:V fölöa 69 
�lfekv6 készleteit kfv4,nja 
ért.ékeaUenl mind közüle
tek, mind magánszeniéiYek 
rés,-ére. 

trtékesftllnk 
z6tt 

- ruházati és veQlparl 
termékeket, 

- Iparcikkeket (szerszá.. 
mok, edények stb.) 

- egyéb eszköz6ket, 
anyagokat. 

A nyllva ta� Ideje: 
H4tf6� 1 csütörtökig :  8-

14 óráig, 
Pénteken : 8-12 óráig. 
;irdekl6dnl Budapm 

Nyugati Szertárfónökség te
lefonszámán lehet: postai : 
1�1919;  vas�tilzeml : 47-62. 

Btadc5 szarvas 1z�l6n 1100 nén• 
sv.ögöles portán 61 né,i:vzetmétere8 
(54 négyzetméteres tetc5térbeépfté
sl tehetőséJO!el) félkész téiitaéolté
sa ci;.aládl ház. met:v Udlllllnek 111 
alkalmas. f:rdekllldnl lehet : B. 
Horváth Katalin. 8701 sze1ed Pf. 
219. 

EICllerilném 1zombathelvt 1 
szoba. hallos. 6ss1komforto1. JV. 
emeleti. l i ftes. vállalati bérlakáso
mat budapp,;fl IRlcá�ra. MAV-dol
irozóval. 11:rdek16dnl lehet : a 
t 55-8067. vagy a t 76-6809-es telelon
számokon egész nap. 

Eladó Százhalombattán 2 szobás, 
52 négyzetméteres, tehermentes, 
VIII. emeleti lakás. lllron alul. er
deklődni lehet : a helyi IBUSZ• 
Irodába n. 

Elcserélném 62 néiiyzetméteres. 1 
külön he1áratú és 2 eiiymásba nvf• 
lö szobás, 11:ázfútéses. telefonos, 
félemeleti MAV-lakásomat hason
ló fokozatú I szobás tanácsi lakás• 
ra. esellei,: Pest körnvékl hasonló 
értékü há7ra. Más megoldll!'I Is ér
dekel. Erdeklődnl lehet : a 
127-3963-as vagy a 164-2336-os tele• 
fonszámokon. 

Elcserélném GacS!1ly közsé11ben 
íd<"brec-enl lg.J 60 né11vzetméteres. 
előkertes, mellékéoület. pince, 
padlás, teljesen kUlönálló szol!?á
latl lakásom pesti vagy Pest kör
nyéki másfél szobás laköteleoi la• 
kásra. rBármllven mei:ioldás érde
kel.) E:rdeklődnl lehet : az 56-32, 
55-67-es üzem I telefonszámokon 
Farkas Józsefnél. 

Elcserélném Köbllnya-felsll állo• 
másnál 34 nél!vzetmélercs. szoba• 
konyhás, kom fortosilott. Rázfüté
ses. önkormánvzatl. udvari lal<il�o
mat másfél s,:ob/i� 1:,kásrn. MAV
dolgozóval. l1:rdeklódnl lehet : a 
64-56-os llzemi telefonszámon. 

Elcserélném �opron kÖ7eléhen 
lévő. lövői másfél szobás. kertes. 
:\IAV-lakásomat. hasonlö buc1nnPs
tl vagy Pest körnvékl lakásra. 
MAV-dol11ozöva l. E:rclt>lt lóc1ni lehrt : 
szem!'lyesen val!v le,·élben : Lovas 
Ferenc. Lö\·ö. 34. örház. 

V ásat• Szegeden 
- Holnap lesz 11;zázötven éve 

annak, hogy Kossuth Lajos 
támogatásával a Magyar 
Iparegylet döntött az első 
iparmüvi vásár megrendezé
séról - kezdte beszédét július 
3-á n dr. Kádá r Béla, a nem
zetközi gazdasági kapcsolatok 
minisztere a Szegedi Nemzet
közi Vásár ka.1umyi tlÍ:$1J allsal· 
mából. Az immár 1 36 0szféft• 
dős szegedi vásár az idén 
nemcsak a nevében változott. 
A korábbi évektől eltérően 
most föleg a kis- és közép
vállalkozások mutatkoztak be, 
szám szerint 330 kiállító több 
mint 30 ezer négyzetméteren. 

A kiá11itók között ott volt • 
Magyar Allamvasutak Is. /f. 
szegedi igazgatóság konténer• 
pavilonjában a látogatók m� 
ismerkedhettek a MA V 2009-
rel, az igazgatóság személy- ._ 
átuszállitásl munkájával. A 
helyszínen menet- és hel:Yje
gyek vásárlására, utazási, V&• 
himint st.AllftAst Ogyek'tllm titf. 
világosítás acfására Is lehe 
séget teremtett�� � vi<l� 
érkezők a vásár nyitva tartáM 
alatt, július 12-éig 50 szá� 
kos kedvezmé·nnyel utazhau.k 

Szegedre. 
- ,-

Köszönet az ü.dültelésérl ! 
Tisztelt Elnök űri úti  bes,;ám,.016.lából az derült 
Engedje meg, hogy mint · k i ,  hogy a s:takszervezet veze-

éri ntett szülő. ezúton köszön- tói és a munkatársak n&lfOD 
jem meg a Vasutasok Szak- sok munkát fektettek abbll, 
szervezete vezctóinek, és sze- hogy a gyerekek gondtalalnil 
mély szerint önnek a lehető- élvezhessék a nyár öröme� • 
séget. a szervezésben és a gye- megismerhessék egy csodá1J• 
rekek kísérésében részt vett tos ország népét és kultúrijét. 
valamennyi munkatársának Kérem, hogy 8 többi sznm pedig áldozatos munkáját, 
melynek köszönhetően kis- nevében is  tolmácsolja köszö-

fiam, Szűcs Márton, egy cso- netemet mindazoknak, akik 
clálatos, élményekben gazdag gyerekeink ·számára azt a bj;,, 
három hetet tölthetett Görög- rom hetet felejthetetlenné let• 
országban, a . vasutas-szakszer- ték. 
vezeti gyerekcsoport tagjaként. 

Vállalati bérlakások eladása 

A MA V Budapesti Igaz
gatósága eladásra hirdeti 
az alábbi vállalati bérlaká
sokat : 

1. Rajka, Bem u. 1 8  'A. 
II. lh. fsz. 8. szám alatti 2 
szoba komfortos, 50 négy
zetméteres alapterületű, az 
ingatlan vételára (kikiáltási 
ára) : 640 OOO forint. 

2. Rajka, Bem u. 1 8/B. t. 

lh. fsz. 2. szám alatti 2 szo
ba komfortos, 50 négyzet
méter alapterilletü, az ln• 

gatlan vételára (ki klál+ásl 
ára) : ai; · OOO forint. 

Az ingatlan megteklnU
sét 1992. rzeptember 3•4D 
1 1 .30 órakor b1ztosítjuL 

Jelentkezést a jelen hir
detmény közzétételét61 sá
mi tott 30 naPQn belül, kiiá„ 
ró!ag írásban fogadunk el 
az alábbi címen : 

MAV Budapeatl 1Qll%f1(&• 
t6ság, Ioazqatási •• JOfli 
Iroda, 1087 Budapest, K,.. 
repesi út 3, 
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Interjú Sándor Láulóval, m MSZOSZ alelnökével 

Ba szeptember, akkor nemcsak úi tanév. hanem 
bb fordulatszámra kapcsolt politikai nagyüzem 

• Hatványozottan érvényes ez a szakszervezet-politi
�. hiszen eseménydús, izgalmas hónapok elött áll
jak az érdek-képviseleti szervezetek : választásokon mé
:íeltetnek meg, s az elért eredményektől függően ala

erösorrendjilk, társadalmi támogatottságuk, elis
mertségük. A tét tehát nagy. Mi jellemzi azt a társa
í&lompolitikai, gazdasági környezetet, amelyben a 
:uakszervezeteknek meg kell küzdeniük f ennmaradá
!lllkért, a munkavállalók bizalmáért. Erről beszélget
:thk Sándor Lászlóval, az MSZOSZ alelnökével, aki 
h6r nem először ad interjút lapunknak. 

- Sorolom. Két éve a kor
mány asztalán fekszik az 
MSZOSZ · tizá tós J s1 A Vasutasok �.__ ... q az új Munka Tör- venni �� • munká�tó priva c ava a- �� n,..., 

"""nzu•vi hely zzetét íS. Hp�-ta. Ott vannak a foglalkoztatá- vénykönyvc alap;lah ez év m6jia elej6n kademéayez- .,.. ..,. sl feszültségek csökkentésére k w1 k i .. ,..uL.. L.1 .... n .c.  .. .c. A kált tó és l.,:Qzni szükséges, liogy s • 
vonatkozó elképzeléseink. El- te a O■ e t v  

'�-�a;, 111___...t. :mun • szervézetünk allá'spontja sze-
küldtük a válságkörzetek a munkavállalói S\lek-\épviseletl S:tel'VU kötfitt folyó_ r lnt - mel� a tár1Yalásokon 
gondjairól szóló elemzéseln- hosszan tart6 �16übroaii � végiil ii tzeptem- a munkáltató figyelmét felhN 
ket, a javasolt Intézkedések- ber 4-én sztilewtt �podáá .a módositásról . SJak- t1,1k - a kényszerszabadsal 
kel egy0tt. Elkészítettük az ár- szervezet6nk mind

=aktfv, kndeniényesö szerepet 
célja a munkahely megórzese. 

ellenörzésre vonatkozó ajánlá- Ez azt jelntt. hof/1/ munkah,iv 
sainkat. számtalan klegészl- fejtett ki a tanaeq on� A tnódosftások elörolépést megszűnés esetén rendeltetes-
tést, módosítást tettünk a ta- jelentenek, pozlt,iv � érintik a dolgozókat. A meg- szeruen nem al 1'alma2:hat6. 
valyi költségvetéshez. A visz- egyezés jelent6sépt külöa ii növeli a münkál&ató köz- Egyébként is  a dolgozó csak 
szajelzések elmaradása arról ismert gazdas4gl llelyzete. meglé�ó munkahelyröl szabad-
tanúskodlk, hogy a kormány- ságolható. Esetenként elleftke-
koalició - parlamenti gyakor- Milyen főbb kérdéseket. mó- dolpió js m1,1nkald6n belül zö gyakorlatot is tapasztaltunk 

- Milyen 6szre számít? - Pedlr ezek a &émakörök latához híven - velünk szem- dosítottak a munkáltatók és 8 kap.Ja a mqnkaközi szünetel (ez munkaügyi v i ta tárgya le-
- Nehézre. folyama&osan a tlirual6113zta- ben is kizárólagosságra törek- szakszervezetek ? A mqnká1tató viszont 1993. ja- het) . 
_ Ml&1? Mire rondol pon- lokon szerepelnek. szik. Nem azt nézi, hogy mit Ebédldi muállald6a �•• nut\r 1 -Jétól a munkaközi szil- A munkaldöllen& képz&é• 

teeabban? - Az MSZOSZ ezeket az mondanak, hanem azt, ki netet kGzpontt rendelkezés nek áJ subálya. 
- Mostanra k1'deru·· 1t, ho= igényeket az &dekegyeztetö mondja. Sajnos az Jl:rdek- A munkak63l aünetet (ebéd. 

afapJáa valatnennyl MAV-dol- A tárgyalásokon a sokat vl-
„J Tanács tavaly december 6-7-i egyeztetó Tanács Is hasonló- ldól) ezentúl nemcsak az utazó &ód>riak munkald6n belill biz- tatott kérdések közé tartoztak 

lemlröl tavaly össze! és idén ülésén már nyomatékkal szor- képpen müködik. Sem a mun- dolgozók. hanem mások Is tositJa. Tulajdonképpen ez je- a munkaidővel  kapcsolatos uj tavasszal hallottunk, az túlzot- g 1 t kaadók, sem a munkavállalók (nappalosok és a fordulós léntl majd az Ml egyértelmú Mt. szabályok. Megszant ai tan opt imista előrejelzésnek a maz a. 
. észrevételei nem kapják meg dolgozók ea része) munka- végrehajtását. éves munkaldokeret. Az Ml bizonyult. A kormány azt ígér- - �ersz� - n

k
em
é d

f��llren a megfeleló figyelmet, az érde- időn belül kapják. Ennelc ered- • ••--,,�- •"-'• ---IIAla• ,._ a munkaidő mértékét napi 8 te, hogy túl leszünk a mély- · na!(Ylagrcn u r .,_ ro van ml kezelést. ményeként muhkanap()ilkfnt, 4 ...... ,.,,. __ ..... • • órában határozta meg. Az ál• ponton és elindulunk a gazda- szo. - s az eredmény? szolgálatonként húsz perccel adás-átvétel szintén munkaidő. landó nappalos dolgozók 5 na-ági növekedés útján. Nos, ma - M l  sohasem mondtuk, _ Hét hónap elteltével 8 
kevesebb tdei1 kell a munka� . R-éc, sérelem a fordulós dol- pos munkahétbcn dolgotnak, -már mindenki láthatja és a hogy az átalakulást meg lehet gazdaság teljesítőképessége helyen tart9zkodnl. A fordu- g�k körében az állomá.sbeJá- 5XB=40 óra a heti munkab6rén érezheti, hogy ezek úszni munkanélküliség nélkül, idén sem javult. Elgondolkod- lós dol19zók el)' része '(ahol a rásra. szolgálat átadás-átvétel- idökeretük. A forduló, i lletve megalapozatlan prognózisok az életszínvonal átmeneti esők:. tató adat : a vállalkozó szféra forgalo,m nem teszi lel'!etóvé a re fQrditott idő munkaidőként utazó szolgálatot végző ctolgovoltak. A rózsaszínü sikerpro- kenése nélkül. Sohasem han- egésze egyharmadnyl adót fi- munkaidő megszak(tását eddig való el nem ismerése. A mos- zók v tszont havi munlcaidöke-pagandáért most fizetünk. goztattuk, hogy nem kell be- zetett be, mint  a lakosság sze- is munkaid6n belül kapta a tani rbódosftás értelmében az retben dolgoznak. Ezt oly mó-- Melyek ennek a Jelei? zárni a veszteségeket termelö, mélyi jövedelem adója. A költ- munkaközi szlinetet, helyi fü&- emlltett idökct Július l -jei ha- don kell megállapítani , hogy a 

_ Nincs a kormánynak életképtelen üzemeket. De azt ségvetés egyensúlya érdekében gelék rendelkezé$e alaP!lán. A tállyai mun'kaldóként kell el- havi naptári napok számából 
1•1-Nt1�lj• 6t, aptrpolitlltai iUUottull. él IDNt ia •nd- már moet énéllellleiik -.. u 

=
i&n

--
• 

•• •• \ �1 ��!.��!!-U��!_nt-
6 •eQteildjá. nlnca semmilyen juk, hOI>' a jelen pr()td� 

- --'-"'* ...i �. l' : ·: __ __ � s .. ..-ua ... , l'tr  ... .  -•-'"-* a munkanetküliség ijesz- mértéke nemcsak a multb61 (Fo!J11"11
A11 & T. �lfti)� --� .a l fé r. nilpöft ..,,. ciófOattlt � 

t6 ftlfrt�k(i caökkentésére. Na- hozott örökség. Ezúttal Is ki(o- ___________________ ....., ____ , Uá it eu jto!í4}atban töt- Pl. ü é'V augusitua hónapban 
jfoa súlyos a költségvetés hlá- gásoljuk, hogy a kormányzat tött idő eléri a 12 órát. akkor a naptári napok száma 31 ,  eb-

:dcló körül, nem látszik meg- figyelmen ívül agyta a sz • �l'l!J l,C'l'IIJJf U/JflJJlii 1ÍÍ'I r-: lntl-JJ ln ll &álat átadás-átvétel Idejével a napot és a fennmaradó 21 na-
bY&. sok a probléma a privati- k h ak 

'olh l 
az állomásbejárás, illetve szol- ból levonunk 10  heti piheno-

oldás a válságos régiók gond- szervezetek jelzéseit, nem is J.JiJuAiJIJ fll r fllJ (llrlJ UIJ tll�ultilf napi munkaidő nem nóvelhetö, pot szorozzuk 8-cal, kapunk 
jalnak enyhítésére. Sajnos, mérlegelte érdemben javasla- lehát göngyöl ítve a havi mun- 1 63 órát, tehát ennyi az érin-
nem őriztük még a reálbérek tainkal 

0, Í:'1n11inf ern munk abizoltsli."a kaldöhöz kell hozzáadni. A tett dolgozók havi munkaidő• 
pozícióját. még mindig nincs - �elyck voltak ezek az ln- J.JiJ Uflllli 1111 1 1 napi m_µnkaidö mértékét nem kerete. 
szociális törvény. diiványok? érinti. upanis nem szolgálat- Ezzel kapcsolatban figyelem-

,,. ,., 
Ertékesítési igazgatók 

gárdonyi tanáeskozása 
A német, az osztrák és a 

mqyar vasutak értékesítési 
j&azptól augusztus 31 -én és 
szeptember l -jén a gárdonyi 
vuutasüdülóben tanácskoz
�k a kereskedelmi kapcsola
tok fejlesztésének lehetóségei
)'61. A jó Jégkörben folytatott 
�qbeszéléseken megállapodás 
U született. amely szerint Né
�iországban és Magyarorszá
-..i a vasutak egymás nevé
: IMn, kölcsönös fuvarszerveiöl 
tevékenységet [ejtenek ki  az 
�ekelt vállalatoknál. Az alá
� bíznak abban, hogy az 

együttml'..iködés eredményeként 
a külkereskedelemben is meg
határozó német-magyar vi
szonylatban növekszik a vas
úti fuvarozás részaránya. 

A megbeszéléseken körvona
lazódott az is. hogy a német és 
az osztrák vasutak milyen for
mában nyújthatnak hathatós 
segítséget - elsösorban szak
emberek képzésével - a MA V
nak marketingismereteik át
adásában. 

A tanácskozás befejező nap
ján Csárádi Jdnos, a MAV ve
zérigazgatója is találkozott az 
értékesítési igazgatókkal. 

Közlemény 

Augusztus 27-én Carsten 
Voigt, a Német Szövetségi Par
lament szociáldemokrata frak
ciójának elnöke \'ezetésével ha
zánkba érkezett a Szocialista 
Internacionálé munkabizottsá
ga, amely tárgyalásokat foly
tatott több szociáldemokrata 
párttal és az MSZP-� el, hogy 
tájékozódjanak a hazai balol
dal helyzetéröl. A Szocinlern 
közelgő berlini kongresszusára 
tekintettel újra megvizsgálják 
a magyar pártok tagságának 
lehetőségét. 

A bizottság augusztus 28-án 
ellá togatott a \'asutas-szakszer
\·ezet székházába Is. ahol Papo 
Pál, a \'asutas-szakszen·czet 
elnoke köszöntötte a de
legációt. továbbá a Szociálde
mokrata Néppárt. \'alamlnt a 

Magyarországon múköd6 szak• ban töltött idór61 - hanem re méltó, hogy hosszas vtta 
szervezeti szövet.aé&ek képvise- -elökészületl és befejezési  (te- eredményeként a munkáltató 
lóit. A résztvevők kifejtették 8 

'hát kapcsolódó) ldóröl van külön megállapodásban 1'Cil141-
szocdem-pártok szakszerveze- szó. ta, hOfl'II a munkasziJneti napofc 
tekkel való egyilttmúk&Msé- F.metkedet& a Mn7aienza- fordulós és utazó doloozók eae
nek lehetó,1é1elt rimutattalc b-4sicon töltött ld6 diJ&zúa. tében 1993. 1cnuá 1' l -}ét6& -
arra, hogy mennyi� fonJos a Isme.retes, hogy foglalkozta- et111ciltalán ,?lflffl számlta�k be 
választások el6"tt a különböz6 tási gond következtében ez idő a munka�keretbe. Ha. ily mó
szociáldemokreta eszméket uerint meglehetősen sokan don �mitjuk ez év auauu.tus 
valló pártok �s szakszerveze- vannak kényszerszabadságon. hónapban a havi munkald6ke
tek összefPCása. Jó �ir s7.ámukra. hogy július 1 _ retet, ennek mértéke 1 60 óra 

Királ11 Zoltán �pvlselcS ar• jel hatállyal 650 10 helyett 750 0• (csak a példa kedvéért) . Ez. l1 
ról tájékoztatta a vendégeket, os 'd íjazás Illeti meg óket. Ez- olyan kérdésn�k számított. 
ho.l)' a jelen1egl POll \ lkai  vi• zel .szemben rögzítésre került, amely állandó vitatéma volt a 
szonyok köz«stt. miért volt hol)' kényszerszabadságra leg- kollektív szerződést tárgyaló 
fontos léfrehoznl a Szoctélde- feljebö 3 hónapra küldhető a tanácskozások?n. Ezzel szintén 
mokrata Néppártot. A közeljö- d 1 zó lényeges feszültségforrás szú• 
vő egyik alapvet6 ce{Ja, hOIY a O 19 • nlk meg. 
most szervez6dó párt minél Az �rdek-képvlseletl szervek Az en 1zolsálatbua eUöltlU 
előbb helyet k�pjo11 a Szocla- célkl hlzése 8QO/o-os mérték\l di- lcN mértéke. 

l is ta Internacionálé t-.Jal kö- Jazlls blztosltása volt a tárgya. Rendkívül naa gondot oko
zott. lások során. Figyelembe kellett zott az új Ml azon rendelke

tése, hogy az egy uolplatban ------------.------�..;_ _______________ , eltölthet6 id6 maximum 12 óra 
lehet. Ei alól csak akkor van 
kivétel, ha a munkakör egész
� vagy részben késZQDléU 
jel1eg0'. 

1'ekintettel arra. holY' a 
MAV-nál  egy� uollá fau be-
oszt;i�k\'lö( <U;ren pl . a kétbrl
gtdos rendazer) munkáltatól k 
dolgGT.ól értlek e1111ránt für.6-
-dik ab� bPIY. a 1 2 -0ra fel,5 
hatart nem kezeljük metew,a. 

A tielY.1 függelék #1• 
talma* .:ka�u .ai:n � 
1tlzlr6_1a& .. � mu-.kataa 
•r.té'llta azempontláb61 u 
éd ntett mabkaköröket .-- ba 

r& .tP

µ nl(it

��� •e 1.1tiei, �rMJ � 
l. lr

iílt f falltJ; lf,a ntl/ � 

ft(W: � - - � �o� � � 

DU 







4 W''' U\��.••:i:•.•l;l��·�,,(:���•t'?�·���r�w,),.'.••ll�•#>J..��'�t�«����:>-IM> .... ���-�'t�-"-�• ... ···•,�v.••·� 

••"�• .,n .. �<Vtt-.,.,._,,,·, ,,,,,,._ A��d,M'". ,.,.,.:._.;-.,·:... ·., ,: .. _ .,:,- ·.• ·. ·..;.;. .•• ·.·.-.· •-'••· • ... ••'••, . · ,,.· ,.;,_ · .•.• ':-.•�.-- . i,,,,.ú', . ; ............... ,, .·. ,,.i• ,·....,. >. '•, •. -. ·•••• .. �•" ·•• 

Speciális vagonokban 
utaznak a kamionok 

r A nyugat-európai országok
ban - Ausztriát is beleért\·e 

, ._ be\·ált a „gördülő ors::ágút" 
· 

néven ismert, környezetbarát ·. 
kombínalt fuvarozás. Lényege: 
a ;;;sufolt kö:::utakról vasútra 
terelni a:: európai országokba 
árut szállító kamionokat. Ter
mészetesen ehhez a szündék 
önmagában kevés. Bevezeté
sének feltételei vannak. Leg
fontosabb: a hagyományostól 
eltérő, speciál is járművek -
sülyesztett rakfelületű vago
nok - beszerzése. 

� 

A M A  V nem rendelkezik 
ilyen járművekkel. A Hunga
rokombival közösen, körülte
kin lő szervező- és előkészítő 
munka után mégis kezdemé
nyezte a kombinált fu\'arozás 
bevezetését. A terminalt Bu
dafok-Báros állomáson alakí
t ották ki, s az clsö, kisért
forgalmli lcamions:::állítmányt 
junius 15-én indították cl az 
ausztriai Wels 1:áros Ro-La 
termi náljára. 

Azóta, mint  azt Völgyi 
I\Iiklús. a :\IA V Vezérigazga-
1oság kombinált fu\'arozási és 
fejlcsztcsi osztályának \'ezetö
je elmondotta, a két ,·áros, 
Budapest és \Vels között na
pont::t egv, az Osztr.:ík Szö\·et
ségi Vasutaktól bérelt. speciá
lis \ agonokból álló, kamion
szállító, vonatpár közlekedik. 
Egy-egy szerelvény 18 süly
lresztett rakfelületű vagonból 
f� egy személykocsiból áll. 
Ebben utaznak a kamionok 
gépl<ocsivezctöi. 

Az osztalyn:zető azt is  el
mondotta, hop;y a tranzitfor
galomban. a Dalkán felől ér
kező és Nrngat-Európába tar
t •J - többségükben török ka
m ionok - Budapest elkerülé
sével az 1\10-s út Duna-hídján 
át  jutnak cl a hárosi Ro-La 
terminálra. A Welsből érkezők 
i �  ugyanezen az útvonalon 
énk cl az l\15-ös utat. 

A „gördülő országút" Auszt
ria felől délután 15.30-16 óra 
1,özött érkezik Hárosra, majd 
a ki- és berakodás után, a ko
ra esti órákban indul  vissza. 
,:\! inden begyakorlottan, olajo
zottan történik. A munka
megosztásban a :\fAV rako• 
dástrányitóJa játssza a fösze-

t -----���' ����==� 
t�� -·� 

A kamionok vezetői a megérkezés után elhagyjál.: a személy
kocsit, hogy elfoglalják helyüket a volán mögött 

Bcvagonirozásra várnak az ellenirányba - Wclsbc - induló 
kamionok 

rt?pl!t. Amint a kocsirendezók 
a speciális szereh'ényhez il
leszt ik  a fel- és lehajtó mini
rampát, a rakodásirányító köz
reműködésével a kamionok 
egymás után hagyják el a sze
rel\·ényt. Nem sokkal ezután, 
a terminál területén felsora
kozott s ,·ámkezelt kamionok 
elindulnak. hogy elfoglalják az 
érkezők helyét. 

Brdekes és látványos ez a 
nagy figyelmet, fegyelmezett 
munkát kí\·ánó „rakodási" 
művelet. A terminálban dol
gozó ,·asutasok begyakorlott 
mozdulatokkal teszik a dolgu
kat. s a kamionok vezetői is 
betartják uta.sitásaikat. 

Kép és szöveg: 
Yisi rerenc 

J{edrezmé11y a fur:aro:talóknak' 

Megkezdődött a cukorrépa 
és a nap111af orgó betakarítása 

A MA V kereskedelmi szak
emberei az elmúlt hónapban 
felmérték. a mezőgazdasági 
betakarításban. mindenekelőtt 
a cukorépakampányban ,·ár• 
ható vasúti szállílásolrnt. Elő
zetes becslések szerint az idén 
közel 3,5 mil l ió tonna cukorré
pa gyárakba történő beszállí
tásával kel l számolni. Ennek 
m integy 6-1 százaléka. több 
mint 2 millió tonna vasúton jut 
el  a felclnlgozó ü::emekbe. Kül
földi feldolgozásra - Horvát
országba és Szlovéniába -
Yárhatóan !JO ezer tonnát kell 
\'asúton száll ítani. 

Mint  azt dr. Bárány István, 
a l\IA V értékesítési igazgatói a 
elmondotta, a ,·asútigazgatósá
go'.{ részére időben kiadták a 
cukorrépa fuvarozásához ad
hntó kcdvczménvezés mértékét, 
i !letvC' annak lchetcíségét tar
talmazó tájékoztatót. A meg
óllapodáso:{ mcgl,ötését is az 

géig a cukorrépa feldolgozását 
ts elkezdik. 

A másik fontos mezögazda
sági termény, a napraforgó be
takarításának is elérkezett az 
ideje. A Növényolaj- ipari  és 
Mosószergyártó Rt. országos 
szállítási tanácskozásán. me
lyen a l\IA V kereskedelmi 
szakemberei is  részt \'ettek. ar
ról tájékoztatták a résztvevö
ket, hogy várhatóan 6,50 ezer 
tonna napraforgó gyárakba 
,·aló szállítását kell megoldani. 
A feldolgozás, a cukorrépához. 
hasonlóan, szeptember első 
napjaiban kezdődött. A gazda
ságok. illet\'e a termelési rend-
5zerek a napraforgó 60 száza
lékát közúton. 40 százalékát 
vasúton s::.állítják. 

Ami pedig a gabonaexportot 
illeti, a rnsúti szállításoknál 
nehézségek adódtak. Az érté
kesítési igazgató tájékoztatása 
szerin t  a FAK tagors:ágaiba 

irányuló s:::állitások például 
azért a kadtak el, mert UkraJ
na íúlius második felétöl 
augusztus végéig egyetlen s:::é
les nyomtávú, tengclyáts:::erclt 
gabonaszállító vagont sem tu
dott bi:,tositani. 

Megtudtuk azt is. hogy a 
MA V üzietkötői az áruforga
lom csö!<kcnésének megállítá
sára sorra járták ·a nagy fu
varoztatókat és tájékoztatták 
óket a fuvardíj-ked\·ezmények 
lchetö5égei1öl. mértékéről és 
módjáról. Megállapodást kö
töttek például az Amfora 
l{ereskedelmi RI.-Yel belföldi 
és import konténerekben tör
ténő furnrozás növelésére. I n
tenzíven dolgoznak a SZTR 
konténcrirándtási rendszer 
bevezetésén is. Megkezdték a 
MA V közepes és nagykonté
ner parkjárnl való gazdálko
dás felülvizsgálatát. 

igazgató�ágok hatáskörébe ..---------------------------
utalták. Ezt egvebek között az 
i s inclo!rnlta, hogy ők állnak 
köz\·etlc-n kapcsolatban a te
rületü!,ön le\·ő g,·árakkal. s a 
k iala:rnlt .  sz�mélyes k:ipcsolat 
kf'dvezc3en befolyásolhatja a 
fovarszerzést. Anmíl is inkább. 
mi \·el a fe!dolgo;,:ó üzemek 
életében i<; •örténtek figvclem
re mé-ltó \'áltozáso'<. Azoknál a 
Clt!rnrg\'áraknál például. ame
l\·eket külföldi cé�ek vásárol
ta!< meg részben \·agv egész
hcn, ,1z új t ulajdonosok az 
i ,::énvbe \·ehető fuvarozási mó
dot h eh'íirták. A mezöheg\'e
i;i !'S a kabai cukorgyár egyál
talán nem tervez ,·asúti fuva
rou'ist. A hazai nyárak többsé
nében a bcs:::állítás má r meg
kezdödütt és szevtember_ vé-

Lebuktak· a iol�ajok'. 
Törté11t pedig az úr 19íl2. 

évének tavaszán. hogy a Vi
harsarok egyik gócponti ,·ac;
útál!omásának pályafenntar
tási főnökségén éppen kihasz
nálatlanul \'eszteglö. funkció
_ját tekint\'e nyílt \·onalon dol
gozó pályamunkások fizioló
giai szükségleteinek levezeté• 
sére h ivatott fabódé igen meg
tctszct t két helybéli vasutas
nak. Nem sokat haboztak. el
határozásokat tett követte és 
a fölkelő nap rngarai már hő
seink hét\'égi telkén melen
gették a nem mindennapi erő
kifejtést igénylő munka kö� 

vetkeztében helyét változtatott 
dc�zkaal kotm:'inrt. 

Csakhogv homok került a 
foga�kerekek közé. A pál va
ienntartási főnökségen e na• 
pon ,·olt ugyanis az é\'i leltá• 
roz,ís. amelv nvom,ín szinte 
azonnal kiderült a hiánv. A 

pft. főnök hivatalból megtette 
a följelentést. a jó szimatú 
helybéli rencléírök pedig rög. 
1 ün akcióba léptek. A furcsa 
bűncselekmény dcl ikvensei 
csupfo néhány órán át élvez
hették vadonatúj szerzemé
nyük előnyei t .  

::-thorday-

1992. SZEPT. 10. 

Öt ország·ban járt öt vasutas 
Vass Lászl6, Hegyaljai Béla, 

Lantos TI. István, Olsák Lász
ló motorvezetök és Regöczi 
Ferenc vil lamossági mérnök a 
MA V szentesi vontatási főnök
ség dolgozói öt ország hat 
nagy váro�ában jártak a kö.!:el
múltban. 

- Prága volt az első állo� 
másunk, ahol már korábban 
jál'tunk - kezelte a be�zélge
tést Vass László. Az Óváro,, a 
Káro!y híd, az Aranykéz u tca 
é� a Hradlsin dsszacsaloqa
tott bennünket. Jólesett, hny 
sokkal barátságosabbak vol
tak a csehek irántunk, mint a 
múlt évben. Prágában nem 
éreztük a mesterségesen szított 
magyarellenes nacionalizmu�t. 
Németországban, ú tban Párizs 
felé a határon csak rápillnn
tottak úti okmánvainkra. Sima 
határátkelésünk Európához va
ló tartozásunk apró jele volt. 

- Párizs tündökW látniva
lóival nappal is fényW; -
folytatta Hegyaljai Béla. - A 
Tetre téri festők kavalkádját 
túlszárnyalta - szemünkben 
az élő forgatag - a ,·ilág 
minden részéből i t t  megfordu
ló emberáradat sokszínűsége. 
Almu nk valóra \'ált. Eljutot
tunk az invalidusok templomá
ba. Napóleon sírjához. Lát tuk 
kívülről a Montmartre egyik 
híres szórakozó helyét a Mou
l in  Rouge-t, a Vörös Malmot. 
Brüsszelbe reggel kissé fárad
tan érkeztünk. Amulatba es
tünk a főtér mesebel i  épüle
teinek látványától, amelyek 

képzettársítással olyanok, mint 
a brüsszeli csipke. 

- Gyors közlekedéssel két 
és fél óra alatt Amsztcrdamban 
\'O ltunk - magyarázza Lantos 
1l. István. - A holland em
berek sokkal barátságosabb:1:,, 
mitottabbak, mint a belg1k. 
i\Iegtek.ntettük az út i  ktinv · 
vekböl ismert látnivaló'rnt. 
Különö�en megragadott a vá
rost keresztül-kasul szelő csa
tornarendszer. � grachtok a 
sétahajókkal. amcl\'eken ki le
het jutni a tengerre is. Mintha 
mcsekön\·v nyílt \·olna ki e:öt
tunk. amint megpillantottuk a 

kirakatszerű ablakokban, a [él
rehúzott függönvök között, ül
dögélő babaarcú hölgyeket. 
Persze nem mesealako/-c vol
tak öl�, hanem bájaikat kínáló 
nok. 

A derűs Hollandiából ncm
c�ak a hegyektől, hanem az 
(•mbcrek r.deg hűvösségétől is 
körülvéve érkeztünk a csodá
latosan szép Svájcba. Bernbe 
és Baselba vitt az utunk. Köz
\'etlenül tapasztal tuk, hogy al 
a lacsom·abb rendű munkát szí
nes bőrű svájci lakosok Yégzik. 
Nekik i tt is rnn életterük, 
mert Svájc demokratikus  sza
bad állam. Az öntudatos sváj
ci á llampolgár a francia. né
met vagy olasz tájegység11cl 
tartozó kantonokban egyaránt 
nem ereszked ik le az idege
nekhez. A svájci hölgyek csi
nosak, d ivatosak. de nem öl
tözködnek hivalkodóan. 

- Ég és föld a különbség, 
ha a nyugati és a magyar 

i•asutak közöm párhuzamot 
keressük - jegyzi meg Vas3 
László. - l gn, hogy lerom
lott, elha�ználódott a mi vas
utunk, de a megkö\·esedett 
ü,.emeltetési s1.emlélctünk is 
ilven. Pénz nélkül h lehetne 
a� igényeket jobban követő 
magrnl' vasúti szolgáltatást, 
[orgalmJt alakítani. Ezt mlnt 
uta·tó vasutas meggyözödésböl 
mondom. Amerre utaztunk a 
\'a�út i  személpet, ,1 jegyvizs
gáló!< mindenütt udvariasak 
jól öl tözöttek voltak. A s:::e
mélykocsik t iszták. kényelme• 
s(!k. A \·onatok gyorsak, perc
nyi  pontossággal közlekednek, 
A cikliku,. egymáshoz igazodó 
menctrendszerkezet Nyugaton 
természetes dolog. 

* 

Az igazgatósá;:ti hatás!�ör 
u tan n \'ezéri<mzgatóság is el
utasította Szentes város ön1rnr
manrzatának kérelmét, hogy a 
Szeged-Budapest között jól 
bevált cikl ikusan közlekedóvo
nntpárokhoz csatlakozhasson 
u�yancsak ciklikusan a Szen
tes-K i<.kunfélegyháza közötti 
hch·közi menetrend. Erre H. 
L. · La tal közlekedési mérnök 
alaposan k;dolgozott ten·et ké
,;7ített. m:nt  az önkormányzat 
illetékes szakbizottságának a 
tagja. Megdöbben\'e mondta a 
polgármesteri hivatal műszaki 
o,ztályának a \'ezetöjc, hogy a 
korszerű menetrend ki igazítá• 
sához a MA V az önkormány• 
zattól pénzt kér. Vajon miért ? 

Fogas Pál 

165  éve ép ítették 

A pesf ..... kőb.ányai lebeg·ő vasút 
A múlt század e1s6 harma

dában or5zágszerte feltűnést 
keltett egy lóvontatású vasút 
létesité:,1 terrn és annak meg
valósitása. 

Kőbánya és·•e„t')e!U: -Ke-repe
si út között az 1 327-ben 7.58 
km hossiban megépült lebegő 
(függő) \·asút Bodmer János 
badeni :-óbánraigazgató rend
szerének Palmer Henrik angol 
építömester altal módosított 
változata ,·olt. Működésénel-: 
lényege a következőkben ír
ható le. A bakokra erősíte+t 
gerendák (cölöpös pálya) két 
szélére pa116kat helyeztek. és 
rájuk fektették a sínek gya
nánt kovácsolt vasrudakat. 
Ezen a pályán futott a négyk.e
rekú kis kocsiszcrkezet. amely 
szintén rudakból készült. A 
váz két oldalán függesztették 
fel az ún. kocsikasokat. A von
tató ló a pálya melletti tere
pen haladt. Egy ló öt kocsit 
vonta tha tott. 

A köbányai vasút létrehozá
sának gondolatát József nádor 
is felkarolta. A kezdcmén\·e
zők nagv reményeket fűztek a 
válla!kozá5hoz olyannyira, 
hogv orsz1gos vonal kiépítésé
re is tettek java5latot. A kő
bányai vonal létrehozását a 
nádor. a főurak, az országgvú
lési képvi�elők és a pesti ke
re<.kedelmi testület tagjai anya
gilag is támogatták. Arra gon
doltak uiwanis. hogv a pesti 
építkezésekhez olcsón lehet a 
kőbányai kőfejtők és téglave-

A peat-k6bányal lcbcgö vasüt ( 1827) Jtrmüve 

munkához, így müszaki gya
korlattal rendelkezö katonákat 
kellett kirendelni . A vasút 
most már határidőre elkészült, 
és azt 165 én-el ezelőtt, 1827. 
augusztus 20-án József nádor 
személyesen, ünnepélyes körül
mények között adta át a for
galomnak. Az eseményről a 

korabeli sajtó is megemléke
zett. 

A megnyitó alkalmá,·al egy 
ló hat kocsit vontatott 300 má
zsa teherrel, majd még négy 
kocsit kapcsoltak hozzá, benne 
68 katonával. ös-;zesen 4-18 má
zsa súllyal. két ló által húzat
va közlekedett a szerelvény. 

Az első magyar anyagszál l í
tó vasút azonban a hozzá fű
zött reményeket nem váltotta 
be, s ha a megnyitáskor szál
lított is személyeket, tömeg
közlekedés! célokat sohasem 
elégített ki. A forgalomban le
vö nyolc kocsi 1828. március 

1-jéig csak 85 737 mázsa épité• 
si anyagot fuvarozott. A fenn• 
tartási költségek azonban a be„ 
vételt meghaladták. így 700 fo„ 
rint veszteséggel járt a vasút• 
üzem. A részvényesek ez.ért 
1828. március 20-án, Pesten 
tartott ülésükön úgy döntőt• 
tek, hogy a vasutat lebontják. 
és an;-agának árából az adós• 
ságot rendezik. ( A főváros tő• 
megkö::lekedésének másfél év• 
százada. A I3K V kiadása.) 

A vasút technikai szempont
ból nem felelt meg a követel
ményeknek. A iubileum alkal
mából mégis örömmel emlé• 
kezhetünk vasúttörténeti je
len tőségű működésére. Megte• 
remtöi ugyan is bizonyították. 
hogy jó szándékú vállalkozó• 
kedvvel, új Irányban fáradoz• 
tak a közlekedés korszerűsíté
sén. példát mutatva ezzel a 
következő évtizedeknek. 

Horváth Károly 

tők termékeit szállítani. Ezen- ..--------------------------
kívül  a mezö�azdasági ten11é-
nveknek, fóként a bornak és a 
hízott álJatolmQ.k a pest i  piac
ra történő felhozatala is köz
rejátszott a \'a�ú tépftés helyé
nek megvála•ztásában. tgy rö
videsen részvénytársaság ala
kult Wenckheim József báró 
elnöklete alatt. 
• Az épité!' 14 ezer forintot 

igényelt, e,ért két ízben rész
vénveket bocsátottak ki. A 
vasút vonalát áprilisban jelöl
ték ki úg\•, hOJI.Y az a Hatvani 
l ineától (Kerepesi út. Baross 
tér) indul.inn ki, és egyenes 
iránvban haladjon a kőbányai 
,zólök fe:é. Itt két ágra sza
kadva az eg\,; k ré�ze ai ÍI i kő
fe.i tok r,,ellett elhaladva a 
Lechner-fé1e té�laégetónél 
végzódnék, a másik pedig a 
kápolna-. 11 magán- és a kvá
der-kófeitcik érintésével az ot
tani téglaégetőig menne. 

József nádor Időközben el
vesztette bizalmát, nc:11 bízott 
a sikerben, é� a vasút építését 
csak kísér/Pti jelleggel enge
délrezte. Kezdetben a1. építés 
nehezen haladt. a pesti polgá-

Nyitva van a . . •  
No nem a nótabeli százados úr ablaka, hanem Bu

dapesten a Rákos út  106. szám alatti MA V-bérlakás aj• 
taja, mégpedig éjjel és nappal egyaránt. 

Néhány évvel ezelőtt a modernizáció jegyében olyan 
zárat szereltek fel a bejárati ajtóra. amelyet a lakások
ból lehetett nyitni. Nem sokáig örülhettünk neki, mert 
a szerkentyű gyakorta elromlott. De mindig akadt, hol a 
MA V, hol a lakók részéról, aki megreparálta. 

H_ogy a .iövöben, ne sok baj legyen \"ele, a \"asút úgy 
seg1tett a helyzeten, hogy töt,I: min t  egy fél éve kiszerelte 
a zárat, azóta csak az nem jön be a liázba, aki nem 
akar. All ítólag n incs pénze a vasútnak a zár javítására. 
Pedig ebben a házban mi ndenki becsülettel fizeti a Jak• 
bért, a liftpénzt - akkor is  ha rossz a l i ft. ami hetente 
rendszeresen előfordul -, sót annak idején kulcspénzt 
is kasszíroztak. 

Könyörgés: Óh, nagy hatalmú Főnökség, aki minde
nek felett őrködsz! Nem akadna egy túlképzett laka• 
tos_od, aki megja\'itaná a zárat? Ha nem, legalább an.v
ny1t tegyél meg, hogy . szereltesct vissza a rossz zárat. 
Majd . mi megreparálj uk. esetleg a MAV-val megrepa
r�ltatJuk. Ebben az Psetben kérünk, ne mint Idegen 
felnek szá':1lán ! Látod. mi már minden kompromisz
szumra ha.1lunk. mert nagyon unjuk már a sok hívat
lan \·endéget a házban. 

A ház lakói 

rok nem fatettek ehhez a ------------------------....!. 
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,,Örömet szerezni az embereknek" 
Három fiatal kéIJzőmürész kiállítása 

Augusztus 29-én három fia
tal képzómüvész k1áll ításara 
in\·itált a meghívó. A toki re
formatus egyhn es a töki Mu
veiődési Egycsulet lámogata
sával mutatkozott be a közon
ség előtt Dézsi Sandor <'S Mor
wa Andrea festőmU\ e z, \ ala
mint Hegedíís Irán grafikus. 
Mindhúrman a vasutas
fiiaksze�vezet kozpon ti enei{
zrne- és kepzmnu\ észeti 1siio� 
lajanak a tagJa1 .  

.' : ízléses, nagy hozzáérté�-
11t'l rendezett kiállitast Be
reczJ..."Y Zoltán református lei
kész nyitotta meg. Jell'n volt 
az eseménvl'n Papp Pál. szak
szervezetünk l'lnökl' is. A 

templom szomszédsagaban lé
vö épületben l'Z volt a helvi 
múvelödes, <'gyesu!et elsö K1-
allítái,a, amelyet remelhe•opn 
tcibb is követ majd. Ez a lrnl
túrház a jöYobcn a hC'lv1 la
kosok múvelődesét, szorakoz
tatását szolgálja. 

A kiállít tt képeket néz\"e a 
látogatót először a harsam 
eros színek lepik meg. Annyi� 
r1 erősek a szmek, hogy szinte 
domborműratóst kölcsönóznek 
az alkotásoknak. 

, ,egedüs Iván grafikus Be-
11cdek György szobraszmu, é-;z 
tanítványa. A vasutas képzó
muvészeti körben ismerkede· t 
meg a graf1'rn, n rajz alapjai
Yal. TagJa a MJvészeti Alap
nak. RaJzot éc; grafikat tanít 
a \'asutas kepzumuvészeti kor
ben Henedek György mellett. 
Legújabb muvei bcn a vallasi 
gondolkodas megielenéi;et le
het tetten "'rni. Olran generú
c1r' tagja, aki keveset hallott 
a ,·allasról, az egrházról, meq
is al ota�ainak �gy része tük
rözi a hit fontos:;agát, szüksé
gességét. 

A l1árom képzömü,·ész 

Papp Pál :\Iorwa Andrea festmény<' előtt 
J /J 1• • 

,i , .. · . "'"b f 1 • •  , . " • · \ r .... � .. ,�·1l".1 ..... 1 or e n:tcJc1) 
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Közel 
, , 

szazevesen 

ma sem tétlenkedik  
A MA V Alkalmazottak Els5 

Biztosító- és Segélvező Egye
sületénel már hagyománnyá 
V<llt, hogy mmden evben a 
tobb évtizedes tagsággal ren
delkez,> idos embereket juta
lomban resze�ítlii. Ilyen jutal
mnzasra kenilt sor az elmúlt 
ndpoi,;ban Békéscsabán, ami
kor az cg,·e�uJet elnöksege 
otthonaban koszuntötte az ot
venot e, es ta!!sagga I rendel
Kezkezo Nagy Janost. 

Jam noi családi házában 

- Fáradtak ,:oltunk az 
úton, dc szívesen dolgoztunk. 
Nem alszol, el ne a ludj. így 
biztattuk em1mást a kollcgá1"
mal - emlékszik vissza ne. 
vetve. 

És ez ígv ment hónapról 
hónapra. éHól évre, télen
nváron egvaránt. Mégsem pa
nasz:wdtak, szerették a v1!.U
tat. a ,·asutashivatast. a mun
katársak pedig egvmá�sal jó 
ha1·átok voltak. Késóbb a 
MA V-hoz átkerúlve könn) ebb 
ll'tt az eletük, a ftzetesük több 
mint duplájára emelkedett. 
Abban az idöben eg:v állam
vac;úti dolgozó 200 pengot ka
pott, ebből szépen meg lehe
tett élni. 

s 

János bácsi 1947-ben ment 
nyugdíjba, de azt kovetoen 
sem pihent. Foldet bérelt, dol
gozott a BELSPED-nél és se
gített otthon a ház korul. Ko
zel százévesen ma sem tétlen
kedik, segít leányának a kony
hában. ha elfárad üldögél egv 
k:csit a kertben. Neh<1 ki e
tál a kapuba egy k;s beszel• 
getésre. 

A hosszú élet titka iránt ér• 
deklödve így válaswl :  

- A rendszeres munka. Ti
zenhárom l>ves koromtol dol
goztam, soha nem féltem a 
munkától. azt igvekeztem a 
legjobban elvegezn1. Am : r,r a 
\'asútról hazajöttem. nem fe
küdtem le, mentem �apaln a 
kertbe. Soha nem voltam be-
te;::. 

- Cigaretta, i tal ? 
- Régebben pipáztam, a 

bort pedig csak módjával .i. 
tam. 

Gellért Józc;rr 

le,m.va e-; veJe tár,;asJgaban 
fogad az 1dos "ai,utas. Ahogv 
velem sLemben úl es a régi 
idu"'rnl mesei, szinte h hetet
len. hogy János bácsi év végen 
be;tolti a 1110. életévét. Legsz1-
ve�ebben az 1. v1lágbaborus 
Pmlékc• t  idczi fel, a 28 hóna- i---------------------------

pos orosz fogsag megpróbalta
tm,dit. s.w.,esuk izgalmas órait, 
nap 'a t. !Vleglepoen frissen e; 
em:ekezetében ez az idoszaK, 
m nthc1 cgv L lm peregne elot
te úgv idézi v1ss,i;a az esemé
nyeket. 

Nagy János a húszas ét•ek 
ele;an kerúlt a vasúthoz. Bé
ke csaban. a G,1zdasági Vasút
nál -;zolgá:t, m.nt motorvezetó. 
A. fe., etelét kovető egy hónap 
után á;,andó<ította:,, s ez ab
ban az idoben b zto:, megélhe
•es� jelentett. Szükse� 1s volt 
erre. mert nvokadmagáva: é:t 
cg\' fizete�bo[. l\1'nt elmondot
ta OMsház;1rn, \'esztore, Me-
10 wvácsh, 1arn v tte a szc
mé>Iv- es tl'henonatoka• Ku-
Ionv�en 6 szel volt nehcz a 

1 �zolgalat · ,1 gabona, u cukorrl'>
Pi. bNakarít .. �a e, elsiall1tasa 
,dl indi) mun �at ndott. I :yem;:or 
löbbet 1s kPllett utazni Nem
PgY�lel' l'lofordult. hogy haj. 
na'ban :ndult el otthonrol, s 
&Jfel már .oval e'mult. arn kor 
Békéc;cs.1oára v.ssznérneztek. 
l t t  újabb vonat varta. Cc;ak 
annvi ideje volt, hogy hala
valadjon, megpakolja élelPm
mel a túskáját cs ismet Jrlent
kézelt szolgalatra. · 

Mi a teendő, 
ha kft.-t alapítunk ? 

- Elóször cégnevet krll vá
lasztani ts a cégbíróságnál 
meg Kel v1zsgalm, hogy a nev 
foglalt-e. 

- Utána Ki kell választani 
11 tevékenységi kórt. Ezt a 
Kozponti Statiszt kai Hivatal 
által Kiadott tevékenységi ko
r.>ket tartalmazó anvagból !{e:! 
nilasztani az abban található 
negyjEgyű kódszámmal együtt. 

� Ezután következik az alá
írá�i c1mpéldány ktállítnsa, 
amit a Budapesti ,·agv a me
gyu Állami Közjegyzők Iroda
jában kell h 1telesítem. 

- Ezt követi a társasági 
szerződés oss,i;eáll ítasa. A szer
ződést jogtanácsossal kell ellen
jeg\·eztetni Tartalmi kö, etel
ményeit a rendelet részlete.,;en 
szabúlvozza. 

- Ezutan jöhet a cégbeie�y
zés kérése. A cégbíró ágnak 
kérelmet kell elöterje zten az 
aipí5á,,1·a iogas)Jltak ália1 a kft. 
,�gbejegvzé�ere, majd a torzs-

tökét be kell f:zetni PE nz n
tézetet kell váléi-ztan , ahol a 

kft. számlá:t vez«;;tni log d.-. 
Ila nemcsak pénzbeni torz-,to
ke áll rendelkezésre (ap,>nr•) 
arról i:; ny1l&tko,i;atot kell ten
ni 

- Tagjegyzéket kell ö�sze• 
állítan . 

- Cégjegvzékm omtatv,mvt 
kell !dállltan;. A t 1r e s::! 
szerződés .id.1ta nak al,1p1 n 
',,allított nromtatv,mvt a re":• 
bíróságnak kcll ben, u1tan cs 
az : :etéheket k1 f1zE tm 1<11 '11 

toke 2 �zázaléka houet tdl 
d1J 2000 fonni). 

- Az APEH-t<>I 11dós1..irr"t 
kell kérni a meg1ele,n nJc.m
tatvány k állitasa uLín, nme
lvet a már rendel',ezc„rc :·ó 
mellékletekkel el kell !c1lm. 

- A bud 1pec;tl és Pest m<'• 
g,•ci Tarsadalombiztos,• 1 i 
I:::azgat6i:dgon adat!Jpot �. !I 
Kitölteni é� beadn„ 

Dr. Péter Mihály 

Moru·a Andrea helyi lakos. 
:N'agy része volt e szép k1allí
tás rendezesében. Kirschmayer 
Karoly :,zobrászművesz, Bene
dek G11örgy festőmúvé�z é 
C:1!1�1.i"!la.zscf festómúvés,i'- -
gítetnk fejlódé ét. Kezoetben 
Yaló ághúen (�tett, de m inél 
ink4bb elmélyult a technikai 
me�oldások sokrétüségebcn, 
annál inkább vtiltak munk li 

elvontakká. Ma már csak el
vonatkoztatott formakkal dol
gozik. Ezt a munkamódszert 
még a portrék•uil is alkalmaz
za. Szürreális stílusban fest. 
Az absztrahálás néha örömet 
jelent. mert megengedi. hogy 
modell nélkül dolgozzon. A 

kötetlenség, a szabadságvágy 
kielégülését hozza számára. 

tek után most m(fr az em'IJe- 1------------..----------------------------------------

rek be so épzMe·nel{ megjele-

- Az alkotó feladata az, 
hogy ne bánatot, hanem öró
met szerezzen az embereknek. 
A mú\'ész legnagyobb dicsére
te az, ha a közönség mosolyog 
� vallja Jl,Iorwa Andrea. 

Dézsi Sándor kezdetben víz-
2el temperával festett, majd 
tizennégy éves korátol olajjal. 
Dombóváron végezte el  a 
vasútforgalmi szakközépisko
Ját. Ott ismerkedett meg egv 
!estőmüvéss7el, aki sokat se
gítctt fejlődésében. Amikor 
ecsetet fog a kezébe - kikap
csolódik, csak a kéc;zü16 kép
nek él. 1988 ota részt vesz eey 
képzómüvészeli tárborban, 
amelynek hatására fejlesztette 
technikáját, kiérlelte mondam
,·alóját. A tájképek, csendéle-

nité�ére toreksnk. Az clszaka
das, a lélek tükre a magány. 
Ezen a sok izgalmat, rejtett 
értékeket ígfró úton szeretne 
tovább haladni. A természet
fele•tiségre valo f igyelrs tük
röz.'-dik legutóbbi alkotásai
ban. 

A m űvészek elmondották, 
hogy a képzőművészeti kör al
kotóinak keyé-; lehetősegük 
van - helvh1ány miatt - ki
álhtások rendezésére. Sajnos a 
tavalvi és az idei vasutasna
pon ne., , olt igazi, ünnepé
Ives kiallítús, úgy mint regen 
a Népszínház utcában. Kárpót
lásul tavaly sz 'ptembcrben a 
kárpátaljai magyar képzómű
vész�kkel közös kiállítást ren
deztek a Szovjet (orosz) Kul
túra Házaban, ami bizonyos 
fokig helyettesítette a hagyo
manvos vasutas k níllításokat, 
de az igazi az lenne, ha a 
vasuta napok ismét a képző
művészeti kör k1állításána� 
megnyita<;ával kczdódnének. 

A három f.atal muvész kiál
lítása szeptember 12-ig tekint
hető meg a töki művelődési 
otthonban. 

K. S. 

A második helyezett 

A záhonyi közlekedési 
szakközépiskolában kere�
tem fel a szerény, szemüve
ges fiatalembert, Takács 
Edét, aki sz orszá�os vasút
forgalmi ágazati versenyen 
második helvPzést ért el. 
Arról faggattam, hogvan 
keri.Jlt a vasutas szakközép
iskolába? 

- Mint minden kisg11e
reknek. nekem is voltak 
vágyaim, álmaim. Minden
képpen mozdonyvezető sze
rettem volna lenni, tetszett, 
hogy eryetlen mozdonv 
hosszú kocsisort vontat és 
egyedül vezeti az ember. 
Aztán változott a hPlyzet. 
állábaltam a forgalmi szol
gálatra. 

Ede és szülei Kisvárdán 
élnek, egy fiú testvére van, 

Nyíregyházán jár a tanár
képző fó;skolára. Szülei a 
polgárme5teri hivatalnál 
dolgoznak. Tanulmán:vl 
eredménye éveken át jó 
volt. 

A vasútforgalmi ágazati 
\'erse"lyt 1991. végén hir
dették meg. Négyen kerúl
tek a dön töbe, ahol máso
dik lett. Ezért nem kellett 
érettségizni szakmai tan
tárg_vakból és vizsga nélkül 
vették fel a Budapesti 
Műszaki Egyetemre. Szere
tettel emlékezett tanáraira, 
Kovác.� lstvánnéra, Szalai
né Kovl'cs Évára, Pálfalvi 
Sándorra {,s Szóke Berta
lanra. akik segítették a fel
készülésben. 

Szögyényi Bertalan 

ldézó;cl kezdódik. 
A ne\·em Jónap Árkád Per

sze. ih en nev ninc� 1s. Szam t 
1� a név ha az e.,,ber va Jla._, 
Bakter Be ch tcr. Ne gond 'll
iák. ho�y mos• a4 fog köve>t
kezn i :  én itt várom. co:;ak ·t.1-
ro:n a vonatot, me y ncm Jon 
el. Nem is iohet, mPrt ezt a 
�zakaszt felszám'.>,t'"' , Az 
i�azgatoság unnak rend 1e
mód ia szerin• értesített, hogv 
nem kJ\  mnak al:..a!mam1. 
Végkielég!téskenf a par t.ó
nap a kapo•t ve-dőr..ih, n. lab
oel i •eim. k•egész1to !el'-zerPlé
se•m megtarthat'lm. A 1elzó
tarc.,ít E:; trorn'Jit, t éle�cscÍ.
kanyt. sz11b, anvnsnt <>s lap -
tot. mcg eg} ebe <et .  (pl>:daul 
337 ép és 12 íavftható ie'z.'>ka
rótJ leltfr o:;zerln• le>adtam A 
b�kterház keze'oi jogát átad
iak maid az illeték!.'<; önkor
manyza tna '<, én pedig m;nt 
ro'-c;zhiszemú. jóhiszemű. ma
radhatok bérlőként. Már a sf
nl'ket ic; fe\,;2edték. Két l i ter 
pálinka hatására itt felPjtettek 
egv rakat talpbetont néhány 
rövidebb sfndarabot. É,; a töb
bi. amiről nem beszélhe•ek. 
űz�etelgetck a falubel 1ekkel. 
abból tartom fenn magam A 
�énveg, hogv most már teÍjes 
Joggal, nyugodtan ülhetek ki a 
ház elé vagv a grádics oihenő
jére olvasni Itt a nvár. s ha 
nagy melegek jönnek. lec;zál
lok a kútba. Van az udvaron 
egy kiszáradt ásott kút. Talán a 
homok tömíthette e1. Szép 
se·vmec; homok van a fenekén. 
Alabástromkútnak nevezem. 
G\'-ermekkorom óta minden
nek, ilyen tárgyaknak is, me
lveket egvébként nem szokás 
megnevezni adok valamll"Pn 
nevet. A diÓfámat például őr
fának neveztem e!. A védett 
jegenyetölgyet Ferencnek, ke
rékpáromat Lajosnak. Szóval 
ez ii kút a 1egérdekesebb. Sze
rintem. .,Senki nem lehet 
olyan hül,·e mé2 ha vasutas 
is. hogv önként lemásszon egv 
kútba. pláne szóra koznl !" -
mondta a rónököm a legutolsó 
fegve!mi UgvPmnél. Volt egy 
különteher. am ivel a végállo
más berendezé eit szállították, 
hát fütvi.iltem k imenni. Kitet
tem a p'accra a nvugágl•at. 
abból ismerős mozdonyve1etók 
tudlia'ták. minden rendben. 
A kkor méi élt Dénes, a ku� 

Rerztz Mátyas : 

Az a l a bá strom kú t  
( Megállt a bakterház} 

tvám. az \ élkkantl)tt kettőt ne• 
,nk. Idegenek \ ittek azt a kü
!ontc he ·t. A vonatvP,i;ető egv
ból befJjt. Ped,!? volt még rc
m�nve.,,_ hogv ta' ... n át,ch·ez
nek. én C'i3k azt kertem. hogv 
a í0-esto! a 00-es vo'laJlg bár
h'>va. l•:n meg kozben lenn 
va. tam. hogv előbú i ion a nap 
a felhő.< mogü'. Azon a pilla
naton á : t  minden. Most vala
hol. talJn hegvvidéken lennék 
bcúter. s biztosan lobban 
ügve:nék az utasítasokra. 

A kút iúliuslJan a lPl!szebb. 
Vagv ;un ius ,·égén. délt:íiban, 
felhőtlen napsütéc;ben. 1:ven
kor elobb fe!m;,,zom a fára 
megnézem. idelátszik-e � 
Rükí<:. Ha igen. tiszta dó van. 
Ilyenkor a kútban kéke� fény 
derenr{. Van egy érdekes 
kön\'vem. azt viszem le ma
gammal. O!van. mint egy csa
ládi fotóalbum. de szöveg Is 
van hl)ZZá, amit nem értek. 
Tudom. a fejemmel van baj. 
Ké• kedvenc képem van. Az 
egviken ballonkabátos n6 áll 
valami fennsí'rnn. s nézi a tá
iat. Nagvon érdekes. mintha 
benne lenne abb�n az Időben 
az ember. A másik az furcsa 
kép. Fiata: '.ánv a!c;óruhába n. 
arca ki van retusá'.va. őt 
szoktam e'képzelni. hogy Te
sz?! a kútba : kész az ebéd. 
R<mtott hús, krumpli oüré, 
uborkasalnta. Minden évben 
er{\'<;zer PbPdelek. Szent Jc;t,·án 
napján e1buszozom a nővé
remhez. Rántott hús. krumpli
püré. uborkasaláta Ebéd után 
elballagok a pres.c;zóba. fain,
laltot vásárolok. és megiszom 
erzy sört. Va�yls Inkább eRY 
bambit, azaz szőkeszódát. 
Egyszer ugvanis ös�zeakadtam 
régi -0sztá!vtársaimmal. még a 

gimnáziumban Is egvOtt vol
tunk. csak én harmadévre ki
maradtam. &stin u2Yan elvé
geztem én !s, de az már nem 
az igazi. Szóval berú2tam, s 
úgy hoztak haza kocsival. Ez 

egv egész évre elrontotta a 
hangulatunkat. Poc-se., ev volt 
az mmdkettónknek. 

Ha megettuk a fagvlalbt. 
én [it hasogatok, a rővérem 
ped !? kiúl hozzam az eperfa 
arnvékába. é.s megvarrja a fe
rérneműmet. Nagvon ö,eg 
mar a nóverem huc:zonöt év
wJ idősebb. mint én. Estére 
összehasogatok húsz mázsa fát. 
Té1en. ha nagyon hldee van. a 
szobát i.s fűti, különben a 
kon\•hából enged be esténként 
egy kis meleget. Egyszer jó 
lenne mé2 a cseréoká!\•ha 
mellett beszélgetni, de soha 
nem jutott még eszembe télen 
az. hogy meglátogassam. 
Mindkét szü1őnk télen halt 
meg. Néha tévét Is nézünk. 
például a tűzijátékot. Van 
már színes tévéje is. de én azt 
nem nézem. N'em bírja a sze
mem. Ha bírná is. megszok
nám. aztán ülhetnék egy évig 
savanvú pofával az én favori
tom előtt. Inkább csak beszél
getünk. Pontosabban a férié• 
ról be!'zél. Két é-vie éltek 
együtt. állandóan verte. el
hordta a stafíruneiát. a forra
dalomkor me2 ellopott egy ta
nyáról valami biciklit, lóháton 
utána a gazda. s aevonütötte 
egy ásóval. Amerikába akart 
menni. Ezt úgy kell érteni, 
hoii;v maga ,sem tudta. hová. 
Amerika azt jelentette. ho,1v 
jó világ. úgy képzelte, BécsH5l, 
ami Pestnél van. a Duna túl
partján, fél nap vasút Párizs, 
ahonnan szerencsefiakkal ra
kott hajók indulnak nevjork
ba. A nővérem ma már egé
szen másként emlékszik az 

egészre. 
A hatvanas években még a 

sfriát is megátkozta a •• senki
házi alkohollstájának'', ma pe
dig mint. ,.édes. drál?a párom" 
emlegeti. Végül Is, miért ne? A 

föld sem emlékszik semmire. 
�jf'éltáiban már nem beszél 6 
sem. Ilyenkorra a kórházi lá-

togatá•okn:'íl és a temetc, ,..•c
ne! tart. Belgvógyúszok és pa
pok lélekelem�é ébe bor\ o 6-
d '<. E)?v é, ben joked, u"k ' 0-

re>kedett. Pal1ól a p'éb: nos• 1 
kapott egy Ü\ eg r �iz �Nt, 
�zt  szepen meg!szog.1t•, 'e, 
enekelgettünk, nővfrem zon
g >rázo•t Is. 

Rec:ge: a:i:tán felülók az e'sö 
buszra. s !egtöbbször d{,J Hn 
rr1re a fe é2ete•t ti ·'ok ko1ntt 
hazaballagok. Eddla 1T' ndig 
,·olt kut\ám, s elem szaladt. AT. 
idén :e  kellet• :övt>•n<'m a va
gvonorrel. mert rákapott a tr)
i :ísevé.�re. Folv•on e'kódo„go •, 
hurokba lépett , agv mf'g né ·
gezté�. Végül mar sokat c;zPn
vedett. Adtam neki egv to•á••. 
s amint fC'lfalta, a vagynnor 
végzett ve'e Odaadtam n l'kl a 
lőszerpénzt. hogy ne k('ll 1c "I 

levágnia a fülét vagy az orrat. 
Mit  írjak még, 
Ilyenkor valami izgalmasat 

kéne írni. de semmi sem jut 
eszembe. csak egy v!cc. am't 
egy Haa� nevű matróz mesé:t 
a seregben. persze úgy l'l'in•
ha megtörtént volna. Befi ,e•
n ek a hajósok eitv nóné-1. dt' a 

fiatal nem bfr vele. Baszd hát� 
szájba 1 - biztatJák a többiek. 
Visszajön. véres bGtvkelt si
mogatja_ hogy Mt így sem 
megy, Ez is megvan, az eroti• 
ka. 

Szóval ez a kút, ez valami· 
Alig várom már, hogy eljojjö� 
az az idő. Igaz. az egész nem 
tart egv óráig, utána éppen 
esak dereng, s hetek m últával 
pincesötét lesz. Nem alabást
rom _!'léha azt álmodom, iön 
valaki, s levágja a kötelet. Még 
n:vet is. Feje tök-kobak. ml'lV• 
bol szeme-szája világít Per
sze, ilyenkor felébredek·. Egesz 
évben á'.modom a kúttal va"v 
a nóvéremmel. Ezek a ió iil• 
mok. Jó álom. az. ha egv-két 
kellemes élménnyel álmodom. 
ami különben évente egvszer
kétszer történi k  meg, Gondo
lom, ezzel a fák, a kutvák: 
varzy a madarak Is fgv van
nak. Meit a mozdonvok ts; 
mert azoknak Is van lelkük, a:,. 
éves naevszem!én ezC'r görió
jükön. fris,q zsírágvban iobb 
kedvvel fordulnak tengelyeik. 

Most búC'Súzmn l·ed\·es fü. 
zet. Találkoz,mk 2000-ben. 

Idéz.öjel zárul. 



lf júsági magyar sakkbajnokság 

A szombathelyi 
Ruck Robi győzött 

Ruck Róbert (balról) verseny közben 

Remek szombathelyi siker
rel végzödött a Sakkszövetség
ben augusztus második felé
ben megrendezett ifjúsági ma
gyar sakkbajnokság. A 20 éven 
aluli  fiúk versenyén - végig 
az élmezőnyben haladva -, a 
m indössze 14  éves Ruck Ró
bert, a Haladás VSE sakkozó
ja lett a bajnok, a tekintélyes 
2470 értékszáma és nemzetközi 
mesteri címe m iatt esélye. 
sebbnek tartott 17 esztendős 
Almási Zolival szemben. Robi 
júliusban Rimaszombaton 
megtartott korcsoportos ifjú
sági Európa-bajnokságon is 
második lett, a bajnok orosz 
gyerek mögött, de itt pont
számban is  megelőzte Zolit. 

Az ünnepélyes díjkiosztáson 
a szövetség több ,.:ezetőjének 
jelenlétében tapsvihar köszön
iötte a győztest és k ijutott a 
gratulációkból a fáradhatatlan 
edzőnek, Kiss Attila nemzet
közi mesternek is. 

Már tavaly felfigyelhettünk 
arra, hogy a magyar sakkozás 
utánpótlásának egyik fellegvá
ra alakul ki a Haladás VSE és 

a szombathelyi Művelődési és 
Sportház gondozásában, hiszen 
az 1991. évi hasonló verse
nyen egy másik tehetséges 
szombathelyi f iatalember -
Korpics Zsolt - is az élen 
végzett holtversenyben, de ő 
a bajnoki ezüstérmet kaphatta 
meg. 

Akkor lányaik is jobban ki
tettek magukért Lendvai No
é mi a 17 éven aluli lányok 
versenyének megnyerése után 
a 20 éven aluliak között má
sodik, míg Palkó Gabriella 
harmadik lett. Lendvai Edit, 
Tomcsányi Péter és Soponya, 
Tamás is tagjai, valószínűleg 
az ország legfiatalabb korát
lagú együttesének, mely ősz
től az országos csapatbajnok
ság első osztályában szerepel
het. 

Palkó István, a Megyei 
Sakkszövetség elnöke bízik 
abban, hogy továbbra is szá
míthatnak Szombathely város 
sakkszerető és azért tenni ké
pes személyiségeinek támoga. 
tására és a Haladás VSE-re. 

Dcly Péter 

Egy mese a régi időkből 

2 3 4 6 7 8 1 1  1 2  1 3  

1 4  

18  

72 

76 

Ylzszintes : 1. Különlegesen szép 
szopránhang. 9. Afrikai ország. 
14. Elefántcsont (latin) . 15. Ukrán 
,:áros. 17. Lagunát elzáró !!át. 18. 
Takar. 19. Egy földrajzi név. 21 .  
Sérülés 11clye. 22 .  Német előljár:i
szó. 2�. Krumplit tisztít. 24. Hang
talanul rideg. 26. Szolmizációs 
11ang. 21. Voltamper. 28. s-sel a 
végén félbársony. 30. Olasz, uru
guayi és luxemburgi a�tójelzés. 
32. Kábllószcr, málcony. 3a . . • •  Se• 
villal, egy11ázl iró, meghalt 636• 
ban. 38. . • •  admirális, a trafal
garl győző. 40. Mongol altáji nép
csoport.. 42. Jód és tallium vegy
jele. 43. tgilest. 45. Lakoma. 46. 
Bizony, de nagyon régen. 47. Spa
nyol tartomány. 50. , • .  törvénye. 
állatföldrajzi törvény. 52. K-val 
pótolva szivderltó. 54. Floridai vá
ros (ék. fel. ) .  56. Hegedü fontos 
része. 57. . . , andrum, cieánypet
rezselyem. 59. Tanú páratlan be• 
túl. 60. Római 49. 62. Régi súly
mérték. 64. Hóbort. rögeszme. 66. 
Ures kas. 67. Jugoszláv város. 69. 
Egyhangú. unalmas. 71. Ahit,ás 
e1"!ynemű betül. 72. Orosz férfi
név. 74 . . . .  ClPmcnt (1�96-lj14) 
francia költő. n. L. R. 76. Len
gyel város. 77. Tejjel készült cu
korka. 

Függöleg<'� : 1. Görög �zlget. 2. 
Fent, németül. 3. Ha van, JegyPn 
tö ·f-r. 4. Kora közepe. 5. Vízi 
jármú, névelővel. 6. Egy osztrák 
tartom�ny lakója. 7. Alpakka. 8, 
• • .  a lív, vlszonylai;os, 10. Rang� 

jelzó. 11. Latin újra. 12. Az Odera 
németül. J:l, , • , Alfréd (1833-1896) 
svéd vegyész. 16. Ot. 19, tneklő 
hang. 20. Sejt Jellegzetességeit rög
zítő diagram. 23. Német ház. 25. 
Az Indiai szikh felekezet vallá�
föje. 27. Karinthlal város. 29. Téli 
sportterep (két szó). 31. őslal,ó 
volt Portugálláilan. 33. Női név. 
34. Név kczdöbetal. 36. Vissza
mond 1 37. Semmikpr. 39. Nantes, 
fonetikusan. 41. Ide megy a gő
zös. H. Elárusítóhely. 48, . . .  
August (1869-1921) német szob
rász. 49, Nagyon pontos idómérö. 
51, Női név. 53. Szónok. 55. Ki
sebb, Ifjabb (latin). 58. Komárom 
megyei helység. 61. Komor szin. 
83. Angol fér(lnév. 65. Kötőszala,;. 
66. Német kikötőváros. 68. Rész
ben esedez. 70. Tolna megyei hely
ség. 71. Nem megy. 73. Japán 
társasjáték, 1;. Azonos betük, 

Bcldildendö : Annak az ország
nak a neve, amelyben a vizszintes 
19, alatti található. 

Ceküldési határidö : szeptember 
2;. 

Az elözö keresztrejtvény meg
fejtése : Peru. 

Könyvutalványt nyertek : 
Fórlzs Sándor, Báránd, Nagy L'i• 
jos u. 31. 4161 : Petrovlcs László, 
\'ác-, Osz u. 3. 2601k Forgács Imre, 
Debrc-c-en, Széchenyi u. 97/a. 4031 : 
Drégelyi Ferencné, Budapest 
Gyarmnt n. 1 1 2. 1 1 47 : Banyár Is•
ván, Bél,éscsaba, Fövcnves u. 16. 
�600, 

. 

Spo1·tolók jutalmazdsa 
11 MÁV .  Vezéri/azgatósá/011 

- A barcelonai nyári olim
pián részt vett magyar spor
tolók Yiemelkedö eredményei• 
hez a va:mtas sportolók is hoz• 
zájárultak. Sikereiket a vas
utas társadalom nagyra értéke
li. Mi a MAV vezetői is büsz
kék vagyunk önökre. - tgy 
kezdte köszöntőjét Csárádi Já
nos, a MAV vezérigazgatója 
azon a fogadáson, amelyet az 
olimpián érmet nyert és pon
tot érő helyezést elért vasutas 
sportolók és szakvezetőik tisz
teletére szeptember 4-én ren
deztek a MA V Vezérigazgató
ságon. 

A ve érigazgató ezután ar
ról beszélt, hogy a magyar 
\·asút, m.ként az egész ország, 
nehéz időket él. Az áruszáll í 
tás drasztikus csökkenése mi
at t  nincs be\·étel. A bajokat 
még tetézi, hogy nagyon sok 
belföldi fuvaroztató vált fize
tőképtelenné. és néhány kül
földi vasút is tetemes összeg
gel tartozik a lVIÁ V-nak. 

- Nehé�-f -eink ellenére, 
továbbra sem mondunk le ar
ról, hogy lehetőségeinlchez 
mérten támogassuk az arra 
érdemes egyesületeinket, s 
azokat a sportolólcat, akik a.z 
olimpián és a különböző 11em
zetközi versenyeken, kiemel
kedö eredményeikkel dicsősé
get szereznek a Magyar Köz
társasá:7nak, hírnevet a nag!J 

Az Érdekegyeztető Tanács 
munkavállalói oldalát alkotó 
szervezetek megdöbbenéssel 
fogadják, hogy a kormány -
a szakszervezeti szövetségek 
egybehangzó véleménye és t i l
takozása ellenére - elfogadta 
a szakszen·ezetc': közötti ,·á
lasztásról és a szakszervezeti 
,·agyon megosztásáról szóló 
tön·énvjavasla t tervezetét, 
anélkül, hogy a konföderáció!{ 
konszenzussal megfogalmazol t 
javaslatai közül akár egyet is 
figvelembe vett volna. A kor
mány rJöntése azért is példa 
nélküli, mert ellentétben áll a 
saját maga által 19!J2. július 
23-án megfogalmazott szak
szen·ezet-poli t ikai a lapel\·ek
kel és azzal a legutóbbi nyí-

hagyomá,ii,okk ,z rendelkező 
vasutas sportnak - hangsú
lyozta Csárádi János, majd 
\'égezetül köszönetet mondott 
az olimpikonoknak, edzőiknek, 
a klubok jelen lévő vezetőine:, 
é,  az érmet nyert, illet\=é a 
pontot érő helyezést elértek
nek pénzju'.almat adott át. 

A barcelonai olimpián a 
legjobb eredményt Sz�ó Tün
de, a Nyíregyházi vsé úszója, 
érte el. A 100 méteres hát
úszásban ezüst érmet nyert. 
200 háton pedig hatodik lett. 
Rajta kívül Hegedüs Ferenc, 
a BVSC vívója, a pártbajtör
csapat tagjaként nyert ezüst
érmet. A BVSC másik válo
gatottja, Érsek Zsolt, tagJ3 
volt a negyedik helyen vég
zett tőrcsapatnak. A Szombat
helyi Haladás két kiváló dobó
atlétája !:özül Gécsek Tibor 
k-i!apácsvetéshen negyedik. 
Horváth Attila diszkoszvetés
ben ötödik lett. Csépe Gabri
ella, a BVSC úszója 100 mel
len hatodik, Varga Zsolt és 
Péter Imre, a BVSC vízilabdá
zói a hatodik helyen végzett 
magyar csapat tagjaként vol
tak pontszerzők. 

A fogi:dáson részt vett és 
jutalomban részesült sportoló!� 
és vezetők nevében dr. Balázs 
Akos, a BVSC ügyvezető elnó
ke mondott köszönetet. 

V. F, 

Iatkozatával, amely szerint a 
kormány kerülni kívánja a 
társadalom különböző erőivel 
és szervezeteivel a koníliktu
sok kiéleződését. 

A szakszervezetek ezt a kor
mányzati magatartást a legha
tározottabban visszautasítják 
és közförn mé�legelik válasz
lépéseiket. A szakszervezeti 
szö\'etségek félkérik a parl�
menti frakciókat és képvisela
ket, hogy a törvényjavaslat 
országgyűlési vitája és a sza
vazás során segítsék érvényre 
jut•atni a szakszervezeti moz
galom legalapvetőbb érdekeit 
kifejező, közös munkavállalói 
javaslatokat. 
(Az ÉT munkavállalói oldala) 

Nyári pillanatok 
l\Iár beköszöntött az ősz, de emlélrnzetünkben még élénken 

él az idei forró nyár emléke. Sokan idézgetik még a nyaralás 
1>illanatait, nézegeiil, az elkészült fényképeket. Fotóripo1·te
rünl, az Északi Jármüjavító vállalati üdülőjében járt augusz
tus végén, ahol ebben az idényben háromszáz család üdülhe
tett. Felnőttek és gyerekek jól érezték magukat a vízparton, 
a kényelmes - televízióval, hűtővel felszerelt - szobákban, 
a pingpongasztalok mellett •. 

--f992. SZEPT. 10. 

'A hang története 
ldöszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban 

A csendesebb nyári hóna
pok után - az ősz beköszön• 
tésével - a múzeumi élet is 
megélénkül. Az év hátralevő 
hónapjaira a Közlekedési Mú
zeum is elkészítette program
ját. Ennek, az állandó kiállítá
sok mellett kiemelkedő ese
ménye, a szeptember 2-án 
megnylit A hang története cí
mű időszaki kiállítás. amelyet 
a brnói Technikai Múzeum 
gazdag anyagából válogattak. 
A brnóiakkal immár negyed
százados múltra tekint vissza 
a budapestiek kapcsolata. A 
két múzeum között gyakoriak 
a tapasztalatcserék és a köl
csönös kiállítások. 

A vendégek ezúttal többnyi
re matuzsálemkorú, hangzó 
zeneszerszámokat - mechani
kus és elektronikus hangszere
ket, zenegépeket - mutatnak 
be. Bár, ez a kiállítás nem ter
jed ki a hangszertörténet egé
szére, a kiállított tárgyak még-

is jól elkülöníthető csoportok
ra oszthatók. 

A kiállítás megnyitását gyer
mekműsor vezette be. Vers
mondás, ének- és zeneszámok 
csendültek fel a múzeum elő
csarnokában. A tapssal jutal
mazott műsor és Katona And
rás főigazgató üdvözlése után 
dr. Gyurkovics Sándor, a Köz
lekedési, Hírközlési és Vízügyi 
M inisztérium közigazgatási ál
lamtitkára kedves szavakkal 
méltatta, majd megnyitotta a 
kiáll ítást. Az államtitkár után 
dr. Frantisek Kropacsek, a 
brnói múzeum igazgatója rövi
den i�mertette, hogy az érdek
lődők mi lyen tárgyakat láthat� 
nak a kiállításon. 

A hang története címü idó• 
szaki kiállítás egyébként októ
ber 4- ig tekinthető meg a Köz
lekedési Múzeum új épületé� 
ben. 

(visi) 

Va11 szab'ad beutaló 
A z  alábbiakban közöljük a szabad kedvezményes üdülést 

lehetőségeket. Jelentkezni lehet a Vasutasok Szakszervezete 
Szociálpolitikai ügycsoportjánál munkanapokon 9-13 óráig a 
19-77 · 48-13 · 19-57,165. telefonszámon. A beutalójegyeket az 
alaps�ervezeteken keresztül juttatjuk el a jelentkezők ré_sz_ére. 
Beutalójegyet csak rendkívül indokolt esetben, meg[elelo iga-. 
zolásokkal ellátva [ogadunk vissza. 

MAGAJ-,i\T: 
Galyatető XI. 26-XII.  9. 

I A. hp. 12 040-, Lillafüred 
XI. 18-XII. 01. I .  o. hp. 9800-, 
l\Iátrafiired XI .  18-XII .  0 1 .  1 .  
o. hp.  9800-, l\liskolctapol
ca X I. 26-XII .  9. I. o. hp. 
9800-, Pécs XI. 6-19. I I. o. 
hp. 8400-, Bakonybél XI.  
5-18. I II .  o.  hp. 6720-, Ba
konybél XI.  19-XII. 02. I I I .  o. 
hp. 6720-, Lillafüred XI .  
4-17. I .  o .  egyéni 4900-, l\lis
koletapolca XI. 12-23. I. o. 
egyéni 4900-, Lillafürccl XI .  
18-X II. 1 .  I. o .  egyéni 4900-, 
l\fülUJIChlpotca X l .  26-=X JT .  8. 
I. ó. égyeil i' 4900-, Lillafilred 
XI. 18-Xt l .  01.  11 .  o: . .  egyéni 
4200-, Pécs XI .  20-XII. 3. I I .  
o .  egyéni 4200-, Bp. Rózsa
domb XII. 1-14. I A. o. hp. 
12 040-, Mátrafüred XII .  2-
15. I .  o. hp. 9800-, Mátraháza 
XII.  3-16. I. o. h p. 9800-, 
Mátrafüred XII.  2-15. I I .  o. 
hp. 8400-, Pécs XIL 4-17. I I .  
o .  hp.  8400-, Galyatető XII .  
10-19. LA. o .  hp. 8600-, 
Lillafüred XII .  2-15. I. o. 
egyéni 4900-, Mátrafüred XII .  
16-22. I .  o.  hp. 4900-, 

GYOGY: 
Hévíz Panoráma XI. 5-18. 

I/A. o. hp. 12 040-, Hévíz Pa
noráma XI.  19-X II. 2. I/A. o. 
hp. 1 2  040-, Hévíz Panoráma 
XI-5-18. I .  o. hp. 9800-, Hé
víz Flavius XI. 1 1-24. I I. o. 

hp. 8400-. Hajdúszoboszló 
Hortobágv XI. 19-XII. 2. II. 
o. hp. 8400-. Hévíz Flavius 
XI. 25-Xl l .  8. 11. o. hp. 8400-; 
Szeged XII .  2-13. 1 A. hp. 
1 2  040-, Gyula XII .  8-21. I. o: 

hp. 9800-. Hajdúszoboszló 
Hortobágy XII. 3-1 6  II. o. hp. 
8400-, Hévíz Flaviu� X II. 9-
22. II. o. hp. 8400-, Hévíz Pa
noráma X I I. 1 2-21. I/a. hp� 
8600-, Hévíz Pa11aráma I/A. 
o. hp. 7740-. Gyala XI I. 1-7, 
I. o. hp. 4900-, 

BALATON' : 
Siófok Ezüstpart XI. 4-17: 

I!A. o. hp. 8960-, Sióíok 
Ezüstpart XI. l8-XII. 1. l , A; 
o. hp. 8960-, Siófok Ezüstpart 
XI. 4-17. I. o. hp. 7840-, Sió"'. 
fok Azur XI. 6-19. I .  o. hp; 
7840-, Siófok Azur Xl.  20-
X l I. 3. I. o. hp. 7840-, Siófok 
Ezüstpart XII.  2-15. 1/A. o, 
hp. 8960-. f 

SZANATÓRIUM : 
Balatonföldvár XI. 16 -XTI; 

6 I .  o. 7770-, Parádfürdő Xll 
4-24. I I. o. 6300-, Parádfür•. 
elő XI.  1 1-XII. 2. II .  o. 6300-! 
Parádfürdő XI. 25-XII. 15: 
I I. o. 6300-, Siófok XI. 9-29; 
I I .  o. 6300-, Siófok XI. 30-: 
XII .  20. I I .  o. 6300-, Balaton• 
füred XI. 1 8-XII. 8. I I I. o; 
5670-, Siófok XII .  1-21.  II .  o; 
6300-, Parádfürdő XII.  9-29. 
II .  o. 6300-, Balatonfüred 
XII .  9-29. I I I .  o. 5670-, 

Spanyol vendégek Szegeden 
Az MSZOSZ Csongrád me

gyei képviselete vendégeként 
a spanyolországi Valencia tar
tományból, a Confederació 
Sindicál de Commissions Ob
reveres szakszervezeti szövet
ség kéttagú delegációja júl ius 
l !-19. között Csongrád me
gyében tartózkodott. A kül� 
döltséget Antonio I\Iontalbán, 
a CSCO tartomány! főtitkára 

vál!ala tot is felkerestek és is
merkedtek Szeged és a Dél• 
Alföld nevezetességeivel. 

Július 18-án a VSz területi 
középszervének vendégei vol
tak. Mári Gábor, a területi és 
tagozati választmány elnöke 
adott tájékoztatást a Vasuta. 
sok Szakszervezete munká.iá� 
ró!. - g - , 

\·ezette, aki az európai szak- .-------------
szervezetek szövetségének kül
dötte is. llalálozi1s 

A spanyolok látogatásul� 
során ta�álkoztak az MSZOSZ 
képviseleti fórumával, tájéko
zódta!{ a magyar szakszerveze
tek helyzetéről., s ismertették 
saját szakszervezetük munká
ját. Prögramjuk során több 

Augusztns 21-�n. Rt éves kor�
baa meglialt Ferl1 Ferenc nyugrli• 
jas, aki 1945-töl 47-lg a 1\1 AV J�t• 
vántelki főmf rhcly Ub elnöke volt, 
majd késöbb a Vasut asol, és Ha• 
jósok Szakszervezetén<'k a fötlt• 
kárhelye1 tcse. Temet�,e szeptem• 
her 11 ·én a R.ikoskeresztúri temc• 
töben. 

.. . . . , 

* { ·�1 
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Első félévi n1érlcg Csak a cégtáblát fest ették át 

Létszá111, és bérgazdálkodás 
Rendelkezésre állnak azok a létszám- és bérada

tok, amelyek alapján értékelhető a l\lAV létszámában, 
alapbérébcn, á tlagbérében bekövctkezö \'áltozások az 
év elsö felében. Az adatok összehasonlítása egyrészt 
a b:izisidöszakkal, másrészt az ez évi célkitűzésekkel 
(tervekkel) adhat az elemzéshez megfelelő támpontot. 
Alapvctö kiindulási tényező az év elején a 1\IAV Ve
zérigazgatóság és a Vasutasok Szakszervezete (és más 
érdek-képviseleti szervezetek) által köti.itt megállapo
dás, amelyben rögzítették a létszámváltozá ·, illetve az 
átlagbér-növekedés mértékét. A megállapodás lénye
ge az volt, hogy a l\IAV éves átlagban 10-220/o kö
zötti átlagbér-növekedést biztosít, amelynek forrása 
kb. fele arányban bértömegnövekmény és fele arány
ban az évi átlagban vé�rchajtásra kerülő 10''/0-os mér
tékű léíszámcsökkeníés, 

kmi) szerinti összetétele mes1.• 
sze nem tükrözi az összes lét
szám megoszlását. Az eltávo
zók 8;;0 '0-a fizikai és 15° 0-a a 
szellemi foglalkozású munka• 
körökból került ki. Ezzel to
vább romlott - az edd g is 

kedvezötlen - fizikai-szellemi 
foglalkozásúalmak - a lét

A szociális törvénytervezet 
pélÍzügyileg megalapozatlan 

l\f unkacrö1ie1yzcf, 
lébzámcsökkenlés 

számaránya. 
A munkaviszony-megszúné

sek okai közül kiemelést ér
demel, hogy n.rugdíjazns miatt 
szünt meg a munkaviszonya 
2!J20 személynek, tehát az ösz
szes munkaviszony-megszünés 
kb. 1 3-a cbböl az okból kö\'Cit
kczett be. (Ebból korengedmé
nyes nyugdíjazás 1213 ,·asutas-
nál történt.) A munkavállaló 
kezdeményezte a munkavi

Szakszervezetünk a közelmúltban véleményezte a 
szociális törvénytervezetet. A szociális ellátás koncep
ciójában megfogalmazott értékeléssel, amely az elmúlt 
rendszer szociálpolitikáját jellemezte, egyetértettünk. 
A tervezet szerint a korábbi évtizedekben a szociálpo
litika gyakorlatilag beépült az elosztás legtöbb elemé
be. Szociális megfontolások szabályozták a foglalkoz
tatást, a béra-rányokat, árakat, a lakáshoz való hozzá
jutást és a különf élc szolgáltatások díjait. Az alacsony 
árak és bérek képezték a lakosság szociális biztonsá
gának az alapját. Az egyenlősdi elvére épiilő társada
lompolitika elméletileg kizárta a szegénység létét, így 
ennek kezelésére nem alakultak ki eszközrendszerek. módon ,·al6sult meg. Az T. fél- szony megszűnését 106j eset

ev során 8055 i·asutasnak tény- ben. A munkáltató 1:czdemé-legesen megszünt a munkavi- nye::ésérc szünt meg a munka- Az elózó kormányzatok már Az átalakulá! a '90-es évek 
s:onya, mín a fennmaradó rész a '80 as e'v„kben fc11·sn1erte·k  l · '  f l« •ors lt A · 1 A l�ls:rámlcépfté�i kötelezett- .1 riszonya 1468 dolgozónak. (Eb- · " • e eJere e .,) u · Je en-
(414 fő) a= elmúlt év átltú=ódó ho"y Azen ,·áltoztatn1· kell s le«1· társ-dalompol·1 t ·1ka·1 «az &ég é\"1 át:agban 1 1  2;;4 főt jc- ból fcgrelmilc;:: elbocsátva 218.) " " • 0 "' • ., 

• 

l"'nt, amel,·nek a , ér!rehaJ·ta<a hatásaként érvényesült. A T 1 . .. , . e felismerés nyomán megkez- daságpolitikai változások és ... ., = " e 1at az osszes muni<av1szony- , " á  esetén a MAV 109;!. é\'i átlagos munka,·lszony-mcg�zűnések dódótt az elosztási rendszcr�k körülmények uJ szoci !is 11:é-
létszáma 101 50� fő lesz. (:\11nt állomanycsoport (fiz;kai-szcl• (Folytatás a 4. oldalon) kisebb-nagyobb korrekciója, nyekct is indokolnak. A vál-
lsmeretcs, a 100 0•05 mértékű tozásokhoz igazodó fcladato-
csökkentés az cgyC'S szakágak ,-------------------------------------�,at elavult jogszabályokkal 
kfü;ött differenciáltan került 

SZEPTE�. fB'fi'Il .. '> ... , -TO
„ 

L 
nem lehet szabályozni, újak-

mcghatároz.ásra.) Az elóira�sal - •' ..., kal kell fel\ áltani. Ezért vult 
fizemben az r. !él évben 8 IG!l-el sürgetőYé a szociálpolitika át-
c�őkkent a létsz:ím. A létszám- 711.e,uva' lt·.n�,·k a vasu' t n,enet,· ·end\ ie 

fogó tön·ény:;zintu sz:abályo-
képítésben áprlllsban mar ér- J. r.l 4 0 ftllfJ • J 

zása. 
r:ékelhető ,·olt n számottevő cl- A törvény}nvaslatban meg-
maradás - ugyanakkor a Iutcr Cit)· '\"Onalok Dudapest-N)·Írcl!'·háza közölt fogalma::ott koncepció oluan el-
11 234 ,·asu tas l1érét január 1 - c.1 krp::cléseket tartalmaz, amrly 
jétöl bérfejleszté. re fclhasznal- ;eten hel11zetünkbcn pénzüoyi-
ták � így a !\�A v Vezlrigaz- Mint Ismeretes az ez évi me.- 1zolgálati menetrcn(lkőnyi:ek perccel növekszik. 1!:mlftésre leg megalapozatlan. A kidol-
gatóság egyéb 15crmegtakarító netrcndváltoz.ás eltert a hagJ o- új formátumban jelell-nek meg. méltó az is, hogy Hatvan-So- gozásnúl elsó:.orban az Euró
intézkedésre kénys7erült. A mányostól. A belföldi forga- Legjelentősebb menetrendi moskóújfalu között, szintén a pai Szociális Charta szociális 
VSz és más érdek-képviseleti lomban közlekedő ,·onatokról változás, hogy Budapest-Mis• pálya állapota miatt, a 10-12 f ilozófüij; . .t követték, ami ö.1-
gzervekkel cgvetértésben má- - a csekély számú változás kolc után szeptember 27- tól perces mencttartam-növckedés magában helyes célki tüzés, 
jus-június hónapban (össze- miatt - H i vatala� Menetrend Budapest-Nyíre�yháza között mellett a gyorsvonatok helyett amennyiben a mai magyar 
Een 5 hétre) nappalos beosztá- most készült. Számottevó ,·ál- is bevezetik az Inter City �ebesvonatok, Hatvan-Losonc \'alóságra épUlnek, dc cze:t a 
s:.í munkakörö!ibcn részmun- tozás gyakorlatilag csak a rcnd�zert. A két város között, között pedig 3 pár személyvo- célkitűzések jelen helyzctünk
kaidös foglalkoztatás bevezeté- nemzetközi forgalomban volt. Hajdúszoboszló fs Debrecen nat közlekedik. ben csak a jövő szociálpoliti• 
sét határozták el. A munl:aidöt Ott viszont május Jl -én ind0• megállással. hétköznap -1, \"a- Egyébként a telje:, hálózatra káját hntáro.:hatják mei;. 

A ja,·as1at össze!o;;laló ré

szében adott értékelés hel) l• 
álló. Az erre épúlo, tdrvényi
lcg mrgalapozott intézl�edcsi 
folyamatok beindítása az 1íj 
alapokra helyezett egységes 

s=ociális uédöháM megterem• 
tése halas;;;t hctatlan. l\legí•é• 
lésünk szerint a nemzrtgazd:i
S�/; átalakításának szoc1 .ili s 
piacgazdaságra történó át,1,:i
tása fáziskésésben ,an a szo
ciális tör\'ény koncepciój.ibnn 
megfogalmazott célkilüzések
tól. Mindez bizonytalanncl te• 
szi a szociál is törvény koncep
ciójában vállalt állami garan
ciákat. 

A me�újul6 állam�JZdaság 
privatizációs stratégia Ja nzt 
mutatja, ho;y ennek folyama
ta nem a modern szocialls 
piacgazda„ág kiépítése kté 
halad, hanem cral; a cégtáb• 
lát festették át. Az allami tu• 
lajdon más formaban jelenik 
meg. Emiatt ennek szociál.5 
jclle:;c leszűkül. Ezt még eni
síti az a korm:in, zati tore!,
vés is  - hivatkozú;,al az el
múlt rendszerben kh, elrU 
szociálpol i ti ka felszámolásá, a 
-, amely célul tűzte ki, hoi;:y 
a mun'.,;ajöved �lmc:,en belüJ 
�,·orsan csökkenti a társadalmi 
jövedelmek aranyat. Ez ped:g 
crnk tágítja a „szociális ,·édő
háló'' lyukait. Szaksurvcze
tünk a szociális tbn·ény kon
cepciój5.nak javasla tmt a fen
tiek fi;::ye:embc, étclén�l ke
zeli. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
a teljes munkaldö kétharma- kolt volt új menetrend kiadá- sárnap 5 pár l nter City vonat jellemző a vonatok kisebb-na
dára mérsékelték és emellett a sa. közlekedik, 2 óra s;; perc me- gyobb mérvű menettartam nö
ber 830 o•át fi=ették ki. Az a Csárádi János vezérl.;azga- nettartammal. Ezzel egy idő- vekedése. Ennek ellenére a 
körülmény, hogy a bér a rnun- tó, május végén a menetrendi ben a távolsági személy,·ona- csatlakozási rends=er nem om-
kaidönél J·elentósen kisebb sajtótájékoztatón a1t is beje- tok helyett kedvezőbb menet- lott össze. 

len tette hogy a romlo' pa· 1,·aa· 1 i dővel sebesvonatok közlekcd-mértékben csökkent, elsösor- ' " • A menetrendváltozá�ról 
ban a VSz ko··vetele'se're valo· _ lapot, valamint a menetrend nek. A kisebb települések utas- t b „1 • h 'tf" d . 1 

A 28-as csapdája 
.,,1t mel!. szerkezetének lehetóség sze- forgalmát a rövid viszonyla- szep em er - -en, e on, e • 
""' ~ r·1nt1· kors�eru·sítése m1·att rokban közlekedö "YU_J.tő-el- elótt Csárádi János vezérigaz-
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t �zeptember 27-tól egyes vona� osztó vonatok szolgálják ki. gató a Nyugati pályaud,·ar ki-

' lakon teljesen ú j  menetrend, Az új menetrend ezúttal fi- rályvárótermébcn tájékoztatta 
érintett. a megtakarított mun- máshol kisebb változásokkal a gyelembe veszi a p5.lyák álla- a sajtó képviselóit. Ezen a 
kaidó 1626 fó teljes évi mun- jelenlegi lép, illetve marad ér- patát, a lassúje!ek kedvezótlen VSz-t Papp Pál  elnök képvi
kaidejének !elei meg. A VSz vénybcn. Ennek mcgfele!öen hatását. Ezért a személyvona- selte. A sajtótájékoztató után 
követelésére a megtakarított készült, 5 kizárólag 4 beHöldi tok menettartama, nagyon sok az újságírók és a meghívott 
munkaidőnek megfelelő 1626 menetrendet tartalmazza az ú.i fö- és mellék,·onalon, 5-10 vendégek. köztük több ország
fővel mérséklik az év elején Hivatalos l\Icnetrend, melyből perccel meghos�znbbodik. Van gyülési képviselő részt vett 
tervezett létszámleépítést, ígv ezúttal h iánrzik a ki.i- azonban ol\'8n mcllékrnnal is. egy új l n ter City vonat próbaéves szinten a csökkcntend5 lónbözö közlel,ed�si vállalatok a kisterenre-kál-kápolnai, útján. A \'Onat Nyíregyházáig 
létszám 9628· - Mahart, BKV - menet- amelyen a pályasebessé� csök• és vissza közlekedett. A rész.munkaldó!I foglalkoz- rendje. A:: ujonnan kiadott kenése miatt · a mcnetido 3 1  tatás hatását is figyelembe \'é-
,·e a I I. félé,·ben már csak a 
következő szakszolgálatoknak 
van létszámcsökkcn tési kötele
zettsége: 

- építés és pálya!enntart:ís ; 
- gépészet ; 
- vasútigazgatósági központ. 
/'t I I. félév cdd;g eltelt idó-

1:i:akában tovább csökkent a 
létszám és b;ztosnak látszik. 
hogy az előírt létszá mcsükl:cn
tési célkitűzés minden terüle
ten megvalósul. l\1C'g kell je
J;}'C'znl, hogy a „vasútiga7gatú
sági központ'' nkgjelölésű te
rület létszámában tóbbek kö
zött beletartoznak a \·édelmi 
féinökségek 15, ahol a rendésze
ti létszám növelése vnlt a fcl
ed:it, és így ez a körülmény 
nehezíti az elö1rt létszámra ,·a
ló ránllást. Az építési, illet,·e 
gápészeti szakágak létszám
csökkentési feladatának meg
oldás:'tt eddig is. a jövóben is 
segítheti a kén vszer-, i llet,·e 
fagrszabadság alknlmaz:ís:ina'., 
munka: dóalap- (és ezen kC'
resztül a bérfclhasznál.ist) 
csökkentö hatása. 

A munkn,·iszony 
, mcgszünésckröl 

(visi) 

Joseph Heller 5e tudna jobb groteszket írni a szak
szervezetek közötti válusztások ürügyén, mint amit a 
magyar parlament szeptember 14-én produkált. 

Valóra vált u 28-as csapdáJa. A tavalyi - egyszerinek 
mondott (az l!l!H .  évi XXVl l I .  türvény) - beleszólás a 
szakszervezeti belügyekbe törvényi formában most for
dulhat majd igazán „termüvé". Igaz, nem kivételesse 
mint hábonik idején szokás. (Ettöl a tárgralásl módtól � 
kormány ugyanis elegánsan eltekintett). Csak süri;:ossé. 

Hogy kinek? Hát a betcrjesztóknek. 
Hiába :  nagy dolog a presztízs. 

. :i\Iert ha _a kormá1;y . c�yszcr_ elhatározza, hogy tárgya
lasba vétett az lnkr1minult eloterjesztést, akkor az be is következik. Hiába egyeztek meg az érdekelt szakszer
vezetek a vagyonmegosztásban és a választásokban. Hiá
ba tartja tárgyalhatatlannak - mint egy ügyrendi köz.
beszólásból kitűnt - két ellenzéki párt (s nem az egé:.z 
ellenzék) a törvénytervezetet. Hiába járt közben a mi
niszterelnöknél Palkovics Imre, (amúgy MDF-es hon
atya) a r.Iunkástanáe5ok Orszásos Szövetségének elnöke. 

Mindez hiábavaló. Ambár volt arra már precedens 
hogy a kormány átdolgozásra visszavont nem egy félre� 
sikerült törvénytervezetet, dc most nem ezt teszi. Vala
mi különös kényszer okán ragaszkodik a tárgyaláshoz. 
Az Országgyűlés pedig - buzgón - 62 százalékos sza
vaz�ti aránn?.°a! ;ából int  �gy olvan tervezet „sürgős" 
naplt'endre tuzeserc. am1rul az „igen·• gombot nyomók is 
pontosan tudják : ebben a formájában nemcsak értel
metlen, ,·égrehajthatatlan is. 

Persze, a kormány azért ny!t,·a hagyta a k i skaput. A 
szakmi niszter megtalálta az .,ideológiát" a napirendre 
túzés és az - egy-két hét múltán bekövetkezhető -
napirendről való Je,·étel mellett is. Imre, az ige : azért 
kell sürgósen tárgyalásba venni, mert a szakszen·czetek 
közötti konszenzus - úsymond - még csak elözetcs egyezség, nem hivatalos megállapodás. Ha netán azzá 
,·á l ik, akkor az - így a miniszter - ,.új helyzetet te
remt"'. 

No már most. Vagy sejtik, hogy a nagy hirtelen ki
alakult szakszervezeti egység már kétséges. (Netán : ma
guk dobták be a bel viszályt felszftó újabb .. esélyegyenló
sító" érveket a kon föderációk kupaktanácsába.) Vagy 
csak be akarják biztosítani magukat: történjék a továb
biakban bármi - még a legborzasztóbb: a szakszerveze
te.k megbékélése Is -. a kormány akkor is presztízs
veszteség nélkül tudja majd a saját képére formázni 8 

rivalizáló szakszervezeteket. 
Akit pedig az Is érdekelne. hogy eközben hol marad a 

munkavállalói érdekvédelem, az kutakodjon a 28-as csiki• 
csuki csapdájában. 

trde.ml's részlcle'sen ,s· ki1'"r<- • , • · . , 1 . · 
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A /Jat konlöderáció mef állapodása 
a vaf yonmef osztásról és a választásokról 

Az Autonóm. az tSZT, a LIGA, az MSZOSZ, a 
Munkástanácsok és a SZEF tárgyaló delegációi válto
zatlanul egyetértenek abban. hogy a kormány törvény
ja\'aslata számukra elfogadhatatlan. A kialakult hely
zetben érdekük és felelősségük, hogy egymás közötti 
megállapodáson alapuló javaslatot tegyenek a kormány 
és a parlament számára. Azt kérik a kormánytól, hogy 
- az eredeti törvényjavaslat visszavonásával, i l letve 
módosításá\'al - tegye lehetővé, hogy az Országgyűlés 
megteremthesse azokat a garanciális feltételeket, ame
lyek az alábbi megállapodás végrehajtását és az e kér
déssel összefüggő parlamenti döntések meghozatalát 
teszik lehetővé. 

a) A 1zakszervezetek ja\·a-
1olJaK, hogy a ton·ényja\·a�iat 
modo�uljon, cs napirendre tű-
1:ese •fl'emi�cn lehetőséget ar
ra, hogy az l!l!Jl. évi LXXXI V. 
törvenyben megjelölt társada
lombiztosítási önkormányzati 
,·álasztásokat még ebben az 
é\·ben le lehessen bonyolítani. 

E tör\'ény z.irórendel kezesei 
biztositsák, hogv a Munka Tör
Yénykönyvében és a Közalkal
mazotti Torvényben foglalt 
üzemi, illet\'e közalkalmazotti 
tanácsi választ �sokra másoc..l-
5zor l!l9-!-ben kerüljön sor. 

b) A szakszervezeti szöYet
!-('gek kezdemén�·ezi k, ho.�v 
frakciók közti egveztetés és 
közö� fellépés eredmén\'eként 
az Orslaggyűlés a legrövideob 
ic'.- bc!JI túzze napirend j/.r<? 
az 1 991 .  évi XXVIII. az. tör
\·eny módo ·ít:isat 

c) A szakszer\·ezetek java•
lataikat részletesen is kidvl
r,ozzák és a legrövidebb idön 
belül eljuttatják a kormám•, 
i l !et\·e a parlamenti frakcióK
nak. 

Az �láírók bíznak abban, 
hngv a kormánv lehetővé te„zi 
117. al'ibhl mcgállapod:\s mei!
,·a!órn�ását, és e;ösegítl a 
1zúk�égc törvényt garanciá;, 
mcgtcremté�ét. Kérik a frak
ciókat, hogy 'J;özfü fe1lépésiik
kel segítsék a szaks:en·e:etek 
a lábbi megállapodását tükrö::6 
törvényjavaslatok kialaldtását, 
illetve elfogadását. 

A tárgyaláson részt vevő 
1zakszer,·czeti szövebégek egv
behangzóan k ijelentették, ho�y 
a s1,akszer\'ezeti ,·ag,•ont egy
más kiizötti mcgállapodús 
alapján kh·ánják megosztani.  

A tárg.valás -,orán egyetérté� 
alakult ki a kö\'ctkezökben · 

I. A megállapodác; garanciái 
a) A Frohburg-szerződés 

fclbontásábol fakadó esptJeges 
károk kizárólag az MSZOSZ-t 
érint ik és terhelik. 

b) A Jagvon megosztására 
Yonatkozó részletes megállapo
dást a VIKSZ keretében kell 
megkötni és végrehajtani. 

IV. Szolidarlth, YIKSZ 8 
tag: R 1mai pa1 ti ház 8 i\I Ft, 
Bogláriellei üdülö 34 M Fl., 
összesen 42 M Ft. 

b) a 1 5  megyei székház -
me! nek összérteke l ,22j mil
liárd - e�yenként, a követ.Ke
ző tulajdoni aranyoknak e1 
osszegek nek megfelelően keni! 
tu1!1jdoni megosztásra : 

Megyei székházak tulajdoni 
megosztás,L 

I .  l\ISZOSZ: 40 százalék. 490 
mil l ió forint ;  11. Liga, Mun
k :btanác:. : Jj  százalék, 429 
mil l io forint ;  I I I .  SZEJ.', ÉSZT 
Autonomok :  20 sázalék, 2-!j 
m1ll 16 forint; IV. Szolidaritas, 
V I KSZ 8 tag: 5 százalék, 61 
n1 1 l l io forint. összesen 1 00 szá
ziilék, 1 "•)j miliió forint. 

c) J::gyéb ingatlanok 
(Ezen: a romai parti ingatlan 

k iemele,;e után az MSZO.:5Z: 
Javaslatban felsoroltak, iissze
sen 228 mi!Iió forint értéK
ben.) 

I .  MSZOSZ: öröklakások 19  
m1l l io  forint. A fennmaradó 
inhatlanolwn a következő ará
nyokban Wrténi,, az oszto,:ko
d,ís : I I .  Liga, Munkástanács : 
40 százali!k, 84 mil l ió forint ; 
I l l. SZEF, ESZT. Autonómo:c 
40 szá7.alék, 84 mi ll ió forint :  
IV. Szolidaritás, VIKSZ 8 :  20 
százalék, 41 milltó forint, ösz
�zesen : 209 mil l io forint. <A 
IV. csoportba tartozó szerv,;:
zetek ezen tú! mintegy 2;; mil
lió forint ké:.zpénzt kapnak.) 

d) Xépszava kiadó és lap 
A Nepszava lapot kozös 

�zakszervl'Zelí érdekből fak3-
dóan a jövőb 1 közös tulajdo
nú társaság adja ki. A tulaj
doni arán\·okra vonatkozóan 
a srnksz--rvezetl szövetsége', 
külön tárgyalásokat folytat
nak. 

Az MSZOSZ a N'épszav3 
kiadó c,odeljánísa során a 
többi hitelezővel azonos elbí
rálás alá esik, így minimáli
�an a nettó 1 20 mill iós követe
lé,ét érvén.vesítheU. 

e) Allami tulajdonú éli szak• 
1zervezeti kezelésű ingatlanok. 

- Az állan,.I tulajdonú és 
szakszervezeti kezelésű ingat
lanok használatán a szakszer
vezeti �zövetségek az adott 
vagyoncsoportra vonatkozó 

zalék között mérlegelheti a 
hozzájarulast. 

A vagyon S0 szá7.alékát  mest
haladó elidegenítésre és ter
helésre teljes tilalom rnn, ami 
alól a \' IKSZ csak külön s;r,a
bálvozásban rögzitrtt, rendki
vÜI kivételes esetben adhat 
felmentést. 

Kész,..énzért t'irténő adás
vétel esetén a tulajdonos a 
haszniHati jogot szerzett szai, 
szerveze'.tel amenrwiben 
erre az érintett igénvt tart -
a vételárat használati joguk 
aninyában köteles megosztani. 

A ha znála ti iogot szerzett 
�zak,zervezeteknck joguk vari 
a ha•ználatukba került v·1-
&)'onrés2 1/3-at megterhelni, 

amihez - a VIKSZ mellett -
a tulajdonos is köteles hozzá
járulni. 

4. A makroszintű érdek-
eg�·cztetö fórumok munkavál
lalói oldalának kialakítása. 

a) A társadalom bizto�1 tá:,i 
önkormány1.atok munkaválh1-
lói kéviseletében való rész
vételt még, ebben az évben 
megtartandó TB önkormány
zati választásokon az orszá
gos konföderáclókra leadott 
szavazatok arányában kell 
meghao:ározni. 

b) A társad„lombiztosítási 
ön'<ormánvzati, valamint az 
üzemi tanácsi választások is
meretében újra kell gonclo!'li 
é� módosítani az ET munka
vállalói oldalának ósszetételét. 

Álláslog/alások 
1.  A Szövetségi Tanács a hat 

szakszervezeti szövetség tár
gyaló deleg.iciója által szep
tember 10-én kötött megálla
podást jóváhagyta, az abban 
foglaltakat el fogadta. Felha
talmazta az MSZOSZ tárgvaló 
delegációja!, hogy a megálla
podá•ban foglaltak megvalósí
tása érdekében minden szün:
séges lépést megtegyen. 

2. A S7övetségi Tanács fe:
kéri az MSZOSZ tagszakszer
vezete1t, ho�v a lehető legrövi
debb idön belül - egv hét -
saját tcstületeikkel a megálla
podásban foglaltakat vitassá'{ 
me)!, a1.t testületi döntéseikkel 
is erősítsék meg. 

Záradék a SzövetséQi Tanács 
állá �f oglalái;ához: 

A Szövet«égi Tanács felkéri 
a tagsz1kszervezeteket, ho;::1• 
testületi üléseiken a megálla
podással ös�zefüggésben a kö
\'etkező kérdésekben !oglalja
nak állást: 

1. Erősítsék meg a megálla
podást. 

2. Hozzanak döntést arról, 
hogy a volt SZOT-vagyon 
megosztását követően a szö
\'etség tulajdonába kerülő rész 
az l\ISZOSZ egy és oszthatat
lan szövetségi tulajdonába ke
rül, az mindenkor a szövetsé�
hez tartozó szakszer\'ezetei< 
közös érL ekei érvényesítésének 
anyag; feltételeit szolgálja. 

3. Foglaljanak állást abban. 
hogy az orc;zágos szövetsé:? 
biztons1gos múködésének meP,
alapozása érdekében egys;,;eri 
döntéssel az á�azati szakmai 
szakszervezet anyagi bázisán 
megfelelő vagyonalapot hozza
nak létre. amelynek mértéké
ről az érintett szer\'ezetek az 
első üzemi tanácsi \'álasztáso-

kat követően hozzák mer kö
zös döntésüket. 

Budapest, 
1992. s:eptember 1 1. 

l\ISZOSZ Szövetséi:-i Tanácsa 

* 

A VSz Területi és Tagozati 
Taniác�a szeptt:.mber 15-e,1 
megtartott úlesén megtárg�·alta 
az l\lSZOSZ Szövetségi Tanh
C'>a szeptember 1 1 - i  állá-;fogia
lását arról a megállapodásról, 
ameh·et hat országos szakszer
vezeti szcvets�g tárgyaló dele
gációja a szakszervezeti va
gvon mego�ztásáról és a sza;;:
sze1Tezetekct érintő választá
sokról kötött. 

Az állásfoglalás záradéká
ban rögzített kérdésekröl a ta
nács a kö\·etkezö álláspontot 
alakitotta ki : 

1. A vagvonmegosztás for
májáról és tartalmáról szóló 
megállapodást tudomásul ve
szi. 

2. Támogatja, hogy ,iz 
MSZOSZ kezelésében maradó 
vagyon egy és oszthatatlan 
szövetségi tulajdont képezzen, 
szükségesnek tartja azonba'l, 
hogy ennek formális és végle
ges rögzitésére az elöírt par
lamentáris szabályok szerint 
kerüljön sor. 

3. Az országos szövetség 
biztonságos működés�t meg
alapozó, az ágazati vagyont 
érintő további intézkedésektől 
nem zárkózik el, ennek kon�
rét megvalósítását azonban 
csak az üzemi tanácsi válasz
tások eredményének Ismereté
ben, az előirt testületi felha

ta lmazás birtokában tartJa , 
hetségesnek. 

1992, szeptemb�r 15. 
Vasuta,;ok Szakszer,•ezete 

Területi és Tagozati Tanácsa 

c) A vagyonra vonatkozó 
megállapodás végrehajtásit 
gátló, egyik félnek sem felró
ható okból bekövetkező, i l let
ve vis maiorból eredő vagvon
rész csökkenésért a megálla
podó felek közösen, a koráb
ban rögzítPtt arán,·ok szerint 
,:állalnak felelősséget. 

arányok szerint osztozkodn ·:. 1----------------------------

d)  A sza\•szervezetek a szak
szervezeti "agvonra vonatkoz6 
megállapodásuk megvalósítása 
tirdekében a parlamenti pár
tokhoz, a kományhoz fordui
nak, hogy az abban fo�laltakat 
hagyják jóvá, a szükséges tör
vényi feltételek megteremtésé
vel erősítsék meg. 

2. A volt SZOT-vagyon mer• 
osztása 

A volt SZOT-vagyon meg
o�ztásának alapelve valameny
nyi országos szakszervezeti 
szövetség múködési feltételei
nek, infrastruktúrájának biz
tositása. 

Ennek megfelelően a meg-
0�1.tá� alapiául szolgáló 4,20] 
milliárd forintos volt SZOT
vagyon a következőképpen 
kerül felosztásra: 

a) nagy értékű, birtokba ve
hető Ingatlana'' 

I. MSZOSZ; Dózsa György 
úti székház (675 M Ft) ; Bala
tonfüredi okt ,tási intézet (619 
M Ft), összesen l 294 M Ft. 

II .  Liga, 1.-tunkástanács; Vá
rosligeti fasor 356 M Ft, Táro
cató út 2-4. 487 M Ft, összesen 
843 M Ft. 

I I I. SZEF, ESZT, Autonó
mok: Benczúr szálló 480 M Ft, 
Bajza u. 17 40 M Ft, Sal!!:ó
tar;án oktatási intézet 48 M Ft, 
OSS?esen 568 M Ft. 

- A szakszervezeti szövet
ségek közÖS"n kezdeményezik, 
ho::y ezen ingatlanokat az ál
lam adja szakszervezeti tulaj
donba. 

3. Az árazatl va(Yon mer
oiutása. 

Az ""' zatl vagyont az 11dott 
ágazatban, ,zakmában műkö
dő szakszervezetek között az 
üzemi tanácsi vál asztása:{ 
eredménye alapján kell meg
osztani két lépcsöben : 

a) az ez évi üzemi tanácsi 
választás eredménye alapján 
az 1gazati vagyon tulajdonjo
gának változatlanul hagyá;,� 
mellett megosztásra kerül a 

vagyon hasznjlati joga; 

b) a szakszervezeti szöve!sé
gek közösen kezdeményezi':. 
hogv a második üzemi tanácsi 
választásra ne az elsőt köve
tően egy év múlva, hanem két 
é múlva kerüljön sor; 

e) az ily módon 1994-ben 
második alkalommal sorra ke
rülő üzemi tanácsi választás 
eredménye alapján kerül vég
leges megosztásra az ágazati
szakmai szak; .  :vezeti vagyon 
tulajdonjoga. 

Az első üzemi tanácsi vá-
1 sitást követő�'l a tulajdonos 
a vagyont csak a VIKSZ hoz
zájárulásával és ellenjegyzésé
vel idegenítheti el vagy ter
helheti meg. A VIKSZ a hoz
zájárulását 

- a vagyon l '3-áig nem ta-
1adhatja me&; - 1/3 és 50 szá-

JÓ TUDNI 

Mikor jár a végkielégítés?  
A végkielégítés jogintéz

ményét az 1991. évi XLVIII. 
tv. vezette be a magyar mun
kajogba. A Munka Törvény
könyve végkielégítésre vonat
kozó rendelkezé�e úgyneve
zett diszpozitív szab::íly, 
melytől a kollektív szerződés 
eltérhet a munkavállaló javá
ra. 

A törvény 9!5. par. (1) bekez
dés értelmében a munkavál
lalót végkielégítés illeti meg 
a munkáltató jogutód nélküli 
megszünése, va!amint a mun-
káltató rendes felmondá•a 
miatti munkavlszony-meg-
szúnés esetén. Erre vonatko
zó megszorító intézkedés a 
kollektív szerződésben nem 
hozható. Ha az említett felté
telek adottak a munkaválla
lónak követelési joQa van a 
végkielégítésre. A végkielégí
tésre való jogosultság feltéte
le, hogv a munkavállaló mun
kaviszonya az alábbiakban 
meghatározott idlltartamban 
az adott munkáltatónál fenn
álljon. Ez esetben a végkielé
gítés mértéke a következő: 

Legalább három év szol11::íl;:it 
után egvhavl, öt év után két
havi, tíz év után háromhavi, 
tizenöt év után négyhavi. húsz 
év után öthavi, huszonöt év 

után hathavi átlagkereset ille. 
ti meg a dolgozót. 

Az előbbiekben meghatá-
rozott összeg háromhavi át
lagkereset összegével emel
kedik, ha a munkavállaló 
munkav!sz.onya az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltését 
megelőző öt éven belül szúnik 
meg (természetesen a tör
vényben meghatározott mó
don). A végkielégítés céljelle
géből következik, hogy nem 
illeti meg a dolgozót. ha 
nyugellátásra jogosultságot 
szerzett vagy korengedmé
nyes nyugdíjat állapítottak 
meg részére. 

Az érdek-képviseleti szervek 
közreműködésével a MA V 
kollektfv szerződés a tör
vényben meghatározott mér
téken felül (pluszként) az 

alábbi mértéka végkielégí
tést juttatja az érintett mun
kavállalóknak : 

Legalább 10 évi MAV-mun
kaviszonv esetén 2 havi. 15 
év után 3 havi, 20 év után � 
havi. 25 év után 6 havi. 30 év 
után 7 havi átla�kere�et il let! 
meg - az Mt- ben biztosftott 
összege:, felül - az érintett 
munkavállal ót. 

G. S. 

Hegyi Gyula 

, 

Hattyú 
buldog es 
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A
z idei balatoni nyár egyik legszomorúbb jeleru;� 

ge a vállalati és szakszervezeti üdülókbc51 átala
kllolt, botcsinálta „vállalkozások" látván\·a volt. 

Az egykori panziókból, nag�•obb vi llákból és álmodern 
szezonépületekból álló üdülőpark ezen a nyáron ré
szint (1resen állt, részmt különböző fontázianév alatt 
szállodaként és étteremként-eszpre5szóként kínálgatta 
magát. a fizetö vendégeknek. A rossz németséggel össze
tákolt „vendégcsalogató" táblák és pincérnóvé átkép
zett kézílányok vajmi kevés \'endéget tudtak becsábí
tani az igenc!>ak szerénv kül lemű üdülökbe: az eddiai 
11yaralók, a kis 1övedelmü haza, családok többsége vL• 
szont elmaradt a to partJáról 

Az egvkori üdülők suta vállalkozásokká kénvq2:eríté
se akár jelképe Is lehetne annak. hogyan válnak a 
magyar munkavállalók a pohtrka1 és ga1,daság1 atme
net biztos veszteseivé. Való:,zinú, hogy az államosított 
üdültetés modellje megérett a bukásra : a fejlett nyu
gati orszáiokban az állampolgár egyszerűen megváséi-
1·olja magának azokat a szoleállatásokat, amelyeket a 

.,létezö s::oc1al!:::musban" a szakszervezetek osztogattak. 
Csakhogy ott ennek fedezetére az amúgy is számottcvö 
JÖ\'edelem mellett, a nyár elején kiadott, tizennegyedik 
havi fizetés szolgál, ami Magvarországon egyelőre távo
li vágyá lom, Nálunk a szociálpolitika úgy-ahogv mégis
csak múködé elemeit az elGtt verik szét, mielőtt azok 
piaci pótlására a munkavállalók (és munkanélküliek) 
mi llióinak búnnilyen csekélv esélre lehetne. A szakszer
\'ezeti üdültetés például, amely a magas pol itika szint
jén az ál lamosított szakszen·ezetek impotenciájának 
gúnyos szimbóluma lett, az egyszerű emberek számára 
a mostanában rájuk zuhant semmmél valamivel min
denképp több volt. 

..... ..... 

..... ..... ..... ..... 

..... ..... 

A hat szakszervezeti konföderáció megegyezése elsó
sorban azert örvendetes, mert halvany e:,élyt ktnál ar
ra. hogy a .-.zak:,zervezetek ,·égre azzal foglalkozzanak, 
ami a dolguk : a munkavállalók érdekvédelmével, a 
kapitalista átmenet sz:ociáfü biztosítékainak kiharcolá
sával. A szakszervezet - noha a „megújításra" \·ál
lalkozó romantikus értelmiségiek ezt többnyire elfelej
t i k  - szükségszerűen konzervatív és némiképp bürok
ratikus in tézmeny. CélJai viszonylag egyszerüek : né
hány azázalékos béremelés, néhány ezer munkahely 
megvédése, a heti munkaidő egy-két órával történő 
csökkentése. a szociális védóháló helvi, agazati és or
szágos kiépitése. Nem új és új ideákat kell kitalál
ni, hanem néhany alapvető követelé„t kell csökónyösen 
es meggyözö erővel képviselnie A szakszen·ezeti moz• 
galomnak nem annyira a hattyú, mint inkább a bul
dog lehetne a címerállata, Azzal a megkotés:se! persze, 
hogy az osztályharcos kiállás mögött szükség van köz
gazdasági megfontoltságra, a követelések ésszeru korlá
tozásainak érzékelésére is. 
H ... ··--
··· ..... ... ..... ... ..... ... ..... 

A magyarországi szakszervezeti háború egyik legmeg
lepóbb fejleménye az volt, hogy nem a baloldali, hanem 
a liberális és a konzervatív pártok kezdeményezték a 
szakszerve::eti mozgalom Újrapoliti::álását. Az államszo
cializmus bukásával az ágazati szak.szervezetek résztnt 
az MSZOSZ-ba tömörültek. részint különböző más né
ven (autonómok, értelmiségiek. együttmúködök) ki
sebb konföderációkat alkottak - a pártpolitikai elkóte
lezettséget mindenesetre mindannyian megtagadták, és 
politikamentes szervezetként i gyekeztek beépülni a 
friss demokráciába. Kérdés persze, hogy hosszú távon 
mennyiben tarthatták volna magukat a politikamente.s
ség elvéhez. Mielőtt azonban ez kiderülhetett volna, a 
polgári pártok harsányan két új szakszervezeti szövetség 
(a Liga és a munkástanácsok) támogatása mellett köte
lezték el magukat, és a szakszervezeteket valósággal be• 
tuszkolták a politikai csatározások szorítójába. Ahol ha
marosan kiderült, hogy míg a szakszervezetek baloldali 
kötődésének van hagyománya, addig a liberális és 

konzervatív pártok szakszervezeti vállalkozásai vagy 
tagságukat veszítik el, vagy politikailag önállósulni kény
szerülnek. 

n::: ::::1 ..... .... 

U ... .... ... __ .. 

Antall mfnbztereln6k egyik naui, példaképe, Bethlen 
István ezt méQ pontosan tudta. ó nem „kereszténynem
zeti" szak.szervezet alapításán fáradozott, hanem a szo
ciáldemokrata és szakszervezeti blokk vezérével, Peyer 
Károl!11aL kötött részleteiben vitatható, de végső soron 
mégis kölcsönösen előnyös paktumot. Talányos, hogy 
Antall József a számára legkedvezőbb pillanatban 
amikor az ágazati szakszervezetek tekintélye a mély
ponton volt -. miért hagyta kicsúszni kezéből egy ilyen 
megállapodás lehetőségét. A játékszabályok azóta min
denesetre alapvetően megváltoztak, a liberális pártolt 
i mmár a szakszervezeti kérdésben is szembekerültek a 
kormánykoalícióval, az új szakszervezetek megállapo
dásra jutottak az ágazatiakkal, a Magyar Demokrata 
1''órum militáns jobbszárnya pedig az egész szakszer
vezeti mozgalmat legyőzendő ellenségnek tekinti. 

E tekintetben jelképértékCí lehet a Liga visszavonult 
elnöke, Forgács PáL elleni szennyes vádaskodás az egyik  
MDF-es „érdekvédő" részéról Nem kell ahhoz a Liga 
elvakult hfvének lenni, hogy e rokonszenves. nagy tudá
sú és tisztességes szakszervezeti „alaplfó atya" megrá
galmazását az egész magvar szakszervezeti mozgalom 
elleni provokációnak minősítsük. Ezt a támadást egyéb
ként nyilván összehangolták a munkaügyi ál lamtitkár 
szakszervezet ellene!! ügyködésével Ilven körülmények 
között a szakszervezeteknek valóban elemi létérdekük 
az együttmúködés. azaz a közös önvédelem 

A vagyonvita néhány mil liárdos tételénél végtelenül 
fontosabb a szakszervezeti sze1Tezkedés szabadsága 
Magyarori,;zágon:  és most ezt kell megvédeni A hat 
konföderác-ió megállapodása ezért minden mag.var de
mokrata számára örömhír A ross1 szakszervezet ill jobb. 
mint a legjobb tekintélvuralmi korporáció. Aztán. ha a 
Pol i t ika hagvja a ré2i é� az új ,;zakszervezetek lassan 
me2ta nulhatnak korszerú szakszervezetként Is tevé
kenykedni. 
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A kiegyezés évében alalcull 

Százbuszonöl éves 
, 

az Eszaki Járnaűjaviló 
A Magyar Államvasutak 

egyik legpatinásabb jármú
javitója, az Északi Jármú
javító, az idén 123 év�. A 
jubileum alkalmából szeptem
ber 17-én ünnepi megemlé
kezést tartottak, az üzem 
szakmunkástanuló intézetének 
egyik előadótermében. A ven
dégek között ott volt Csárádi 
Jtinos, a MA V vezérigazgatója, 
Kisteleki Mihály, a gépészeti 
és járn1üfenntartási föosztály 
vezetöje, Papp Pál, a VSz el
nöke, s a szakág jeles képvi
,elói. 

Öt év alatt tízezren mentek nyugdíjba 
Beszélgetés dr. Kneiszl Piroska igazgatóval 

A MÁV Nyugdíj Igazgatósá-
gon 13j ezer volt vasutas nyug
díját állapították meg és fo
lyósítják rendszeresen. Az 
igazgatóságot a nemrég kine
vezett dr. Kneiszl Piroska ve
zeti. 

A Magyar Királyi Allamvas
utak Nyugdíjintézete 1870. áp
rilis l-jén alakult. Az azt kö
\'ető években már 6233 km 
volt a vasúti hálózat, amely 
különbözö vasúttársaságokból 
állt, de az intézet csupán 8j00 
kinevezett \'asúti dolgozó 
nyugdíjával foglalkozott. Bár 
a hazai vasutak államositása 
ekkor még nem történt meg, 
a vasutak mégis átvették a 
nyugdíjintézet rendszerét és 
alapszabályait, amely 37 éven 
keresztül változatlanul fennál
lott. amíg azt az 1907. évi 
XLIX. és L.-ik t. cikkek ér
demben nem változtatták. 

szerezte. Ezt követóen 15 évlg 
a jogsegélyszolgálatnál dolgo
zott. Megbízatása előtt a MA V 
Vezérigazgatóság munkaügyi 
és humánpolitikai főosztályán 
jogtanácsosként munkajogi és 
privafü.ációs kérdésekkel fog
lalkozott. 

- Mi  még a feladata a 
Nyugdíj Igazgatóságnak? 

· - A nyugdij-megállapitás, 
-folyósítás és a pénzügyi fel
tételek megteremtése. 

A volt dolgozók életútjának 
ldóbeni követése sok utóvizs
gálattal jár. Az elmúlt öt év 
alatt mintegy 10 ezren men
tek nyugdíjba, s ezzel a nvug
díjasok száma elérte a 135 ez
ret. 

- Az emelkedő létszám, az 
évi kétszeri nyugdíjemelés 
sok munkával jár. Változott-e 
a hlv�tal létszáma? 

Napjainkban szinte mindenna
pos jelenség a létszámleépí• 
tés. Gyakori a rokkantsági, a 
korengedményes és öregségi 
nyugdíjazás. 1992. január é1 
augusztus között 1 0  268 meg
állapítás történt. Ennek fele 
öregségi, fele rokkantsági 
vagy hozzátartozói nyugdíj 
megállapítása volt. 

- Hánv forintot foly6sf• 
tanak a 135 ezer nyugdíjas ré
szére? 

- Havi 1 milliárd 320 mil• 
Zió forintot. AZ inflációt tü1c• 
rözi, hogy ez öt évvel korcíb• 
ban csupán 526 milliót jelen• 
tett. Arra törekszünk, hogy 
a nyugdíjakat a lehet6 leg. 
gyorsabban állapítsuk meg. 
Ez csak képzett, lelkiismere• 
tes munkatársakkal lehetsé• 
ges. Igvekezetünk ellenére 
néha elöfordul a késés. 

- Milyen az tgazeat6sá1 
technikai felszereltsége? 

Az ünnepséget Soós End1't, 
'az üzem igazgatója nyitot�a 
meg. Az elsö elöadó Csárádi 
Jtinos volt, nki a \'asút hely
zetéről és jövőjéről beszélt. 
Mint mondotta, az idén to
vább csökken a bevételt hozó 
áruszállítási teljesítmény. Az 
eddig elért eredményekből 
és az év végéig várható szál
lítási feladatokból következtet• 
ve 60 millió tonna áru fuvaro
zásával számol a MA V. ösz-
1zehasonlitásként emlékeztette 
a hallgatóságot, hogy a hetv�
nes évek végén, amikor a 
csúcsteljesítménynek számító 
134 millió tonnával zárták az 
évet, 140 ezer volt a vasút lét
száma. Ma 100 ezren vagyunk. 
A példával azt érzékeltette, 
hogy a teljesítményekhez, a 
bevételekhez képest még szá
mítani lehet a létszám csök
kentésére, amit úgy szeretné
nek elérni, hogy egyik napról 
a másikra a vasutasok ne ke
rüljenek az utcára. 

S7,ázhuszonkét év múltán, 
' 1992-ben a Magyar Állam,·as-

- evek óta 131 doli:(OZÓ lát
ja el az ügykezelé5t annak el
lenére. hogy ma összetettebb a 
nyugdíj-megállapítás és -eme
lés a korábbi rendszernél. Ma 
differenciáltabban kell szá mt
tá.�okat végezni. Akkor az 
évi 2 százalékos emelés csu
pán számolási müveletsnrt 
jelentett. Ma a nyugdíj
ügyek mellett a kárpótlás is 
tevékenységünkhöz tartozik. 

- Elfogadható. Jó kapcso
latunk van a MA V Számítás
technikai üzemmel. Számft6• 
gépes számfejtésük ga
rantálja a pontos, megbfzha• 
tó és gyors eredményt. Mi ké• 
szítjük elő az anyagot, a töb
bit a MAVSZŰ végzi, 

Csárádi János beszédét mondja. 

A vezérigazgató ezután a 
kibontakozás lehetóségéről, a 
jövó kilátásáról beszélt. Mint 
korábban már többször, ez
úttal is hangsúlyozta: az élet 
kényszerít bennünket arra, 
hogy mielőbb megteremtsük a 
piacorientált, kereskedő vas
utat. Enélkül, s természetesen 
az ehhez elengedhetetleni.Il 
szükséges fejlesztések nélkül 

csak remény marad a felzárkó
zás Európához. 

A !ejlesztésekról szól\'a Is
mertette a jármübeszerzése
ket, a fővonalak fejlesztését, a 
Szállítmánvozási Rendszer 
(SZIR) bevezetését, a privati
záció és a tervezett szervezeti 
változásokat. Végezetül a jövő 
feladataihoz sok sikert kívánt 
a jubiláló l\':szaki Járműjavító 
kollektívájának. 

Kisteleki Mihály a gépésze
ti szakszolgálat és a KTE ne
vében köszöntötte a 12j éves 
üzemet, majd a \'Ontató es 
vontatott járműpark, \'ala
mint a vonalvillamosítás közeli 
és tá\·lati fejlesztésének kilá
tásait említette. Kiemelten 
szólt arról, hogy mind a von
tató, mind a vontatott jármű
veknél az egységes járműpark 
kialakítása a cél. A járműja
vítók kapacitását pedig a jövő
ben - a javítás mellett -
gyártással jobban ki kell hasz
nálni. 

A fóo�ztálvvezetó után Va
dászi Pál, a-Í. üzem fótechnoló-

gusa a V63-as villamos mozdo
nyok 120-ról 160 km órás :.e
bességre történő átalakításáról 
tartott tájékoztatót. Az IE:szaki 
1991-ben a \'ezéri gazga tóságtól 
tíz V63-as átalakítására ka
pott megbízást 

Az ünnepi megemlékezés 
utolsó szónoka Novák József 
főmérnök volt, aki az üzem 
történetét ismertette, melyet 
videofilm-vetítés egészített ki. 

Az ünnepség után, a ven
dégek megtekintették a régi 

mozdonyjavító-csarnokban 
rendezett kiállítást. Az üzem
ben javított villamos és dízel
mozdonvokon kívül egy 375-ö„ 
gőzmozdony, mellékvonali mo
torkocsi, sót még az Arpád 
sínautóbusz is látható volt. A 
központi irodaépület tanács
termének elöterében pedig vit
nnekben elhelyezett dokum:m
tumok, tablók, fotók adtak 
ízelítőt a 125 éves Eszakí Jár
műjavító történetéből és mai 
életéből 

R. V. F. 

Balatoni állomások 
hosszú, forró nyara 

Zamárdi megál16hely nem panaszkodhat. A reggeli 
első, úgynevezett sebesvonatot több tucat utas várja, 
de leszálló még náluk is több akad. Hevenyészett észre
,·ételeimnek Dobos Gyuláné pénztáros szavai sem mon
danak ellent. Bár évekkel ezelőtt jóval többen utaztak 
Zamárdiba, vagy Zamárdiból, az idei nyáron is szép 
bevételeket könyvelhettek el. Augusztusban például az 
első tíz nap bevétele 671 500 forint volt. Hétköznap ki
sebb a forgalom, de szombaton és vasárnap alig győzi 
a pénztár. Ha lett volna egy kis eső, vagy néhány hű
vösebb nap, talán már a milliónál tartanának. Mert ami
kor nem lehet strandolni, unalmukban utazgatnak az 
emberek. 

Erdei Zoltánnal, Fonyód ál
lomá�fönökével gyorsan meg
egyezünk: a rekontsrukció a 
legjobbkor kezdődött és feje
ződött be. Két-három évvel 
később már valószínűleg nem 
jutott volna rá pénz. 

- Itt a fonyódi parton ész
revehetően kevesebb a nyara
lóvendég, mint má�kor, ám ez 
a vasútnak nem okoz kata�zt
rofális bevételkiesé:.t - is• 
merteti a helyzetet az állo
másfőnök. - Az elmúlt évek
hez képest megnőtt a külföld
re íegvet váltók száma, na
gyon nagv forgalmat bonyolft 
le a nemzetközi pénztár, és 
ami nem lényegtelen : a bevé
telek 80 százaléka valutából 
iztirmazik. A magyar lakosság 
viszont elszegén,·edett. Meg
Húnt az a gvakorlat, ho�y a 
c,aládok hétvégeken leruccan
nak a Balatonra. aztán vasár
nap hazautaznak. Ehhez már 
drága a va�út. 

- Hozzáértők azt á11ítják. 
hogv hanyatlik a Balaton ide
genforgalma. Magyarország 
már nem annyira érdekes a 
nyugatiak szemében, mint 
.,vasfüggönyön" túli korában. 
Az árak is csillagászatiak. A 
fo,1yódi strandon ötvenforln• 
tos belépő mellett 120 forint 
egy korsó sör. A balatoni f6-
1zezon 5-8 hétre szúkOit. 
Mindezt tetézi a romló llöa-

biztonság, a nagyarányú gép
kocsi lopás . . .  Et utóbbi jelen
ség reklám formájában is a 
vasút , malmára hajthatná a 
vizet. mondjuk Ilyen szöveg
gel : Az autóJát ellophatják a 
(vasúti) kocsi3át soha . . .  

Ma a vasút vezetői különbö
z:6 utasításokban. rendeletek
ben � leiratokban úgy fogal
malnak, hogv csak a forgalom 
zavartalan menetéhez SLÜl<sé
ges eszközöket szabad besze
rezni. Csakhogy a zavartalan 
forgalomhoz nem elég a moz
dony. hogy legyen előtte pá
lya, vagy felsővezeték. Az i& 
alapvető probléma. ha a kocsi
takarítónak ntncs kesztyú1e, 
zsákja, seprüje vagy fölmosó-
1'ongya. Szabadna-e elófordul
l'lia, hogy a vécékben három 
napi� ninc� vlllanv. mert kép
telenek voltunk égőket ,·enni ? 
Vagy, ho�v hiánycikk Jegven 
a kocsirendező e[-,t'\ számú 
munkaeszköze. a sárga jelző
zászló? Ezt már nem lehet el
ütni azzal, hogy takarékoskod
ni kell . . .  

* 

KdZmán Józsefnek, Gyenes-
diá!! jegykiadó órének szeren
csére nincsenek ha�onlóan 
nyoma,ztó gondjai. Mert arról 
mit sem tehet. hogv a tavalvl
hoz képe,t körülbelül 15 száza. 
lékkal csökkent a megálló sze
mélyfor&alma. Nyu1ati vendé� 

gek csak mutatóban vannak. a 
helybeliek meg inkább autó
busszal utaznak. 

- A privatizáció nekünk 
nem sok Jót hozott. valamikor 
rengeteg volt a szakszervezeti 
iid ülő, ezeket javarészt elad
ták. Eltűntek a családo�ok, 
pedig ök rendszeres vendége
ink voltak, főleg rossz idó ese
tén. Most csak a kemp'ngben 
táborozók mennek vonattal. 
Ha beborul, a félnapi bevétel 
eléri a tízezer forintot. ha ,üt 
a nap olvkor nem több 200-
300 forintnál. 

* 

Két kilométerrel arrább, Vo-
nyarcvashegy kétvágányos ál
lomását nemcsak a nap suga
rai bombázzák, hanem a leg
különfélébb információra éhes 
vendégek is. Pajor István vo
nali tartalékos ma S7olgáJ itt 
először. természetes. hogy fris
sen szerzett élményeiröl fag
gatom. 

- Er6, volt a mai nap. Sok 

volt az utas, délután kettőig 
száznegyven Jegyet adtam el. 
Egy volt közte nagyobb tétel, 
egv német házaspár fizetett a 
nosztalgiavonatra Badacsonvlg 
2380 forintot. Volt egy csomó 
expresszáru és rengeteg ér
deklődő. mondhatnám, a mai 
napon a tájékoztatás. a me
netrendi mfumációadás töltöt
te ki. 

- Az Ismeretes hogy a ha
zai lako..,ság tek intélyes ré�ze 
még mlnd,g a Balaton mellett 
tölti el a nyári szabadságát 
De hová megv nyaralni a tó
part mellett élő forgalmi szol
gálattevő, mondjuk Pa3or Ist
ván? 

- Azelótt családostól fölke
rekedtünk és elmentünk né
hány napra olyan helyre, ahol 
volt vasúti vendégszoba. Most. 
hogy fgv elszaladtak az ér,k, 
sok helven külön ildUlőhelvi 
diiat Is kell tlzetnl, már nem 
engedhetjük meg magunk
nak • • •  

........_ Jhorda1 Zoltán 

utak dolgozóinak nyugdíját 
a Nyugdíj Igazgatóság állapít
ja meg, s gondoskodik zavar
talan fo!yósítl!sáról. Az i.gaz
gatóo:;ág vezetője két é\·tlzedes 
vasúti szol gálati múlttal ren
delkezik. Jogá•z. A jo�i �ya
korlatot a MAVTRANSZ-nál 
�s a budapesti igazgatóságnál Sz. B. 

Ismét találkoztak 
az egyko1·i kisinasok 

1954-ben indult el hazánk
ban az elsö hároméves szerve
zett iparitanuló-képzés. Az első 
szakmunkások 1957-ben kap
ták meg okleveleiket. lgy volt 
ez Szombathelyen is. Az ere
detileg négy osztályból - a 
forradalom miatt kettő 
végzett a vasúti koco:;ilakato
sok és mozdonyszerelők közül. 

A mintegy félszáz végzős 
közül 23-an vettek részt fele
ségeikkel egvütt szeptember 
j-én este a szombathelyi Tó
,·endéglóben rendezett 35 éves 
találkozón. A volt kisinasok 
először egy évtizede, majd öt 
éve jöttek össze. (Az utóbbiról 
részletes tudósításban lapunk
ba n is  beszámoltunk ) Most a 
szombathelyiek mellett jelen 
voltak Celldömölkről, Komá
romból, Pécelról, Tapolcá
ról és Siófokról is. Az egy
kori tanárok és mesterek kö
zött ott volt Molnár István 
osztályfőnök, Kovács Lajos és 
Tóth Tstt,á n tanár. továbbá 
Várallai Károly. aki a jármú
j;ivításnk és Markó T�tván. 
aki a !úzőháziak szakoktatója 
,·olt. 

Nacy tetszést uatott RépU 
Pál szombathelyi mozdonyve
zető köszöntője, amelv a je
lenlévők sorsáról adott hely
zetképet. 

- Az elmúlt évek során fo
kozatosan k i törölték a szótár
ból a munkás. a szakmunkás, 
a paraszt és a mezögazdasági 
dolgozó k ifejezést - mondot
ta - Lett helyettük munka
adó és munkavállaló. farmer
�azda Yagv bérló ki sgazda, 
vállalkozó. munkanélküli. szo
ciál is  segélyezett stb.! Ezzel 
együtt munkahelyünk és lét
biztonstigunk meg;ngott. A 
munká<;sáe;. tehát ml képvise
let nélkül maradtunk. Az 
olvan feleme!ó fogalmak, mint 
a ·  szorgalom. a bec-<;ü�eteso:;ée;. 
a hoz7�1érté<;, a szakértelem. 
a törz<;g:\rdahÜ<;ég m(1r nem íe
lentenek garanc-i1H munkahe
lyünk megtartására. 

Függetlenül a végzett mun
ka társadalmi hasznosságától, 
a m•ugdijhoz közeledő munka
Yállaló már csak megtűrt �ze
mélv a munkahelyeken, mert 
elvE:'szi a munkát a fiatalab
bak elöl. úrrá lett rajtunk a 

befe1éfordulás, az �nz�s �s a 
közömbösség. Az önszervezö• 
désnek, a közös é1'dekkife;e
zésnek, a munkásszolidaritás• 
nak még csak a jelét sem mu• 
tat1uk. Pedig nem csupán ró• 
lunk van szó. Vannak család• 
tagjaink és fiatalabb társaink. 
akik sorsa most alakul, vagy 
éppen most pecsétel6dilc 
meg . . .  

Beszélgettünk Szab6 Jlfnos• 
sal. aki 'ez elsó tíz éve tartott 
találkozón mondott köszöntőt. 
ő 53 éves. A szombathelt·I jár• 
múiavftóban dolgozik. Az át
szervezést követően szeptem• 
ber elejétől munkavezető! be• 
osztásból munkafelvevó mun• 
kakörbe h elyezték. Nem kere11 
kevesebbet. de ebben a korban 
már n „m könnvú a váltfts. 

- Milven volt az 1982-es ta• 
1álkozó köszöntőjének a han• 
gulata ? 

- Bizakodó, jó hangulatú, 
Volt munkánk és becsületünk. 
A jövedelmünk emelkedett, 
bi?:tos megélhetés és nvu�díj 
várt reánk. Most már nem va• 
gyok ennyire optimista. 

Sz. Jakab István 

Kiszolgáltatott jegyvizsgálók 
Nyílt levél Csárádi János vezérigazgatónak 

Az utóbbi hetek-hónapok 
során szinte minden napossá 
vált, hogy a munkáját végző 
jegyvizsgálóval szemben a 
vasúti díjszabás által előírt 
utazási feltételeknek eleget 
nem tevő utasok egy része ag
resszív módon lép fel. A díj
szabás szellemében in tézke
dő vagy intézkedni próbáló 
jegyvizsgálóra l elki és fizikai 
erőszakkal akarnak hatni. 
ilv módon elérni azt. hogy 
visszaéléseikre ne derüljön 
Cény. 

Az esetek többsée;ében 
olyan emberekkel adódnak a 
konfliktusok. akik társadal
mi pozíciójuknál fogva fel
ruházzák magukat sajáto, 
jogokkal, és a jogszerűen in
tézkedő jegyvizsgálót megfe
nvegetik. ,·agy ha ez nem 
használ. sokszor rátámad-
nak. kihasználva kapc ola-
taikat, melyek segítségével 
utólag bebizonyíthatják vélt 
i�azukat. 

Szinte mindennapossá vál
tak a visszaélések, a hamisí
tott vagy Idegen névre kiál
lított arcképes, diák- vagy 
közalkalmazotti Igazolvá
nyokkal és a?: utazásra jo�o
�ftó egyéb ked,·ezményekkel. 
Ezeknek a visszaéléseknek a 
nagy 1'észét meg lehetne 
előzni, ha a vasút vezetése 
biztosítaná a jegyvizsgálók 
munkavégzésénelc iegalapv•� 

több feltételeit. Az es�tek 
többségében célravezetö len
ne az azonnali rendőri intéz
kedés. Ennek feltételei azon
ban jelenleg nem biztosítot
tak. 

Ezekkel az elemekkel szem
ben még a jóérzésú utasok 
segítségére sem lehet szá
mítani. föleg bizonyos úi
ságnyilatkozatok után n em, 
amelyek az utazóközöméget 
még jobban a jegvvizsg:ilók 
ellen hangolták. Ha a vasút 
vezetője n incs tisztában a 
jegyvizsgálók mun kakörül
ményeivel (fizetésükkel stbl, 
akkor ne tegven felelőtlen 
nyilatkozatokat !  Ha mégis 
megfelelö információkkal 1'en
delkezik, akkor miért tillít va
lótlanságokat a nyilvánosság 
elött? 

Ilyen körülmények között 
a vasút vezetőinek ninc, 
semmi erkölcsi alapjuk arra, 
hogy elvárják a jegyvlzsgá
lóktól a saját szájízük szerint 
megfogalmazott szolgáltatói 
magatartás maradéktalan 
betartását. Munkatársaim 
nevében is kérem, hogy a 
vasút ,·ezetése a lehető leg
rövidebb időn belül üljön le 
a jegvviz.�gálók képviselői
vel megbeszélni, hogyan le
hetne orvosolni ezeket a 
problémákat. Amennyiben ez 

lehetőségeimhez mérten min
den lehetséges eszközt fel• 
ha•ználok arra, hogy kiszol
gáltatott helyzetünket vala• 
melvest elfogadhatóbbá pró
báljam tenni. 

Tájékoztatásul közlöm ön• 
nel, hogy 1988. július 14-e óta 
dolgozom Itt, alapbérern 
14 100 forint. havi nettó fize
tésem 15-16 ezer forint között 
van. 

Tisztelettel : 
Bozsits Antal 

vez.etö jegyvizsgáló, 
Bp. Déli pu. 

* 

A nyílt levéllel kapcsolatban 
a Forgalmi Utazó Tagozat 
felhívja minden illetékes fi• 
gyelmét, hogv a leírtak nem 
egyedi eseteket tartalmaz• 
nak, sajnos igen e;yakran sok 
kollégánk kerül hasonló hely
zetbe. S külön felhívnám a 
tényszerű tájékoztatás fon• 
tosságára is a nyilatkozatot 
adókat. Mivel egy akkora vÁl• 
lalatnak, mint a MA V, ebben 
is rejlik a hitele. 

A levélben kért párbeszf
det tagnzatunk is éiróta szor• 
galmazza. Szeretnénk elérni; 
hogy a von11tkfséret goedjait 
megbe5zéljük egy felelős ve• 
zetővel. 

a párbeszéd nem jönne létre. � 
Friedrich Imre 

_ �goutveZétó 
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BVSC-s olin1pikonok köszöntése Zuglóban 
A Barcelonai Olimpiai Játé

kokon szerepelt BVSC-s olim
pikonokat köszöntötte ünnepé
lyes keretek között Zugló pol
gármestere. Az alábbi interjú
kat a tiszteletükre r:-ndczctt 
fogadáson kértük a ,·a:mtas 
sportolóktól. 

HEGEDŰS FERENC párbaj
törvívó, olimpiai ezüstérmes : 

- Mit jelent neked a szó, 
olimpia? 

- Bármennyire is furcsa, 
erről a szóról nekem először 
mindig Szöul j ut eszembe. Olt 
\"ehettem részt ugyanis először 
a játékokon. Felejthetetlen él
mény volt. Barcelona óta vi
szont az olimpia az ezüstérmet 
jelenti. 

- Mennyit ér ez a csapat-
ban szerzett második hely? 
Elégedettek ,·oltatok vele? 

A víváson belül a párbajtőr 
f.okkal inkább kiszámíthatat
lan, mint teszem azt a kard. 
Nálunk ritkán érvényesül a 
papírforma. úgyhogv ez az 
ezüstérem rendkívül értékes, s 
mondanom sem kell mennyire 
örültünk neki. 

- Egyéniben utoljára húsz 
én·el ezelőtt Feny,·esi Csaba 
nyert olimpiai aranyat. l\'lost 
viszont az egyéni ,·crseny nem 
jött össze . . .  Személy szerint 
miben látod a halvány szerep
lés okát? 

- Nézd, én harminchárom 
éves vagyok, s minden való-
1zínúség szerint ez volt az 

utolsó olimplám. Sajnos a 
mindenáron \'aló bizonyítás 
Yágya görcsössé tett. 

- Sikcriilt cljutnocl más 
sport:ígal, versenyeire? 

- Hihetetlen talán, de jó
formán semmit sem láttunk az 
olimpiából. Egyrészt, mert 
nem kaptunk jegyeket, így 
ahova tudtunk. belógtunk. 
Másrészt rendkívül leköti az 
embert saját versenye, az 
edzések. Nálunk víYólmál kü
lönben is az a szokás. hogy ott 
Ya((yunk a többiek versenyein, 
s drukkolunk egymásnak. 

- Harminchárom év ide 
va-::-y oda, gondolom doppin
golt azért ez az ezüstérem. 

- Feltét lenül, s bár elvé
geztem a TF-en a szakedzőit, 
a versenyzést egyelőre nem 
akarom abbahagyni. 

CSERBA BRIGITTA to-
ronyugró: 

- Az EB-n elért negyedik 
helrezésed után, m·ilvá.n a 
döntőbe vártad m~-;ad? 

- Arra számítottam, hogy 
döntős leszek, így az eredmé
nyemmel egyáltalán ne,n 
vagyok elégedett. 

- 1\11 lehetett az oka, hogy 
e7, Barcelonában nem sike
rült? 

- Az olimpia előtt, nagyon 
sok versenyem volt, s sze
rintem ÚS(V idegileg, mint fi
zikailag nagyon elfáradtam. 

Vasúti környezetvédők 
Augusztus 18-án Szombat

helyen tartotta k ihelyezett so
ros ülését a Magyar Allam
vasutak környezetvédelmi 
szakmai kollégiuma. A több 
mint egy éve alakult, 15 tagCt 
szakmai közösség legfonta
!iabb feladata a MAV környe
zetvédelmi koncepciójának é:S 
gtratégiájának a kidolgozá5a, 
gondozása. 

Az igazgatóság közgazdasági 
és fejlesztési osztályának szer
vezésében elsőként a vasút 
részére 2000-ig, ebben a témá
ban készített elképzeléseket 
vitatták meg. Az itt kialakí
tott véleményeket tárják majd 
a vasúti vezetők elé. Az előz
ményekről tudni kell, hogy 
ebben a témában már a MA V 
felkérésére vizsgálatot végzett 
a Körnvezetgazdálkodási Inté
zet. Ebben külső munkatárs-

ként öt vasúti szakember Is 
ügyködött. 

Ezt követően a résztvevők 
a celldömölki építési főnökség 
és a Szombathelyi Járműjaví
tó környezetvédelmi helyzeté
ről hallgattak meg beszámoló:. 
Szót váltottak a környezetvé
delem olyan számítógépes al
kalmazásáról is, amely a zárt 
va5úti rendszer mellett az or
szágosba is beépülhet. 

A szombathelyiek kaptál, 
feladatul a hulladékok meg
semmisítésének a k idolgoz'Í
sát. Erről is részletes tá.iékoz.
tatót kaptak a jelenlévők. 

Még aznap délután Kőszeg, 
másnap, augusztus 1 9-én Sop
ron és a Fertó tó, valamint 
környékének a környezetvédel
mi hel�·zetét ismerhették: meg 
a helyszíneken a MA V környe
zetvédelmi kollégiumának tag-
jai. (Sz. Jakab) 

A tűzoltóknál nincs holtszezon 
Az Idei forró nyáron a szol

noki vontatási főnökségen mű
ködő vállalati tűzoltóegvség
nek !s sok dolga volt. Júl!us 
20-án riasztották e/!:Ységünket. 
Szolnokon egy MÉH-vállalat 
gumiabroncsokat tároló tele
pére kellett kivonulni. Ezen a 
telepen 100 négyzetméter terü
leten 2 méter magasságig fel
rakott gumiabroncsokba ka
pott bele a láng. A városi tűz
oltók gvorsabbak voltak, de 
tartálykocsi jaik dzkészlete el
fogyott. U tántöltési lehetőség 
nem volt veszélyben látszott 
8 mentés' hatékonysága. Szin
te megváltás volt a vontatási 
fl)nökség tűzoltóvonati szer�l
vénye. A 45 köbméter víz ?tZ• 
tcsította a tűz teljes lokalizá-

lását. 
A következ5 eset augusztus 

10
;-
én történt a Szolnokkal 

szomszédos Szajolban, 111.hol 
egy kft. fahulladék lerakata 
égett, két hektárnyi területen. 
Az állami tűzoltókkal karölt
ve végezték tűzoltóink a lán
gok megfékezését. Még a tüz
oltó vonat tartálykocsija is ki
ürült, háromszor kellett újra
tölteni.  Mind a két esetben 
fontos volt a folyamatos víz
ellátás, hiszen azokon a helye
ken semmilyen műszaki lehe
tőség nem állt rendelkezé,re 
a városi tűzoltók részére a víz 
utánpótlására. 

Az esetek további vizsgálata 
azt is kimutatta, hogy a gyors 
mentés következtében jelentős 
anyagi kár nem keletkezett, 
emberi élet sem forgott ve
szélyben. A hatékonyabb vé
delem érdekében szükség lenne 
még egy 45 köbméteres tar-
tálykocsira. Halász László 

- Baj volt a formaidőzítés; 
se!? - fordulok a tizenkilenc 
éves Brigitta mesteréhez, 
Sauer Lászlóhoz. 

- Kétségtelen, hogy s01< 
versenyen vett részt Brigitta, 
de hát végső soron ezek is 
a felkészülést szolgálták. Aztán 
az olimpián erősebb is volt a 
mezőm•, nem beszélve arrol, 
hogy több ezer néző előtt kel
lett ugrani ,  s ez nem minden
kire van jó hatással. Ráadásul 
Brigi éppen a későbbi olimpiai 
bajnok után került sorra, s 
aligha kell bizonygatni, hogy 
ez mekkora lélektani teher 
volt. ő egv nagyon tehetsé
ges ugró, fiatal kislány, a kö
vetkező olimpián lehetősége 
lesz javítani. 

- A \'erseny mellett mi volt 
számodra a legnagyobb él
mény? - kérdez.cm újra Bri
g i ltá t. 

- Fantasztikus dolog az 
olimpia, leírhatatlan a hangu
lata, össze sem hasonlítható a 
nemzetközi versenyekével. 
Olykor magam sem akartam 
elhinni, hngv ott vagyok, é, 
Stefan Edberg, a teniszgztár 
,·agy Marlin Oti a vágtázó
k irál_\'nő jön \'elem szembe az 
olimpiai falu utcáján. Örök!,é 
emlékezni fogok arra, amikor 
az ebédlőbe bejött Carl Le
wis. Mindenki abbahagyta az 
étkezést, s fölállva tapsoltunk 
neki, amit ő szerény meghaJ
lással köszönt meg. Ezek a 
világklasszisok egvá ltalában 
nem éreztették a többiekkel, 
hogy ők különbek náluk. 

- Az előbb Hegedűs Feri 
arról panaszl,odott, hogy alig 
látott valamit az olimpiából. 
Neked si!.erüJ.t be_jutni m.is 
sportágak versenyeire? 

- Akkreditációs kártYánk 
olvan volt, mint  az úszóké 
ezért aztán beengedtek az 
úszóversenyekre, a vízilabda
meccsekre. Sőt még a torna
csarnokba is. úgvhogy szont
hattunk Onódy Henriettért. 

SZILÁGYI ZOLTAN gyors

úszó: 
- Zoli, az úszók 

Barcelonában, te 
messze elmaradtál 
eredményeid tói? 

arattak 
viszont 

korábbi 

- Hát ez sajnos így van. 
Minimálisan a döntőbe ke
rülést tűztem ki célul. az idö
eredményeim erre predesz
tináltak volna . . •  

S va.jon, miért alaku!t 
így a dolog? 

- Én is hibáztam. ez két
ségtelen, viszont az is tény, 
hogy a felkészüléshez nem 
kaptam meg minden seg1t„é
get. 

- A vízcsapból is az folyt, 
hogy milyen ideális körülmé
nyek között készülhettek az 
úszók. Zemplényi menedzser 
nem sajnálta a pénzt . . .  

- Már akitől . . .  Erről le
gyen elég annyi, amiről a 
közvéleményt elfelejtették tá
jékoztatni :  csak egyesek lak
tak szállodában. Ezt nem azért 
mondom, mintha nekem nem 
felelt volna meg az olimpi.ii 
falu, ami mellesleg az ameri
kai ú�zóknak is jó volt . . .  

- Ezek szerint egyeseket 
,·iszont . . .  

- Én nem ebben keresem a 
kudarcom okát. A verseny
sportban sztárolni valakit tel
jesen természetes dolog. Ez 
ugyanakkor nem jelentheti 
azt, hogy mást háttérbe kell 
szorítani .  És azt sem szeret�m, 
ha szeméb'eskednek velem . . .  

- Volt ilyen? 
- Igen. Mindent megtettek 

azért, hogy k izökkentsenek. 
hogy elvonják a figyelmemet 
az úszástól. Neveket nem aka
rok mondani . . . Legfeljebb 
annyit üzenek nekik, hogy is
mernek annyira: nem adom 
fel! 

K. Gy. 
Fotó : Tüttó Tibor 

Ú i iáalakuló mozgalom 

Ki beszél itt 

a gyerekekről ? 
Napjainkban rohamosan 

csökkennek azok az élet- és 
nevelődési feltételek, amelyek 
a gyermekek egészséges fizi
kai és szellemi fejlődését biz
tosítanák. A '90-es parlamenti 
választások során már meg
figyelhető volt, hogy a gyer
mekeket alapvetően érintő 
kérdések alig-alig szerepeltek 
a legtöbb párt programjában. 
A fellelhető néhány ígéret pe
dig - több mással együtt -
többnyire a feledés homályá
ba merült. 

Olyan tendenciák erősöd
nek, amelyek károsan hatn.1k 
a gyermekekre. Nap mint nap 
érinti őket a társadalom vál
ságjelensége. Ilyen például a 
családok elszegényedése. gya. 
kori szétesése; a korábbi kö
zösségi értékrend után kelet
kezett úr; jövőjük, a társada
lomban betöltendő szerepük 
kilátástalansága ; az iskolák 
fi nanszírozási és szervezeti bi
zonytalanságai stb. 

Mi, gyakorló pedagógusok, 
az egészségügyben dolgozók, 
szülők kénytelenek vagyunk 
ezeket a problémákat eg?re 
inkább tapasztalni. Szükségét 
látjuk annak, hogy újjáalakít
suk a gyermekbarát-mozgal
mat. Szellemi örökösünknek 
tekintjük a század elején ala
kult gyermekbarát- és gyer
mekvédő szervezeteket. Cé-
1 unk a gyermekek nevelése, a 
demokratikus szocializmus ér
tékei alapján, a gyermekek 
érdekeinek képviselete.. 

Fó elveink közé tartozik a 
humani zmus, a keresztény eti
ka, a demokrácia, a szabadság, 
a természet szeretete, az esély. 
egyenlőség, a szolidaritás, a 
bizalom, a belső és a társa
dalmi béke, a magyar és más 
népek megbecsülése. 

Törekvéseink a fentiek szel
lemében segíteni a gyermeke
ket, hogy alaposan felkészül
jenek a becsületes munkás
létre, megtalálják helyüket a 
jövendő magyar társadalom
ban. 

A mozgalom független, de 
szoros kapcsolatra törekszik 
azon személyekkel, szerveze
tek kel. akik. illetve amelyek 
céljai elérésében támogatjá!c, 
!gy elsősorban a szocialista -
szociáldemokrata -, keresz
tényszocialista pártokkal, szer
vezetekkel, s nem utolsósor
ban a szakszervezetekkel. 

Mindezek érdekében kér
jük azokat a pedagógusokat, 
egészségügyi dolgozókat, szak
szervezeti tagokat, párttago
kat, a magyar közélet szemé
lyiségeit. �zülőket és nagyszü
lőket, minden olyan személyt, 
szervezetet, akik, illetve ame
lyek felelősséget éreznek gyer
mekeinkért s aktívan részt kf. 
vánnak venni a szervezőmun
kában, jelentkezzenek a moz
galomba ! Alakuljon minden 
települé5en gyermekbarát
csoport ! Jelentkezés : Gyer
mekbarátok, 1 701 Budapest, 
Pf. 244. 

(A szervezők) 

1 992. SZEPT. 24. 

Privatizáció' 

Ha a vá l la lat 

kft.-t a lak ít 
Az önprlvatizációs folya

mat egyéb sajátos formá.ia az 
úgynevezett részleges vál lalati 
átalakulás. llven esetben a 
vállalat önelhatározásából az 
elkülöníthető. \'agv már gaz
dálkodás szempontjából le
választott Pgységeinek egy ré
szét gazdasági társasággá ala
kítja át. A többi ré�ze azon
ban továbbra is marad állami 
tulajdonban és feladata az át
alakított gazdasági egységek
be átvitt vagyon hasznot ered
ményező müködteté�e. 

Az átalakításról szóló döntés 
a vállalat vezetö testületének 
hatáskörébe tartozik. Az ál
lam, hogy \'agyonát megfelelő 
módon tudja védeni, a \'állala
tok r észleges átalakítása ese
tében is bele kíván avatkozni 
a folyamatba, mégpedig úgv, 
hogy bejelentési kötelezett�é
get ír elő a vállalatok részére. 
A bejelentést akkor kell meg
tenni az AVO-nál, ha a válla
lat nem pénzbeli hozzájárulást 
teljesít · és a hozzájárulás mér
téke meghaladja a vállalat 

Elcserélném dombóvári, másorllk 
emeleti 52 négyzetméteres, kelló• 
szobás, vtllanyfüteses, telefonos, 
erkélyes önkormányzati, MA v
bérlcikijelölésü lakásomat, egyszo
bás, telefonos. er!{élyes, összkom
fortos, legfelső emeleti budapesti 
önlrnrmányzati lakásra. Erdek• 
lődnl lehet az esti órakban !ll-20 
óra közótt a 74,66-799-es telefonon. 

Elcserélnénk budapesti VIII. ke• 
rületi Kerepesi út 1.  szám alatti 
41 négyzetmNe1 �s összkomfortos 
MAV-bérlaká•t, valamint egy Jó· 
zsef Attila la1tótelepl garzont 2 
szobás, nem MAV-lakásra, ér
tékegyeztetéssel. (ll1 inden m<"gol• 
dás érdekel.) E:rdeklörlnl 1e11�t : 
munkaidőben :i 01/57-3,1-es üzemi 
telefonszámon. 

Eladó komáromi 49 aé:iy,etm�
teres öröklaltás vagy Budapest 
környéki hasonlo lakásra cserél• 
hetö. trdeklödnl lehet: a ot,e:3-28· 
as üzemi telefonszámon va<(y 
Komárom, Csokonai út 19, Ill./11, 
Seres. 

Elcserélném Budapest, Kerep<?�! 
úti 57 négyzetméteres 2 szobás 
MA \'-bérlakásomat, 2.5-3 szobás 
MAV-bérlakásra. (Minden me1:p1-
dás érdekel.) Erdeklődni lehet : 
� 12-16 vagy a 22-04-es üzemi tc:
lefonszámon Csendes Péternél. 

Elcserélném szombathelyi 2 S70• 
ba, hallos, összkomfortos, IV. 
emeleti, liftes. vállalall bérlak3• 
somat, budapesti lakásra, MAV
dolgozóval. E:rdeklc5dni lehet : a 
155-8067-es. vagy a 1 76-6809-es te• 
lefonszámokon egész nap. 

Eladó Szarvas szélén 500 négy• 
szögöles portán 66 né<!yzetméteres 
(54 négyzetméteres tetc5térbeépftÉ'�i 
lehetőséggel) félkész téglaépftésJ 
esalád! ház, mely üdtilőnek i� A!• 
kalmas. E:rdeklc5dnf lehet : B. Hor
\"áth Katalin, szeged, Pf. 219. 6701, 

Elcserélném 82 négyzetméter<>! 
1 külön bejára:ú és 2 egymás'>a 
nyíló szobás, gázfűtéses, telefo• 
nos, félemeleti MAV-lakásomat 
hasonló fokozPtú l szobás tanácsi 
lakásra, esetleg Pest környéki '1a.• 
sonló ér'éka háHa. Más megoldás 
Is érdekel. E:rdeklődnl lehet : 11 
127-3963-a, vai;:y a 164-2536-os te• 
lefonszámokon. 

Az Erkel Színházban 
előzetesen hirdetett vas
utas operabérleti előadás 
idópontja - külföldi ven-
dégszereplés miatt 
változik. 

Az elóadá., október 11-
én, vasárnap délelőtt 1 1  
órakor lesz. A műsoron 
Verdi, Traviata című ope
rája szerepel. 

könyvvitel! mét leg szerinti 
öss7eS eszköz értékének 1 0  
százalékát, d e  legalább 20 mil
lió forintot. Az A VÜ előírhat
ja a társa�ági szerződés át
írását, részeinek bizonyos 
megtontolfisok szerinti meg
változtatását. Végsö esetben 
meg is tilthatja a társasági 
szerződés aláírását. 

A részleges átalakulás el
odázza a \·;illalat alap\·etö gaz
d;isági problémáinak megoldá
sát. Magában hordia ann;ik 
Yeszélyét.. h0�y az előbb-utóbb 
elkerülhetetlen létszámleépítés 
terhét az ÚJ gazdasági társa
ságra hárítsa. 

A részleges vállalati átala
kulások esetében az érdek
\·édelmi szervezeteknek foko• 
zottan kell a gazdasági tár�a
ságok ká váló áts7ervezést fi. 
gyelemmel 1,íserni. 

A munkavállalók törvény
ben rögzített jogait az érdek• 
védelmi t isztségviselőknek 
kell a munkaadókkal szemben 
védeni és közvet íteni. 

Elcserélném Gacsály községb�n 
(debreceni ig.) 60 négyzetméteres, 
elokertes, melléképület, pi nce, 
padlás. teljesen különálló szol<?:Í• 
lati la!{ás0m pesti vagy Pest kör
nyéki másfél szobás !Rkót elepl 
lakásra, (Bármilyen megoldás ér• 
d!'kel.) ErdPk!ődnl l!'het : az 56-12, 
55-67-es üzemi telefonszámokon 
Faras Józsefnél. 

Eirserélném Kőbánya felső éllo• 
másnál 34 négyzetméteres, szoba• 
konyhás. komfort<Jsitott, gázfü:é
ses. önkormányzati, udvari laká• 
somat másfél szobás lakásr •• 
J\lAV-dolgr>1óv�I. Érdeklődni •e• 
hrt : a 6l-56-os Uzemi teleíonsza• 
mun, 
Elrserélném Sopron közelében i� 
vő. löv/ll másfél szobás, kerte!, 
MA V-laká�omat hasonló hudapes• 
ti Va!!Y Pe<t környéki lakásra 
111 A V-dol!!ntóval. E:rdeklc5dnt le• 
het : személyesen vat(y l evélbcnJ 
Lovas Ferenc, Lövő 3t. Orház. 

Elcserélném 60 négyzetméter!',; 
2 szobás, étkl•zlls, csrorépkályhás, 
fölisz1nt!. udvari MÁV-lakásomat 
egy másfi'l szobá;, komfortos t�• 
n?e�t l&kásra, ktllön bejáratú szo• 
bákkal n2y kettő ?0-25 né!!�'zet• 
méter körüli tanácsi lakásn. 
(7:ugló előnybPn ) l!:rdeklődnl 'e• 
het: a 25?-8n3/68-as. 71-es mellé• 
ken a délelőtt! órákban. 

El<'serélném 62 néS(yzetméterP!, 
2.5 szobás mellékhetylséges, (na2v 
kertes. !!Yiimöksös, garázs, ba• 
romíiudvan telefonos MAV-laká• 
somat kisebb. 1.5 va!!y 1 szobás 
tanf\c�I lakásra, MAV-dolgozóvi<I, 
Erdekll'idnl lehet : a H7-88j9-es le• 
lefonszámon 18 óra után, 

F.lcqerélnc'm sientest 63 n�"v?et• 
méteres. első emeleti 1 .J- 2 féls7.o• 
bás, M A V-smle:álatl lakásomat 
kecskeméti ,•ae:v klskunfé!P!?YM• 
zi "v! A V-szolgálatl !?kásra. trdek• 
llldnl lehet : a 7' -03-as Uzeml te• 
lefonszámon, egész nap. 

Elcserélném Budapest ká pos1.• 
tásme!!verl tamlc-sl 36 née:v7etm�• 
teres. -másfél szobás. összkom!or• 
tos földszinti lal<ásomat kPcskemé• 
ti vagv budn pestl hason16 lalvls• 
ra. lehet M A  V-lak15 ls. P:rdeklód• 
ni leh"t : Tóth István, Budapest, 
Galopp u. 7 1046, 

Elcseréln�m bndaörsl MAV-állo• 
máson lévő R7 néS(yzetméteres 2 
szobi\,, komfortos első emel„tl, 
kPrtes lakásomat bármllven bu• 
dp r,estl 1 smhás. komfortos 1•• 
kásra. ErdPklc5dnl lehet: a 252• 
3305-ös telefonszámon. 

Elcserélném tstvántelkl mei::4116• 
nál lévő 67 n égyzetméteres, kom• 
fortos, gázkonvektoros, t + 2 tél• 
szobás. kertes szolgálati lakáso• 
mat h'lsonló vagy kisebb nem 
�zol!!álatl lakásra végrehajtó s7nl• 
!!álatban dolgozó vasutassal. tr• 
deklődnl lehet: a 271-8595-ös tele
fonszámon. egész nap. 

Elcserélném budapesti, egy plu�z 
két és félszobás, telefonos MAV• 
bérlakásomnt hasonló győri 1a. 
kásra, MAV-dolgozóval. E:rdek• 
lődnl lehet : a 1697-803-as városi 
telefonszámon. 
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Mit tegyen a dolgozó 

1·e11dkívüli f eluio11dás utá,i ? 

Szegeden átadták rendeltetésének 
a központi forgolom-ellenőrző rendszert 

A l\IA V vezetói a dél-bala- KA 60 típusú, \'iszonylag kor- adatokat, illetve fogadja, értel-

Ha a 111unkavállaló kéri, a VSz segít 
toni \'asút, onalon, majd a szerű biztm,ítóberendezések mezi és végrehajtja az utasita-
Hatrnn-Miskolc-l\Icz5zom- üzemelnek. A harminchat szol- sokat. Az adatok táviratok for

bor-IlidasnémetJ vonalszalrn- 11:ilati hely köLül csupan há- ma,íaban, kábeles adatát,·iteli 
szon kiépített, korlátozott s✓.ol- rom heb·cn, Kiskunhalason. úton jutnak el a szegedi köz

Az ez é\' közepén hatályba lépett új Munka Tör
,·énykönyve új jogintézményt vezetett be : a rendkí
,·üli felmond.íst. Ez tulajdonképpen megfelel az előző 
l\Iunka Törvénykönyve szerinti fegyelmi elbocsátás
nak. l\Iint ismeretes, a gazdasági szférában a fegyelmi 
jogkör megszűnt. Ehelyett azonban belépett kettő új 
jogintézmény : a rendkíviili felmondás és a hátrányos 
jogkövetkezmén5·ek alkalmazása. A l\1AV-nál mindkét 
esetben élt szabályozási jogkörével a kollektív szerző
dés. Szük�é;:;esnek tartjuk, hogy a dolgozók mindkét 
jogintézménnyel kapcsolatos előírásokat mcgismerjtik. 
E cikk keretében a rcn<lkíviili felmondással, lapunk 
következő számában pedig a hátrányos jogkövetkezmé
nyekre vonatkozó előírásokkal foglalkozunk. 

h) a munkáltatói jogkört gáltatású. központi forgalom- Szeged rendczöben és a kecs- pontba. Ott a beérkezett ada
gyakorló, vagy a munka irá- 2llenörzé�i rendszer kedvező keméll deltában korszerűtlen tokat értelmezYe, majd fcld_,1. 
nyitásával megbízott személy tapa,ztalatai alapjan Hl88-ban az allomasi berendezés. gozva, a különféle menetirá
jogszerű utasítását kellö alap elhatározták, hogy a szegedi A szegedi forgalom-ellenörzó n\"itói funkciók meg\·alósítha
nélkül megtagadja, továbbá, igazgatóság területén, gyakor- rnndszer beruházasa 200 millió tok. 
ha a munkáját a jogkövetkez- latilag a Duna-Tisza közén forintba került. Ez az összeg, - M ilyen forgalmi - tcch
ményekre való, elözetes írás- elhelyczkedö fövonalakat ma- mrnt azt i\landola Ist-vantól, a nulógiai szolgáltatásai vannak 
bcli figyelmeztetés ellenére is gába foglaló komplex szolgál- \·czérigazgatósá� tú\·közlési és a központi forgalom-cllenorzc-
utasításellenesen látja el, tatású rendszert alakítanak ki. biztosítóberendezési föosztá- si rendszernek ·! 

i) a munkáltatói jogkör A szegedi i:;az:;atósá:;i köz- Jyának Yezetőjétöl megtudtuk, - Szoigáltat<isai so1,rétúck. 
gyakorlása során munka,·i- pontú i rányitúsi rendszerbe. a tartalmazza a meglé,·ö beren- A legfontosabbak : az állomiisi 
szonyra vonatkozó szabálvt forgalmi adniok alaprín, a dezések csatl,úozó pontjai nak biztositóberendezé�ek állapot
legalább két esetben szándé- Cegléd-Szeged, a Taksony- a l;iépitését, a hclriségek ki- Jelzései alapjc:n a váltók, a 
kosan megsértette, amennyi- Kelebia és a Kiskunhalas- alakítását, Yalamint a szaft- .iclz<il,. a sorompók, a ,•ágany• 
bcn az az arra feljogosított Kiskunfélegvháza közötti vo- \·er kifejlesztését. és térközszaka<:zok, továbbá az 
szen·ek részéröl jogerösen nalszakasz állomásait - har- _ l\ht tud ez az új beren- cgvéb vasúti objektumok álla-
megállapítást nyert. minchat szolgálati helyet - dczés '? potának, attekinthetö forma-

vontak be. ban törlénö megjelenítése é!I 
nendkívüll felmondással a 

munkáltató, illetve a munka
' állalö egvaránt megszüntet
heti a munkaviszonvt. ha a 
másik fel a munkav1slonyból 
e:edö lén) ege,; kuteleLettségét 
Hándéii:ösan vagv sul\·os �on
datlansággal rncg�zrg1, vagy 
e;vébként olvan magatartast 
tanúsit. amely n munkavi
�wnv fenntartását lehetetlen
né tesz . 

A t5rvé11·1 mi11is;;tcri indo
kolása értei'mebcn a renrlkivíi
li fcLmondasra csal: ldvételc
.se1t kerülhet rnr. A tön·ény
nek fontos eleme u m•mi;:uvi
sionrból szárnrnzn ,,lényeges" 
kotelessegek menszegése. Ez
alatt munkaválfalól oldalon 
rn ndenekelótt a munka\·égzé
s1 kötelezettseget és a dolgozó 
munka1<örének ffi(.'gfeleló ma
gatartás kötelességét értjük. 
Adott esetben a munkavállaló 
részéröl lényeges kötelessé�
szegésnek m inösülhct különö
sen, ha nem jelenik meg 
munka\·égzés céljából az elö
frt helyen és idóben. önhibá
jából nem képes munkavég
zésre. 

Az l\lt. 96. § (2) bek. értel
mében kollektív szerzödés 
, agy munkaszerződés megha
tározhatja azokat az eseteket, 
amikor a rendkívüli felmon
dásnak a munkáltató részéröl 
helye \·an. Ez azért fontos, 
mert, ha a konkrét esetek nin
csenek meghatározva. az l\It. 
keretszabálva kiterjeszthetó ér
telmezésének a munkavállaló
kat hátrányosan érintö gyakor
lat alakulhatna ki. 

A MA V kollektív szcrzö
dés 74. § 1. pontja értelmében 
a munkáltató akkor gyalrnrol
hatja a rendkívüli felmondás 
jogát, ha a munkavállaló: 

a) a MA v ,·agy munka tár- Tekintettel arra, hogy a - Az állomásokra telepí- naplózása a központi panorá-
sa sérelmére jogerős bírósági kollektív szerzódé� taxatíve A rendszer méretére jellem- tett 1\11\IG J\l\I gyártmányú, ma táblán ; a helyi biztosítóbe-
itélettel megállapított bűncse- felsorolta azokat az eseteket, :ö, hogy mintegy 400 -váltót, .N"UOVO PIG :'\ONE l icenc rendezéseken ,·égzett, a nor
lekményt követett el, amelyek fennállása esetén a 150 sorompót és egyéb objek- alapján készült m ikroprocesz- máltól eltérő kezelések, egyéb 

b) olyan szándékos bún- munkáltató rendkívüli fel- tumot tartalma:, A teljes vo- szoros berendezés c:yűjtt, ren- fori::almi és biztosítóberendc-
cselekményt követ cl, amelyért mondást alkalmazhat, ez azt nalhossz pedig közel 3oo kilo- clezi, tárolja és adott parancs- zési 7a\·arok m":::jelenitése cs 
a \Jüntctőjo�i felelfü,ségct a méter. Az állomás:okon na- ra a központba küldi a bizto- naplózása a központban ; az 
bíróság megállapította, (Folytatás a 4. oldalon.) gyobbrészt Dominó 5j, i l let\·e sítóbcrendezésekröl kapott iránrított rnn<i!szakasmn koz-

c) szándékos, illetölc� kirí-
.-

------------------------------------, kkeclő \ onatok menetrendi, 
vóan súlyos gondatlan maga- (azonosító) számának megje!r-
tartása munkatársa(i} testi n íte,c és a ,·onat haladásának 
cpségét, egészsé;;ét sértette A világkiállításra készülve követé!Se a p;:inorámatáblán és 
vagy .ielcntös mértékben ,·e- a színe-s monitor0n : a s,.nkasz-
�zél�•eztette, to,·ábbá ha ma:;a-

B k B d D 
iránvítók sz,imárn különfél(' 

tartása (cselC'kménye) munka- t•a
r 

� u !lpest unapart kimutatások, �tati,ztikák ké-
társa(i) személyiségi jogát sér- . on I � 11 

... szítbe: a.l ir.;-rivított rendsze'"-
tettc, és caért 1J bírósag Jo;- re vonatkozó mú zaki esemé-
crósen elmarasltalta, n'"C'k, h ibák re;::isztrálása. me�-

d) munkaidő alatti •ttassa-

t h r I d t 
iC'l('nftésC'. h 1bastat1sllikák, 

�át, i l letőleg kábító- \'agy bó- e erpa y!,'lu var táblázata:- készítcsc, arch;,·á-
ditó szerektöl \·aló befolyásolt- 11 lá�a. · 
sagát arra jogosult személy - A kozponti forgalom-el-
Yagv szerv megállapította, 

k �,. 'k 
lenörzó berendezések szolgál-

ideértve azt i,, ha az i ttasság. Semmit sem vetne a szemétre, mentin az érte et tatásainak feladata az. hogy az 
1 1letöle;:: kábító- , agy bödító adott vonalszakaszról vagy 
szerektöl rnló befolyásoltsá;? A , ilágkiállításra ,·aló ké- legnagyobb a Bud ipesti és tudjuk. A �IA V ennek az cisz- na;::rnbb körzetről, akár az 
megállapítására irányuló cl- szLilödés jegyében szeptember Pest Megyei Gabonaforg:ilm1 szegnek a nagvságrend.iét hét- egész vasutat felölelö tcrülct
járáSt jogellenesen megtagad- elején megkezdődtek a Buda- cs Malomipari \'6llaht két- mill iárd forintban határozta röl, gépi úton ,·a!ós informá
ja. vagy meghiúsítja, pest-Dunapart teherpályaud- emeletes, m ntegy :noo négy- meg, ciót szállítsanak a menetirá-

e) további munkaviszonyát. var bontasi munkálatai . 1;zt a zetméteres nagy lsztraktára, Ami a munkálatokat illeti : a nYitók részére - tette hozzá a 
\·agv munka\·égzésre irányuló nagyszabású feladatot a l\1A V amely a fő\•,iros ellátf1s:H \'olt -vasutal; i;ezetöjc ajánlatot tett föosztályvezctö. 
egyéb jogviszonyát (jog,·iszo- �zakembcrci vállalták, még- hivatva szolgálni. U�) ancsnk a programirodának a uágci- A szegedi \·asúti;;az:::atóság 
nyait) a munkáltató til tása el- hozzá a munka méreteihez cs említésre méltóa',; a \'olán 11yok és a létesítmények bon- épületében kiépített központi 
lcnérc sem szünteti meg. felté- bonyolultságához képest rend- Tefu nt. kétszer :lJJOO néi::y- tásának 1\IA V-kapacitássfll forgalom-cllenörzö berendezést 
\'e, hogy a joi::viszony(ok) kívül rövid h::itándöre l\li- zetméter alapterúletu épüle- történő el-végzésére. Az iroda fenntartás,� a MAV «azdasági f 1 . te1 . A l\IAV •··11tal kezelt teru" - lf dt 170 · 11 · . f . • <Folytatás a 2. oldalon.) " b Jyen ütemterv szerint o r ik a e oga a a m1 10 onn,os érdekeit sérti(k), bontas. és felmerülnek-e eset- Jelen tóbb más \"állalat 1s Ü.le• bontási költsé;:ajánlatunkat. f) a munkája során tudomá- Jeg elóre nem látott nehézsé- meltetett intézményeket. íi::v a munkát a MAV szakem-sára jutott üzemi (üzleti) t i t- gck is a munkál, kapcs'in? ,\ Nemrégiben a Világkiállitá- berei szeptember első hetében kot, a MAV tevékenységére többi között ezekkel a kérd:?- sí Programiroda átvette a te- me:::kezdhették. A teljes befevonatkozó alapvetö fontossügú sekkel kerestük meg Dorbás hcrpálya11dt1ar területét a l\la- jezést október végéii; ten·ezadatot. információt illetéktelen István vasútépítő szakmérnö- oyar ALlamvasutal;ttil, A fel- zük. személlyel közöl, köt, a MA V Budapesti Ii::azb"a- ado t t  terület C',zmei értéke K · tf · 1 k • t k 11 l • 

«) eb,.,Y éven belül három e e e mun a e e vegez-b tós,i.,
«ának műszaki ib"azgató- után azonban az exp:., megha- n·1 · a \·a· ga· nvha" lo"zat bonta· sa· t  munkanapot (val!y az  annak · • � hel•·et'esét tározott összegű kfirtérílést ·s ·p ·· 1et 1, ral·ta· ral• v J megfelelő 21 óra munkaidőt) , ' · · e. az e u e ,, ' ,, a a-

igazolatlanul távol töltött - Elöljáróban hadd mond- kell, hogy fizc�5en a MA V ré- mint a közöttük elhelyezkedö 
.iam cl. ho:::v ez a pálraudvar szérc. hiszen a tc.herpályaud- volt MA V lakások felszámolá munkahel\'étól. és azok okait I á , k · · \ ar a \ "-utn�k m�i napi" 

-
A · -

me"felelöcn kimenteni nem az ezernyo esz zas eve vegen "J .... _, ,., sát. Az elöbbit a M V I3uda-
tud"J·a, kezdte mer, múködését. Ab- üzemelő ter:ilctc volt. Ez a pesti Építési Fónökségénck 

ban az idöbcn épültek az áru- kapacitás nekünk hiúnnik, n 
raktárak is. Ezek kózott a kiesö be\ ételt pótolni nem (Folytatás a 4. oldalo11.) 

jJfiniszteri 
fóru,11,· 

.� VSz tanácsa tán1ogatja 

a ref orn1kör felhívását 

-

Szklús Csaba közlekedés!, 
hírközlési és \'ÍZU;:(yi miniszter 
október l-jén Szegeden, a 
:.\IA V igaz;;alóság tanácstermé
ben találkozott a tárca irányí
túsa alá tartozó intézmények 
vezetöivel és munkatársaival. 
A fórumon I észt ,·ett dr. Far-
1,as Lás::ló államti tkár, köztár
társasái::i me�bízott és Csárádi 
János. a l\IAV vezérigaz�atója, 

/\ miniszter be\•ezetöjében 
az infrastruktúra átalakításá
nak fontossái::át hangsúlyozta. 
:\I int mondotta, a jövőben az 
infrastruktúra fcjleszté.se prio
ri lást kap. Ennek e,::,·ik fontos 
része a környezctkímé!ó és 
ener::!iatakarékos \'asútvilla
"TlOsítá,. E;ü kö\·etöen szólt 
hazánk úténítc' .•�i tern.>iröl. a 
re pülötl!l' fe J:eszléséröl, a ha
iótás feltételeinek biztosításá
ról, Nai::vmnros helyreállításá
ról a h írközlés. a posta és víz
ügy beruh::írísairól. 

A Vasu•asok Szakszerveze!e 
Területi és Tagozati Tanácsa 
cktóber 1 - j:i  1 ériékelle a Vas
utasok Szakszervezete Rc
formköre 1992. szeptember 21-
én kelt felhívását s azzal kap
csolatban a 1{övetkczők szerint 
fo,.:lalt állás t :  

1. A tanács a felhívásban 
megfogalmazott célol; és fela
datok megvalósítcísát szüksJ
gesnek tart}a és támogatja. 

Ennek érdekében az orszlí�Js 
,·áhsztmány 1992. október 30-
lg tárgyalja meg : 

- az alapszab:ily módosft.'1-
sának elökészítését. melyne;c 
során a Vasutasok Szakszerve
zete működését a MA V átala
kulásával, átszervezé„ével pár
hu7,am()�an létrejövö új szer
\·ezetek ad:.,ttságaihoz Jel)et 
igazítani 

- a Vasutasok Szakszerve
zete soron kívüli mu nkako!l{l
resszusán:zk összehívását 1!)92. 
november 20-íg, amely 

a) értékeli a vasutasság 
helyzetét és az ebböl adódó er
dek,·édelmi fe!..1datokat, 

b) el\·égzi az alapszabály 
felt · e lenül szüksé�cs módosít:,. 
sát és kijelöli a hosszabb t·iv� 
módosítások kereteit. 

r) mcghat,"1rozza az üzemi 
tanác•i választásokat követú 
szaksz rvezcti frladatokat, 

d) a pénzügyi cllenőrzö bi•  
zott.'iága jelenlegi elnökéne , 
más munkakörbe kerülése mi 
att ml:'�\'álasztja a testület •ij 
vezetöjét. 

2. Az ahpsznbály feltétlenul 
s-:ükséges módosításának elő· 
hészitésévPI a tanács az alúb
bi összetételű bizottságot bíz
za meg : 
Pallos György, 1\lárl Gábor. 
Kcrácsony Szilárd, NóQrádi 
Sándor, dr. Péter Mihály. 
Szelei Ferenc, dr. i\lárkus 
Imre. 

\'asutasok Szakszcn·czclc 
Területi , é-. 

Ta,ozali Tanácsa 
Jó ütemben halad a Cmla11csl Dunapar( tcllcrpál� amh"ar bunt.írn. Ii:c•oünkün a munkások a sí-
nek felszedését kcszilik elű "7urI..ic\ ic� Tibol." Ich étele) 

A vasútr<'>l s7,ólva elmondot
l'l, 1 99'3-han 4 2 milliárd fori nt 
á l l  renclel!<czés:re. A fö'Jb fej
le�ztések köl.ött említette n 
P,urlnpe'-l-He::!\·e�halom. a 
Buci1pC'st-Ke:ebia vonni kor
�·�erúsfü•sét és a különbözó 
járm!ibcsze1 7és('ket. 

Fonto n'l:-� hirtri tf<1 a sze!!ecli 
l iszoi szab'lú'dkti:o to\·úbbépí
tését. arnit  �,,!!i'n:,e n Tl�za 
'11.'mzetko,; d.-i 1 1 f,'onnll.í tétl'-
1,, 1\ '-1.:lbnd;,.il<ö' őhüz m: r 
mc>�é•or t<'t • ipai· · ·í::: 'irw n \ asú
'i SLállit..:. ,okat b nö.-rln(, 

(Gellért) 
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Kollektív munkaügyi vita Csak „megérzésre
„ 

alapozták 
a szociális következményeket a gépészet és építési szakág béréről 

E 1émával kapcsolatban a 

VSz elnöke Ie,·elet küldött a 
MA V vezérigazgatójának. Az 
alábbiakban közöljük az ezzel 
kapc:.olatos levél\ áltást. 

Tisztelt Vezérigazgató úr! 
A Vasutasok Szakszervezete 

a Munka Tón énykönyve 194. 
�-a ala13ján. a l\Iagyar Állam
vasutak ipari üzemei és építési 
szolgalata béralapjának elvo
n,isára kiadott munkáltatói in-
1ézkedéssel kapcsolatban kol
lektí\' munkaügyi vi tát kezde
mém·ez. 

Az. előzőekben meghatáro
zott munkáltatói i ntézkedés 
következtében a ,·asút ipari 
üzemeiben és építési szakszol
gálatánál foglalkoztatott mun� 
ka\'állalók 1 992. évi bérfejlesz
tése aránytalanul elmaradt a 
többi szakszolgálat bérfejlesz
tésének mértékétől. Ennek kö
Yetkeztében az érintett dolgo
zök körében jogos elégedetlen
ség keletkezett. 

A iVIunka Tön·énykönyve 
l !J:5. & (2) bekezdés-e alapján 
kérem Vezérigazgató Urat, 
hogy 1992. év szeptember hó 
28-ig szakszervezetünket írás
ban szíveskedjen tájékoztatni 
a szóban forgó bérfejlesztés 
számszaki adatairól illet\·e a 
központ ilag , lrnnt béralap 
mértékéről. ,·iszom·ít\'a a töb
bi szakszolgálat bérfejlesztésé
nek adataihoz. A kollektív 
m unka ügyi vitát egyeztető tár
gyalás útján kívánjuk rendez
ni. 

Szakszen·ezetünk tárgyaló 
delegacióját Győri István alel

nök ú1· vezeti. Tagjai : Kis Ta
más és Balogh Lás::ló I B-tit
károk. \·alamint dr. Garabon 
Sándor közgazdasági szakértő. 

Kérem az egyeztető tárgya
lás iörvénves határidőn belül 
történő k i tűzését, továbbá a 

megegyezés megkötésére felha
talmazott  munkáltatói tárgyaló 
delegáció k i jelölését. 

Bízom abban, hogy Vezér
igazgató úr ismerve és érezve 
az. említett területen dolgozó 
munkavállalók nehéz helyze
tét (akik az átlagosnál is na
gyobb mértékben kénytelenek 

viselni  a szeryezeti átalakítás 
terheit) törekedni fog az el
fogadható kompromisszumos 
me;oldás megkötésére. 
1 992. szeptember 24. 

* 

Tisztelettel : 
Papp Pál 

elnuk 

Tisztelt Papp úr! 
A 470 1 992. I .  számú levelé

vel kapcsolatban, amelyben 
kol lektív munkaügyi vitát kez
deményez - álláspontom a 
következő: 

A kollektív munkaügyi vita 
tárgyaként bérgazdálkodással 
összefüggő munkáltatói intéz
kedést jelöl meg. Az intézkedés 
hatásaként azt a következte
tést \·onja le, hogy a vasút 
ipari üzemeiben és építési fő
nökségeinél foglalkoztatott 
dolgozók bérfejlesztése arány
talanul elmarad a más tevé
kenységi területen kialakult 
arányoktól. Szükségesnek tar
tom felidézn i az érdek képYise
leti szerYezetekkel kötött meg
állapodásokat - Gy. 22-5/ 
1 992. I. 15. és Gy. 22-20 1992. 
I I .  26. -. amelyekben az átlag
bérnövelés mértékét és a bér
fej lesztés módját határoztuk 
meg vállalat1 szinten. nem pe
dig egyes te,·ékenységi terüle
tekre vonatkozóan. A hivatko
zott megállapodásokban fog
laltak betartását a vasút ma-

gára nézve kötelezőnek tartja, 
s évközi, gazdálkodásra vo
natkozó intézkedése i is ennek 
realizálását szolgálják. 

Az első félév eredményeinek 
ismeretében tájékoztattuk a 
T. szakszervezeteket a \'állal! 
kötelezettség időarányos vég
rehajtásáról, s az éves várható 
eredményról. Ez tényként iga
zolja, hogy a megállapodások
ban foglaltak időarányosan 
teljesültek.. Az I-VIII .  havi 
eredmények ismeretében most 
tájékoztatom, hogy az első fél
évben kialakult tendencia vál
tozatlan. Az elmúlt évhez vi
szonyítva az :,Uagbérfejlődés 
29.53 százalékos. Ismételten 
meg kívánom erősíteni ,  hogy 
a MA V teljesíti a megál!apo
dásokb;1n foglaltakat. 

1Windezek alapján a kollek
tív munkaügyi vitát nem fo
gadom el, de a -z;élemény
egyeztetéstől nem zárkówm el. 
A MÁV tárgyaló delegációjá
nak \·ezetésével Zsadányi Pé
ter  urat bízom meg. Az egyez
tetés helyéül és időpontjául 
ja\·aslom a MÁV Vezérigaz
gatóság fsz.t. 26. számú tárgya
l_óját, 1 992. október hó 6-án, 9 
ora kezdettel. 
Budapest. 1 !)92. oktober 1. 

Üdvözlettel : 
Csárádi János 

* 

Az MSZOSZ ügyvivő testülete nem támogatia 

a költségvetéshez kapcsolódó törvénytervezeteket 

Az MSZOSZ ügyvivő testülete a tagszervezeti ve

zetőkkel kiegészülve megtárgyalta az 1993. évi költ

ségvetést és az ahhoz kapcsolódó törvénytervezeteket, 

mindenekelőtt a bérből és fizetésből, nyugdíjból élők 

helyzetének alakulását befolyásoló tényezőket. A tes

tület úgy foglalt állást, hogy a költségvetési törvény

tervezet vitájának első szakaszában - amikor még 

van mód változtatásokra indokolt széles körben 

megismertetni az MSZOSZ álláspontját. 

valorizáció legalább az alacso
nyabb jövedelemkategóriáknál, 
az adómentes határ emelése, 
az igen szük k�dvezménye'.< 
megőrzése. A kétkulcsos áfa 
tervezett módját az l\ISZOSZ 
elutasítja. F.lfogadja azonban 
több nyugati ország alkalma
zott gyakorlatának megfelelően 
az áfa-kulcsok differenciált 
növelését, amely megtartja az 
alap\·ető termékek és szolgál-

A Magyar Szakszervezetek anyagi és semmilyen munka- tatások ,.O'' kulcsos vagy na
Országos Szövetsége az 1993. jogi hátrány. Újra-ondolandó gyon alacsonr adókulcsát, mi
én-e vonatkozó törvényjavas- a heti törvényes munkaidő közben a legelső áfa-kulcs a 

latokat megismerve úgy ítéli csökkentése. Az ágazati szaK- jelenleginél magasabb is le
meg, hogv nem változott az a szervezetek, üzemi szakszerve- het. Bárr..ilyen változás kizá
kormányzati szándék, hogy a zetek lépjenek fel a túlórák rólag kompen:.::ációval fogadha
gazdasági átalakulással szük- számának növekedése ellen, tó el. 
ségszerűen együttjáró terhe- igyekezzenek azokat min imá- A lakásépítés és lakásfelújí-
ket to,·ábbra is egyoldalúan a lisra leszorítani. tás esetén alkalmazott áfa 
munkavállalókra hárítsa. Szin- A munka nélkül maradók sz.ociális helrzettöl. a laká.,
te megállíthatatlanul nő a szociális biztonsága érdekében nagyságtól függő, differenciált 
munkanélküliség, elértéktele- a jelenlegi eszközök nem elég- visszaigénylését garanciával 
nednek a jövedelmek, tovább ségesek . A tartósan munka- müködő r.;ndszer esetén elfo
zsugorodnak a szociális ellá- nélküliek számának rohamos gadhatónak tartjuk, pontos ha
tások és nem Játszanak azok: növekedése, várhatóan magas tásvizsgáLt '.� k mellett. 
az ·nte'zl•ede"sek amelyek re' szinten történő stabilizálódása 1 ' • · - A társadalombiztosítás terű-vén remény van a feszültség uj megközelítést igényel az. 
tompítására. A foglalkoztatási dekegyeztetési szereplőktől, letén tervezett intézkedések 

problé,nM napjainkban már mindenekelőtt a kormányzat- nagvobb része súl�·osan korlá
nemcsak a legsúl?osabb társa- tól. tona a jövéí év elején megsla-

kítandó önkormánvzatok "Se-dalmi, szociális ,·álságot jelen- A szociális ellátás mai szint- lek\"ési és döntési szábadságJt, t ik. hanem megoldatlansáeu;, -ie' i• elfogadhatatla11 hogy a ~ ' • ' sőt kész helvzetet teremt. Az tartósan felborítJ·a a költség- korma·ny a megoldci· st 1·1·-a· ro· " "' - ilyen dönté.�eket a: MSZOS;/, 
vetés, a társadalombiztosítás lag az ella· ta·sok szi·nvona1a·na'· · "' nem támogatja. Az önkor-
egyensúlvát, tovább csökkenti  megny;rba' la'sa· ban lát1·a Indo • · · - m&nyzatok megalaku1ásá'g a munkaiövedelmek arán '-·át, k lt hogv a toglalkoztata· <1· J O • - � nem történhetnek reform ér-rr, i,-,•'.emellett  veszéJ,. ·ezteti a t ·· · tab1· 1 1· ta' sa· t no 

.. \·el i.iik ·' orveny s .r-- • tékű. visszafo:-flíthatatlan dön-!:iazdasáepol i ti'.rni célok meg- eze· rt szL··1kse·gsze1·u··en k 1· kell - ~ tések. Ragaszkodunk ahho�, valósítását is. egészíteni azt az aktív es7kó- hog�, a nvugdíjak to\'ábbra is 
A felsoroltak miatt az zökkel .  A mindenkori gazda- a nettó bérekkel azonos mér-

MSZOSZ ügyvivő testiilete je- ságpoli t ikai  összefüggések mér- tékben növekedjenek, vissza
lenlegi formájukban a megis- legelésével, a konkrét eszköz- utasítunk minden .,statisztikai 
mert törvénytervezeteket egé- rendszer paramét . � it  éven- számítási trükköt''. Nem fo
szében nem támogatja. a te- ként külön mellékletben len- gadjuk el a táppénz mértéké
herviselési arányokon, a konl{- ne célszerü szabályozni az ér- nek csökkentesét a gyes, 

Tisztelt Ve;;;ériga::gató Úr! 
Hi\ atkozcissal a 470'1992. I . számú levélben foglaltakkal 

kapcsolatban kénytelenek \"a
gyunk állaspontunkat k i fejte
ni .  Az utolsó be!;czdésben, 
mrnt sajátos módot a Munka 
Törvényköny,·e nem ismeri. 
Az Mt. 1 94. � ( 1 )  bek. értel
mében a munkáltató és a 
szakszervezet között felmerült 
é!·dekvitában egyeztető tárgya---------------------------1 !asnak nm helye. Ugyanezen 
szakasz (2) bekezdése értelmé
ben írásbeli a l láspontunk át
adásá, al az egyeztető eljárás 
folyamata beindult. 

rét intézkedé<ek bevezetési dekegyeztetés keretében. Mind- . , 
" d ' . 1 · · 1 1  t t ·  ez az.t J·e1ent1· . hoe_\_ ' a· tftigr'>a'1 gyed értékveszteset. Uri;\·an-

mo Jan enveges va oz a aso- - ~ akkor indokoltnak tartjuk a 

Privatizáció, vétóval 
A Vasutasok Szakszervezete 

Területi és Tagozati Tanácsa 
rnn májusi ülésén foglalko
zott először a MA V Vezérigaz
gatóság á l tal összeáll ított anya
ga\'al, amely hivatott volt tá
jékoztatni szakszen·ezetünket 
a MA V ten·ezett racionaliza
lási intézkedéseiről, ,·alamint 
a vasútüzemhez szorosan nem 
kapcsolódó tevékenységek szer
\·ezeti továbbfejlesztésének, i l
letőleg gazdasági társaságokká 
alakításának ten-eiről és fel
tételeiről. 

A VSz testületi ülésén olvan 

állasfoglalas alakult k1. misze
rint a MÁV-nál ten·ezett át
alakítást a megküldött össze
állítás alapján nem lehet érté
kelni. 

K iegészító gazdasági számí
tások. garanciák szükségesek 
ahhoz, hogy felelősséggel tud
jon a VSz tanácsa állást fog• 
lalni. 

A vezérigazgatóság főosztá
]\·ai nagy lendülettel fogtak 
hozzá a vezetés elképzelései
nek megvalósításához. a szük
séges szervezeti átalakítások 
terveinek elkészítéséhez. Az 
építési és pályafenntartási fő
osztály is hozzáfogott a szak
ági átalak"lás megszervezésé
hez és az Irányelvek és intéz
kedési terv cím alatt 1992 jú
l iusában nyilvánosságra hozta 
a páb,alétesítménvi szervezet 
�pítőipari részének k ialakítá
sáról, az építési főnökségek 
racionalizálásáról és társaság
�á alakításáról szóló terveze
tét. 

A VSz szakági intézőbizott
sága több fordulóban tárgyalta 
a ten·ezetet és kérte a szakági 
vezetés szóbeli magyarázatát a 
leírtakról. Végül is az intéző
bizottság, hason lóan a VSZ ta
nácsának állásfoglalásához, ki
egészítő anvagot kért. 

A gépészet' és jármúfenn
-tartási föo,ztúly is megkezdte 
az átalakítás végrehajtását. 
Véleménvezésre megküldte 
szakszervezeti.i'1lrnek a Javas
lat L z lstvántelki Főműhely és 
n Dunakeszi Járműjavító 
üzem ö�szevoniisa tárgyában 
cimó előli"-r,iesztést. 

A VSz M Á V  ,Jármújavító 
Üzemek intézőbizottsága ál
lást foglalt. miszerint  a javas
lat nem tartalmazza mindazo
kat az adatokat, amelyek az e 

tárgyban fennálló Yéleménve
zési jogot érdemben grnkorol
hatóvú tették volna. Az előter
jesztett javaslat véleménv ki
alakítására nem alkalmas. 

Végül is a Vasutasok Szak
szervezetének Tanácsa értékel 
te  az eddigi átalakításokról, 
valamint az év végéig terve
zett szervezet i  módosításokról 
szerzett tapasztalatait és októ
ber l-jei ülésén. élve a Munka 
Tör\'ényköny,·e adta jogaivai, 
az alábbiakban közölt kifogás
sal élt. 

Bizrn abban, hogy a MÁV 
vezetése. meg,smerve a mun
ka\·állalók véleményét a ter
vezett átalakításokról, k iegészí
ti a megküldött anyagait. 
Olyan előterjesztéseket va
runk, amelyek tisztázzák az 

- igazgatóságok átszerv�zé
sét. 

- az üzletigazgatósági hatá
rokat, 

- a vasút szervezetének ki
alakítását, 

- a gazdasági társaságokká 
történő átalakítások szük
séges feltételeit. \·alammt 
a fentieket igazoló gazda
sági számításokat. 

* 

A Vasutasok Szakszervezete 
Területi és Tagozati Tanác.;a 
a MA V különböző szakszolgá
lati ágainak. iaazgatóságainak 
átalakításával. átszervezésével 
(racional izálásával) kapcsolat
ban k iadott munkáltatói intéz
kedés ellen a Munka Törvénv
könvve 23. paragrafusa alap
ján k i fogást nyújtott be a 
MA V vezérigazgatójához. 

A hivatkozott munkáltatói 
intéz" edés törvénysértő, ugyan
is a munkáltató nem biztosí
totta szakszervezetünk számá
ra a Munka "'örvénykönn·e 

63. paragrafusában rögziteH 
vélemén •e,:ési jogkörének gya
korlását. 

A k i fogás kapcsán a VS1, 
tanácsa raga,zkodik a Munk'.l 
Törvénykön.vve 23. paragrafu
sának (5) bekezdésében fog
lalt előírások maradéktalan 
betartásához. 

Budapest, 1992. október 1 .  

YasutasoJ- Szaks.,.ervezcte 
Területi és 

Tagozati Tanácsa 

Saj,1álattal 1-ellett megálla
pítanom, hogy a munkáltató 
írásbeli kérésiin/.: ellenére nem 
tett eleget a:: Mt. 22. § (1) be
kezdésében elóir"t adatszolgál
talá�i kötelezettségének. A ja
vasolt időpontot az ML 1 94. 
§-a s.zeri n  l i egyeztető tár"ra
lás célji.Íból tudjuk elfoga"'dni .  
amennyiben a munkáltató elő
zetesen teljesíti tájékoztatas
adási kötelezettségét. 
Budapest, 1 992. október 2. 

* 

ÜcI,·özlettel : 
Pa1)!) Pál 

elnök 

kat tart szük:;égesnek . .Akár- újra Kell tárgyalni a foglalkoz- tb és a költséevetési finanszí
csak a tavalvi döntések i d�jén, tatási törvényt. rozás közötti további profilti,z
most is hangsúlyozza. hogy a A bérek. egyéb jö\·edelmek títást. a tb megfelelö vagvon
terv fő összefüggésében he- reálérték megőrzése alapv�,5 nal történő ell:itását, a tb ál-
1\·enke"nt  me11alapozatlansa· 11ot ko··vetelme· nv. a J·o· ·\'edelnmtL1-- ., - · ., • - � hmi garanciá.iúnak csorbítat-
indokolatlan optimizmust ta- lajdonosok pozíciójában lénye-

] . f 1 1 - h . . 2:es va" ltoza·s  nem to·· 1·te,nt, � lan én·éryesi.ilését. 
paszta es meg e e o atasv1zs- ~ ... 
gálatok hiánvában a szociális bérből és fizetésből. nyugd í j- A költségvetési eg\·emúlv 
következmények is csak „meg- ból élők rovására a terhek megteremtését az MSZOSZ 
érzésekre" alapozottak. így nem növekedhetnek . a gazdasági fellendüléssel ,  >lZ 
nem fogadhatók el. Ma már közgazdaságilan is államháztartás átfogó reform-

Mindezek alapján az veszélyesen alacsony munka- jával, a nagy elosztó rendsze-
MSZOSZ olyan jövő évi gazda- jövedelmek aránya tová bb rek átalakításával egvi.itt tJ.rt• 
ságpolitikát tud támogatni, nem csökkenthető, a nettó re- ja lehetségesnek. Mindaddig, 
ami foglalkoztatásbarát, képes álbérpozíció szintentartása m1- amíg ezek nem ,·alósulnak 
együttes hangsúllyal kezelni a nimálisan elérendő követel- meg. addif, a kiadúsok korlát
gazdasági racional i tás és a sz0- mény. A központi bérszabúlyo- lanul és d ifferenciálatlanul 
ciális védelem követelménve1t zás m;nden formáját meg kell nem csökl,;enthntők. a mükö
és a rnlóságban is tisztes köz- szüntetni. helyére a munka- döképesség a 'unkcié fontos
teherviselést valósít meg. A adók és munkavállalók szab,ld s:íg-a a rám·á'1an frnntartan ·. 
munkavállalók és nyugdíjasok megállapodása lépjen. a költ- Kiilönösen fontos. hogv az ok• 
érdekében ajánlja a döntésho- ségvetési szféra bérnövekedé·,e tatás. a7 epészségügvi alapellá
zók figyelmébe, hog1· a jövő kövesse a termelő  szféra bL'l'- tá<; müködőkéoessége ne sérül
évi terv kiemelt gazdaságpoli- növekedési mértéke it. A mint- jön. A tisztes közteherviselés 

Az l\It. 194- paragrafusában tikai prioritásként kezelje a mális bérek továbbra is or- indokoha. hnn11 ol •sAbb leg11en 
szabályozott kol lek tív munka- munkanélküliség megfékezését, szágosan szabályozott. kötelez,i nz á llam. c.�ökken ienek nz ad
ügyi ,·itát azért kellett kezde- és már most szülessenek in- minimális követelményt je- minisztratív kiadások. A szo
ményeznünk, mert a MÁV Ve- tézkedések a tartósan munka- lentsenek és közelítsék meg a ciális ellátásokat egységes törzérigazgatósúg Epítési és Pá- nélküliek szoc;ális biz.tonság1- megélhetési költségeket. Az vény •zabllyoz::a. 
lyaferu'itartási Főosztálva i 1 l  nak megteremtésére. A fő infláció réteghatásainak méd- A szociál is  szempon tokat ér
Gépészeti és Jármüfeni1t�rtásÍ hangsúly a foglalkoztatáspoli- se érdekében meg keil terem- vén•·esítö túmogatási elv elóF_őosztálya a szakág szerveze- tika aktív eszközeire helyeződ- teni a rnegélhetlsi költségin- térbe helyc>zését az l\ISZOSZ 
t�·e :'onatkozóan szeptember jő,:. A kormányzat segítse elö dex számfüí sának feltételei t. p· •,.,qad ia. de csak abban az •?zepen olyan bértömeget ha- a munkahelvteremtést és a A béreket. jÖ!Jedelmeket ter- · 
tarozott meg, amely az év hát- munkahelvvédelmet új piacok lielő adók együtte.�e n  ne m 1e- €',etben. ha a normativit6s 
ralévő idő:.zakára lehetetlen felkutatásával. aktí\'abb gaz- 1enthetnek nagyobb terheket követelmém·e megmarad és 
helyzet elé állítja a gazdálko- daságdiplomáciával. a térségen a korábbiaknál. nem bonyolult, kérvénvezé�i 
dókat és az érdek-kép\'beleti belüli cgyüttmüködés javítá- Az szja-rendszernél indo• procedúra előzi meg a szociá-
szervezeteket. sával, az infrastruktúra terű- kolt az inflációval lépést tartó fo segélvezést. . _A ren�elkezésre álló adatok- Jet�n köz\·etlen állami feladat- __________________________ _ . b<;>l az tunik k i, hogy a k iadott vúl lalással. Ennek érdekében be�keretek nem tartalmazzák 111.;rleoeJn i  kel l  a devizatal'tameg azokat az ö�szegeket sem. lilékok "'egy részének ilyen ira
ite!y_ekre �

-
- b�r!azdálk_od�si nyú Ielhasználását. és érvényt as,t2s alap.1an .10,,.ga_l sz'.1m!t- kel' szerezni annak a megálhattak_ (Pl. . a val�ozo . berresz Japodásnak, liogy a privatí,á-1�9 1 ._ ev1 szmtJe). rovabbi ne- ciós bevétel 1 5  százalék4t h_�zsegeket okoz. h_ogy a_z M!. munkahelyteremtésre kell for

Átadták a központi 
forgalom-ellenőrző rendszert 

tobb olyan _ szabal_vt 1r elo. dítani.  ameb:nek benonzat::i. van (pl. 
az_ _atla�kereset-s„ámítás új 
modJa) es erre nincs bérfede

(Folytatás az 1. oldalról.) 

zet. 
A szeptember közepén köz

zétet t bértömeg- - mivel az év 
\·égéig már rövid az idő -
?1á�· nem teszi lehető\·é olyan 
mtezkedések megtételét. amelv 
a „kigazdálkoclásra·' módot ad·
na, i llet\·e csak drasztikus in
tézkedések útjün lehet megol
dani a feladatot (újabb elbo
csátások, részmunkaidő, kény
szerszabadság). 

4 kezdemén\·ezett kol lektív 
munkaügyi \'itán usztázni kel
lene a béradatok helvességét 
és azt. hogy hogyan kerülhető 
el a munkavállókra háruló 
aránytalan teherviselés. 

A munkaerőpiac k ínálatát október 2-án, Siklos Csaba 
ésszerűen korlátozni kell közlekedési, hírközlési és viz
Szakmailag. társadalompoliti- ügyi miniszter ünnepéll·es ktil 
kailag hibásnak tartjuk a 5Őségek között adta át rendel
n11ugdíjkorhatár emelésére irci- tetésének. 
nyuló közeljövőben tervezett A MÁV Igazgatósag épületé-
lépéseket. ben rendezett ünnepségen Tóth 

.Javasoljuk a képzési idő Imre vasútigazgató köszöntöt
céliránvos meghosszabbitását. te a résztve,·őket. köztük a� 
n el" révén e�\' új szakma elnökségben heh·et foglaló 
rngy i ieg::>n nvelv elsa.iátítá- Siklós Csaba közlekc>dési, hir
sával az érintettek veszélyez- közlési és vizügvi minisztert és 
tetettsége csjkkenhet, i l letw Csárádi Jánost, a MA V 1•ezér
késleltet1:e jelennek meg a igazgatóját. A Vasutasok Szak-
munkaeröpiacon. szervezete képvi„elE>tében Papp 

:Kezdeményezzük: a rész- Pál elnök és Mári Gábor, a 
munkaidős fo Jalkoztatás, mint c;7.egedi lB t i tkára 1·ett részt az 
új alternatív megoldás beveze- ünnepségen. 
tését olv mórin-,, ho�v a nők- Az igazgntó él ,·E'nciégek kö
nek leg\·en válas1:tác;i lehetősé- szöntése u tán elöbh � KÖFE 

gük, ne érje őket számottevő beruházási programját ismer-

tette. majd méltatta a rend
szer Jelentőségét a rn,útüzem 
munkájában . Utána Ma1idola 
I st-z;án föosztüh·vezet ö tartott 
szakmai ismertetőt. Ezt köve
tően pedig Csárádi .János ve-

zérigazgatói dicséretet. elisme„ 
rő oklevelet, emléklapot é.� ju
talmakat adott át. 

A berendezést Sikló� Csaba 
miniszter avatta fel. Bes7éclé
ben rámutatott: olyan korsze
rű berendezést adunk most át, 
amely a technil:ailag fe11ettebb 
nyugati vasúta1rnál  is megáll
ná a helyét. A fejlesztési lehe
tőségeket em!it\'P a mini<7ter 
szólt arról is. ho!:!v ha az Or
szá gl!Yű lés jóváha!!yja az 
e!ÖtPrjesztést. a köl fs,',gw·tés 
jövőre 4.2 mil l i::ird forintot 
biztosít a vasutak fejl,-,.,7tésl>re. 

R. V. F, 
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l\,IAG\'AR VASlJ'11\S 3 
Növekedhetnek a feszültségek ? 

Szakszervezeti dile,nn,ák 
Milyen az a gazdasági, szociális környezet, amely

ben érdeln·édelmet kell fol:vtatni? Ilo�yan tovább a 
hat szakszervezeti szi>vetség megállapodása után ? Eze
ket az alap,·etö kérdéseket próbáltuk végiggondolni 
Sándor László segítségén! azon a konzultáción, ame
lyet a Szakszervezeti Lapok Szakosztályának tagjai
ként, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
székházában folytattunk. 

szóló, az Országgyűlés elé tc>r
Jesztett törvényten·ezetet. To-

Jlár �sak 111{,slél é,·et kell al11d n 1111k ? 

vább lebegteti a szakszerveze- A Csakazértis címú lap má- tönöz bennünket. Jelzése ez teket. A miniszterelnök nem sodik évfolvamába lépett szo- annak, hog_v Magyarországon válaszol a hat szakszervezeti ciáldemokrata , itaestjének c-1- élnek és működnek olyan balszoL'etseg levelére. ső összejövetelére került sor a oldali partok, amelyeknek A kormán)' taktikája vi!á- kozelmúltban a Kossuth Klub- esel\ ei is \ annak. gos: a látszat szerint rabízza a , ban má r csak masfél évet kell Kiss Peter - a balolda:1 döntést a VIKSZ nyolc tagjá- 1 aludnunk? címmel .  A v1ta,·e- és a civil szervezetek kapcsora. m�md�á�, egvezzenek meg : zető Hegyi Gyula három kér- lataról szólt, hangsulvozvn a d · ,.,s va" Jaczolt , ·s rá. Ezek a egymas kozott. Erre az egvez- dést tett fel a meghívott ven- baloldal felelősségét. Mint A mag,·ar gc1z asag ,·c-sze- i:. J ségre viszont a Szol_ idar1tá_s de' aeknek. Hogyan készülnek d lt · t k 11 cl rm Jvesen romló helyzetben van - kurzus pol it JkáJábol fakadnak. ,.., mon ta, va ozas e e allapította mC'!! az l\ISZOSZ al- i\Ii sohasem mondtuk, hogy az miatt al i ghél van remeny . .Mi- 1994-re ? Mikent latják a je- a civi: társadalom es a ha• .. vel a kormany húzza. halaszt- lenJee1·1 hel,·zetet ?. Ho=.·an t l · · ban A c1v 1' l ··k ' ·t 1 t lt e1 da a·talak1tla·.st 1neg lehet uszn1· a b bJ a om viszonya . • e no e. i-,z a po 1 ,za ,.,az - · J·a a hat szakszen·czetí szövet- ke'pzeli'k el a·z e")'u"ttmu· ko''de· st t k t · "  • kel l  alak,· 
· J T 11111,1 '·a11e·11,,1·1,·.0c;g el'·e1·1·,·1e· .se· - b s�erveze e ·e u..,) -:-ag ross„ pa yan mozog. a- " ·• ., " 

ség megállapodására adandó a baloldalon ? h · t h k a ,i:adhatatlan. a c;ikerpropagan- vel. az életszínvonal átmeneti tani, og_v resz ve esse�c da képes eredményeket is fel - csökkenése nelkü l. De hogr a "alaszt. elmara? a _hatp�rH- Akik '\'álaszoltak · ifj. Bor- dolgokban. Ebbe az. iranyba mutatni, ám ezekért súlyos terhek ekkorák legyenek '! So- hatszaksze_rvezeh t�l�lkozo is. 
bély Endre. a Magvarországi kereshető Európa. árat kell fizetni. A k itűzött jó hasem hangoztattuk, hogy nem _Ilyen mod

_
on eln�ul'.k � .

1:be- Szociáldemokrata Párt elnöke, A Baloldal i Ifjusági Társu-·1 1 t J k · t l 1,e]l beza· r·n 1· ,·esztese'gcs, élet- go allapot_ is. A k?t man) azon- Szekeres Imre a Magvar Szo- lás (BIT) tevékenvségéről el-ce o rn a rnrmany ·ep e en • 
ban ,·eszelyes nzeken e,·ez, . 1 . t Pa' ·t a' lelno"ke" Szo"ke ·· k · 1  Programm{1 tenni é,  megvaló- képtelen üzemeket. De azt t ' k " b . ks ·,·e c1a 1s a 1 

, mondta, hogy nove sz, ,  szer-mer mi oz_ e_n ,  a sza · zei - Ka· roly. a Szoc1•a' ldcmokrata 1 • r·atalok ·t · Eh 1 tt · · te kaot,·kus mondtuk e·s n1ost 1· .s állitJ'uk. vezetü e vonzasa a 1 
s1 ani. e ye szm , • zetek gyeng1tesere, el lehetetle-

"T , . t u"gy,·r,•oJe sa·71dor · f I tt , iszonyokat teremt a gazda- hogv a jelenlegi problémák • • • t „ k - 1  k' b ,,eppar . körében. Ug�, o.;a mazo , ságban és hát•frbe szontja a nemcsak a múltból hozott nitesere . _ore ·szi �· 
gy

a 0t!� László. a Magyar Szakszerve- hog) a gazdasági, szociális szociális szempontokat. örokség. Joggal kifogásoljuk. nc':1. ,·eszi es7:re, . ? • .  0 
zetek Országos Szövetségének problémák .,felénk lökik" a l\"em változott az a kor- hogv a kormanyzat �orozato- pol itikai a�to eh�d,toJ

tt lehe_t, al elnöke és Kiss Péter, a Bal- f iatalokat. · t ·  · d ·k h .san r,·:z.velmen kívül ha!!.vJa a amely �u vos '?v: ezme- oldali Ifjúsági Társulás el- A BIT to"rek•·ése, hogy �e-
many::a 1 sznn e • ogy a gaz- .. ., nyekkel Jarhat. Elszakadhat a „1_ ., dasági átalakulással együttjáró sLakszerYezetek javaslatait. madzag. ha a szociális feszült- no ,e . 

. .. gítse a baloldali alternat1va terheket egyoldalúan a mun- f\,. MSZOSZ olyan jö,·ő é,·i ségekből eredó tömeges elége- - Ar�·a. tor�kszunk megteremtését Szerencsere kavállalókra hárítsa. Csaknem gazda�ágpolit ikat tud (na) tá- detlenség találko_zik a szak- kezd
.
te tfJ. f!or�el!f �-ndre

me
, ebben „támogatást nyújt" a megáll íthatatlanul nő a mun- mogatni - hangsúlyo„ta az 

szervezctellenesseggel . hog) i:e . 1smetlodJ�k g hatalom arroganciája 1s. Az kanélkül iség, elértéktelened- elóadó -. amely foglalkozta- Milyen legyen a legcélsze- 1990. Ket . e,·v�L ezel_ott n;3-gy i fjúsági  szerveLet szerepet nek él jövedelmek, tovább zsu- tasbarát, képes eg�·üttes hang- rúbb szakszervezeti magatar- volt a b1zon) talansag:. Nem üíllal az 1 994-es választásokgorodnak a szociális ellátások. súllyal kezelni a gazdac;ági ra - tás ilyen s:;ituációban ? Ennek egymásban kel l  keresnunk _az ban úgy, hogy tamogatja a Ezzel szemben nem lát c;,.anak cionalitás es a szociál i s  véde- meg,·álaszolása volt a közös ellenfelet . . Azt kel l__ megtalal: baloldali pártokat. azok a„ intézkedések, amelvek Jem kö, etelmé1wei t ,  s a va ló- töprPngés legizgalmasabb nunk, amiben _egyutt tudun� Most a következő kérdések ré,·én remérn· lenne a feszült- ságban i s t,sztes közteherv1se- pontja. Valamit tenni  kell - gondolkodni es cse!ekedn_1 .  ál lnak érdeklődésük közép-ségek en,·hítésére. Jést ,·alós it meg. ezt mindenki éi-1.i .  De mit '! l\Ii Ebben a szellemben inte_nzi- pontJ'ában, amel)ek egyúttal 1 ,  " k  1 ·  ' b h g k '  -- 1 -- k és ke1·essuk 3 
A foglalkoztatasi prob Pma · A rea 1 tas azon an az, 0 \' legren a kö\'C't kezö lépés ? ,\ ven eszu U'.1 , • 

· :  • • a z  e�vüttmúködés lehetosegr t mar nemcsalc a kgsu :vosabb az alapproblémákra n incs nyomásgvakorl,ís melvi k  for- kapcsol �tot a parlamc-nt i  pai- ,s kínúlják :  a:: ifJuság fogla1-társadalmi ,  szoci-ll is \'cÍbágot megfelelo ,·,ilasz. 1\l. eloielek mája és eszköze látszik reál is- to l('kal 1s .  ko::tatasanak gondjai, a lajelentik. de megold'ltlanc:aguk nem tú: biztat<iak Minden op- nak és erechnén,·esnek ? Ki ír- - Az MSZDP - folytatta kásho:: jutás, az oktatas, a fP!borit ia a kollség,·etés. a t imista elorejelzés szerint ko- juk az alaírasg,vujtést a kor- az elnök - tel\·.�llalta a !ö:- csaladi élettel öss::l.'függé$ tentársadalombiztos tás egvensú- mor kozel jövő elé nézünk. S manv alkalmatlans,ígáról ? ténelmi szocialdemokrac1a nivalók, és a privatizáció 1,·át. toníbb csokke'lh a mun- a hg\·elem elterelésére i t t  van Kezdemén\'euünk t ízperce" Jogfvlytonosság-'tt. Az általunk ugyei. kajö,·ede!m(•k aránv.'it. , e-ú- a Csurka-dolgo„at. a média-
leállást figvelmeztetőül . Eset- megcélzott réteg ·  a _ 71;un!rn- Hánya t  kelJ még aludni a h·eztet i  a eaidaságno!ttilrni cé- u,n- és a szakszervezetek prob- leg sztrájk ?  rállalók. A haladás 1ranya�_a parlamenti  ,·alasztásokig? -lok tel,iP,ítését. le11á i Ez utóbbi jó üt•ügv ah- Van-e erő mindehhez? Haj- kívánunk po:i t izaln i . _  '; k�- idézte a \' taest címét Sandor Tör\'énvszerú-e e'kkora ho?.. hogr a Yagyonmegosztás- Jandók-e a1. emberek a mcgha- vetkezetes rendszen·alta;,;; .. h1- Laszló. De a kérdést úgy 1� fe! munkané'ki.'liq•i(' Szi.ikség- s,11 és a legitimác-iós \' tiival tározó erejű demonstac1óhoz? vei vagyunk Te,·éken\'se�_un_k l ehet tenni _ jegyez.te meg az szerű-e. hogv el \'C'iltettük a lekössék a szakszervezetek Vagv ,·árjunk és bízzuk a do!- középpontjábar a szoc1ális l\'ISZOSZ alelnöke -, hog:v piacokat ? :Yliért n in<'s Yédó- ere ét. s eltaYol ítsák az em- gokat a kö„hangulat _al'.1:!rnlása- piacgazdaság kialakításának a hány á lmatlan éjszakank volt ,·ám rendszer. ioar- és mező- lwreket a mo„galomtól. E„ ed- ra. és csak akkor lepJunk. �a segítése. az emberi jogok b z- 1 990 óta ? Igaz, néha a hatagazdaság-vr:rJalem ·1 :\Ti ért e cl tg meglehetősen eredmé- megérett a �el�·zct �s foko�o- tositása és a szoc'áhs bizton- lom i s „segít ' a baloldalnak. nagvi.' zemellenPsség, 'amP!vnek nyes manipulácionak bizo- d ik  az alu lrol erkezo n,·omas? a szakszervezeteknek, am be negatív kö\f•tkezmén,·pit m i  nyult Ezek napjaink dilemmái. súg áll .  

kell Jatnun){ :  parlamenti kép-Íl71'1 ;ük meg?  Miért e munka- A fenti ténvezők jatszottak FigyPljúnk hát, miközben A Szocialista Interracioná-
vis.elet nelkiil ni ncs . iqazi Yállnló-ellene� po'"trrn. mi- kOZl'f' -'J.bb�n. hog\' a '1N ..!l,tgv ,�g�zük,a -hátküznapi érdek- le - mint  Ismeretes - f Pl- munkavállalói érdeki:edelem. közben e�v réfoa g�·o•sr.m é,;; országos konfoderáció a Yeg- védelmi munkat, é.'- lépjünk. újította az MSZDP ta:::ságát. A pa.!amenten ki<.•Ü� meg nem lát,·a'lvosa'l " g;izdfi'knrlik ?  ' es1.elvben megeg, ei�re jus- cselekedjünk akkor é.s úg, . :\'1egfigye1ói státust kaptunk. múködnek a szuksé�es mecha-l\Ieddig lehet növelr1 a titr,a- so11. A kormélnV ug, anakkor ahogy a helyzet megkívánja. :VIe;;tiszteltetés ez számunkra, k · elfPktet1· a szak.0ler,•ezet·1 \'á- "' n ,zmusok. clalmi f<>s1ül•<;P<'ekPt ? - ·er- ' 

J t ább' mun kara osz k dezte Sándor Lá$::ló. lasztásokrol és a rngyonról (kárpáti) ame }' o,· 1 · - Jóllehet a szakszervl'zete -
------------------------------------------------------ nek pragmatikusoima,;;: kell 

Figyelmetlenség, ittasság miatt 

Tragikus balesetek a munkahelyen· 
Ebben az évben öt halálos foglalkozási baleset 

_ és né,,.v csonkulással járó súlyos sérülés történt a 
MA \':�ál. Korábban lapunkban már két halálos 
balesetről és egy csonkulásos esetről részletesen 
beszámoltunk olrnsóinknak. :\Iost újabb négy sú-

- lyos baleset körülményeit ismertetjük. 

csőjére. A mozdony, czető a 
vezetőállas baloldal! kezelőhe
J\·én tartó„Kodott es lál!a, ho�y 
nevezett bal k6.zzel a hágcsó fo
gant) újaba kapc1szkodott, jobb 
kézzel az a Jtót bec�ukta. Ettol 
a pilla11attól ke::dve a baleset-
11ek nem volt .�zemta11úja. A 
mozdony vezetŐJe kihúzott a 
4(i7. ,•álló szigetelésén túlra. 
majd engedéllvel ,•iss„ato)t a 
I I I .  számú ,·ágám·on. A hatra
felé toló mozdonv \'ezetöje 
észlelte, hogy a 4ö3. számú 
vá:tónál cgv ember fekszi k  a 
jobb oldal! sins„ulon. A moz
dom vczetó G. G.-t leemel te a 
sínsálról, aki már halott ,•o]L 

lenniük, koncentrálrn a napi 
vezetékén karbantartás i  mun- élet problemá:ra, ugvanakkor 
kakat végzett. i\ fe lsöveze�é- jó altcrnatívúkra is  <;ZUKSég 
ket 9. 13-kor kikapcso1ta a1. er- van. Eg_v jö, őképre péld�ul. a 
cl 1  nllamos alallomas es 12: ig hozzá ,·ezető úttal cg\·ütt. 
adot• engC'delyt a munlrnveg- Szakszervezeti nézőpontból. 
zéshez

'. 
A cso!1ort feladata a l lren lehEL a gazda<,agi és sulyutanfes::1te.sek karbanta:-

l h mánszempontok össze-tusa volt. A 3. �úh·utanleszJto- u · ·. v lu 05 né! a Dl\I. szerelőkocsiról a egveztetese S e;re g . 
m ,.mkahe,v ide glenc� véd?- program fel

1

'-_'.azolasa
_ �zukse

fóldelésének clheh eze�e celJa- ges, megfele,o emberckke •. 
ból Ieszalltak. Ekö2 1)en J. P. a Az MSZOSZ-nek el kell 
csoport egyik tagJaval - még tudni viselnie mindenféle poa földf'lőrúd elhelyezése elott /itikai gondolkodas1í embert - felment a D1\1. szerclóko- i.\'lmt szervezet azonban a csi kosaraba a munka clőké-

centrumtól balra helyezked iK  s„íté"e céljából. A !-Zereloko-
sárban .J. egyik keze, d fogta e l, él szélsőségek nélkül. A bal
a kosár korlát,iat. más 1 K  kezé- oldali értékek \'állalása teriné
vel a kikapcso:t - de nem le- szetes, hiszen a ,•i.ágon igen 
földelt - ,•illamos távhatás ke,·és jobboldali beá!.ítotbá-
következtébcn feltöltődött gú szakszen·ezetct ismerünk. munka, ezetéket megfogta. Az MSZOSZ minden olyan ameh·neK következtében \ illa-
mos 

0

áramiJtest �zenvedett, és 

párttal egvüttmükodésre tö
relcszik, ame'.vek felvállaljak 
a munkaval lalók érdekeinei< 
kép,iseletét. 

- A baloldali összefogás ott 
kezdődik - Jelezte Szöke Ka
roly -, ahol s ahogyan ezt 
klalakítottak a C'sepelen mu
ködo baloldal . partok, :,zer\'e
zetek legutóbb, a munkanél
kúhseg ügyében. A Szoc1ál
demokrata Neppart ügyvivő• 
je - mint gyakorló szaksze1:
vezeti vezető i s  - m egeros1 -
tette : a baloldal lcgerosebb 
bázisa a szakszeri-ezet. Hang
súlyozta: a munka,•alJalók 
gazdasági  érdekeit több . part
nak ke!! megjc�enitenie az 
Orsz.ággyúlesben. A mi pár
tunk - mondta - az. ossze
fogást szorgalmazza. Ennek 
közös pontjai l ehetnek a muo
:rnnélkül iség teendői és az 
idokoz1 választások. 

Mi ny itottak vagvurik m1'.l•  
den szakszervezet 1ran t ,  nem
csak az MSZOSZ-sz.al igyek• 
szunk termékeny kapcsolato.,
ra. Ezért is kívánun k  létrehoz
n i  szocialdemokrata platfor
mokat a s1.akszervezetekcn 
belül. Ezzel együtt fontosnak 
tartjuk a párbeszedct. a1, 
cgyútte" fellépést a demokr.i
c iát veszelyeztetó erőkkel 
szemben. 

- 1\incs kizári-a a-: tdó 
elotti -választas, es a.z is elo
jordulhat, hogy -valamelyest 
kitolódik a:: 1dópont - fogal
rrazott Szekeres Imre, az 

:\ISZP ügyvezető a e:nöke. A 
sz·,c•al istcl){ azonban 1994-re 
keszülnek - erosítette meg -
és nem egv most • nduló kam
p,,nnval Két-három hónapos 
,rnmpúnv t''egendő ksz a , ,i
:asztások elött. Addig az or
s„ag fő kérdéseire. a �azdasa
g., szocialis. kulturál i s  felada• 
tokra kell koncentrálni - ez 
a legjobb választási kampány, 
Most péld.í.ul a szé'sőjobbo� · 
dali ,·esze_\' elhár;tása a leg
fontosabb és legsürgetőbb te
endo. 

- Remélem - mondta az 
alelnok -, az MSZP ismet 
parlamenti part l esz. NC'm h i 
szem azonban. hogy ez más 
baloldal i pártnak s· kerülni 
fog. Az MSZP-nek n incs 
szundekában senki\ el sem 
valasztá,i szövetséget kötni, 
ugvanakkor szorgalmalzuk a 
b, ' old,1 1 i  rroz:;:almak együt• 
mu 1,ödesét. 

Szek<:reg Imre szólt a Szo
cia:1'-la Internacionálé leg
utóbbi dönteséról i'>. A meg
f1�, elói �t.1tus k i tagította az 
MSZP ! ehetoc;égtit. s ezt jól 
lehet kamatoztatni a ketolda
Jú nemzetközi kapcsolatok 
feJ lesztesében. 

Ezután kérdések, fe1szó:alá
sok kovetkez.teK a halJgatósag 
soraiból a munkanelküliség
től. a nvugdíjkorhatár feleme
léséne ){ problémáján át a bal
oldali összefogns lehetőségéi�, 
amelvekre a meghívott elő
adók reflektáltak. 

KárJJáti S,índor 

Két munltacsapat egvik ha
tárallomasunkon prront ép1-
tett K. elomunkás irányítúsá
val . Egyeb munkák ,·ég„é�e 
céljából a munká�c�apat egv 
része K. irányít,húval átment 
egy közeli allomásra. hog�• a 
másnapi munKaho;. előkeszül
jenek. A tcn·ezett munkat tl
zennégv óra harminc perckor 
,·égezte:-c el Ezutan az elő
munkás a dolgozókat elenged
te. A munKa,dő t zeriotóra 
ne:::rven perc.g tartott \'oloa. 

tudott elugrani Ilanyatt esett 
és a rázuhanó 200 kg-os sí11 
egyik leme::e agyonütötte. A 
heln;zinen meghalt. A ,·jzsgá
ló b zottság arra a kö,·etkczte
tés1·e jutott, hogy a rakodas 
során a vonatkozó biztonsági 
eloírásokat rendre megsértet
ték. Ez.t a ma�atartást külön
ben a na;:y g, akol'lattal ren
delKező és ehsmerten ,;ó mun
kairándtó előmJnkásnál a sú
h os alkoholos befol.} a.>oltsag 
,·c"iltotta ki. 

G. G. a 15 km óra se">esség
r:e lassító mozdonv Ieljaró 
hagcsóján helyezkedett el, 
hogv leszálljon. A jobb sín
s„álra eshPtett úgv, hogy a fel
járó Jépcsojén a lába lecsú
szott és e�vensulyát veszítve 

megbotlott a talajon. Az ajtó 
becsukásakor testével olyan 
távolságra került a mozdony
tól. hoqy a tér ha 11gositó osz
lop le.�ndortn. 

a helvszínen meghalt. 
T. J. másodmagá val önro- 1 Cei11t>11tet .;,.,,;lit!,'iÍ/1.>11 @la i·a11c.�olást -végzett a munka-

Rázuhant a s ín 
A z  állomásró: hazafelé tart

Ya _K. néhány társaval bement 
a fel,·éteh épülettel ;;zC'mben 
Jé,·ö kocsmaba ahol egyutt i ta
loztak. Feje11k�11t három üveg 
.�ört é$ három ft?ldeci vegyes 
palmkát fogyasztottn k. A fő
pálvamesteri szakasz b{>relt 
közúti tehergépkoc::,1val külö'1-
böző anyagokllt küldött az el
Yégzendő munkákhoz, többek 
között lcmeue! felszerE.lt sín
szálakat. A gépkoc<-i a mJnka
ht'lyre 17 órakor éri<ezett. K. 

előmunkás ezt lntva az ital
boltból szólt tarsa nak. hogy 
mcn1enek :cpa,rnln1 uz anva
got. A gépkocsivezetö kozolte, 
hogy a talpfákat nem 1-,el l  le
rakni. Ennek ellenére K. át
\·ette az iranyítust és társaival 
megkezdte a rakodást Közben 
az egvik sinszálra rögzített le
mez mcl!nkadt a rakfelület 
deszká ,aba Ezt lát, a K. a 
�int megrantott"1 E�nek' hatá 
sára az megindult lefele a ko
csirol. A sin elol K. már nem 

Szintén eg,· •k  határ:íllomá
sunkon történt a következő 
halálos üzemt baleset is. 

G G. ,·ál tóKezelő felettesétől 

utas1tás t kapott, hogy a 1arta
lékkal menjen az egyes swmú 
szolgálati helyre - ahol ebben 
a„ időpontban senki nem tar
tózkodott - és onnan v igyen 
el egy zárjelzőtárcsát az I. szá
mú vágányon várakozó moz
dony vezetőjének Ezutá� az 
V vágánvról a II I  sz.ámu vá
�ányra átá:Ió tartalékmoz
donyt csatlakoztatni kellett a 
r:urításra előkészített kocsisor
ra. 

Leesett a mozdonyról 
Az utasítások11ak megfele

löen G G. felszallt a moz
donyra és elindultak az l. szá
mú szolgálati hely irányába. 
Az I. számú �zolgálati helyhez 
közeledve a váltókörzetben a 
mozdonyvezető fokozatosan 
c-ökkentette a gép sebessél!ét 
G. G a menetirány sierinti 
iobb oldali ai•ót kinvitotta é� 
k ilépett a mo.tdony fe:járó lép-

Ölt az áram 
A baleset okaiként a vizs

gáló bizottság a fenti űrszel
vény h1ám osságanak az F. 2. 
utasítás melJett :337. § g, pontjá
nak mer:sértéc;ét - amely to
la ·�s közben t i l tja  a lépésnél 
nagvobb sebességgel mozgó 
járműre történő felugrá,t. i l
letve leugrást - is számításba 
vette. 

A közelmúltban két áram
ütése� üzemi baleset történt a 
hálózaton, amiből a1. egyik  ha
lál lal a másik élet\ e�zélyes i;é
rülé�sel végződött 

Székesfehérvár és Szabad
battyán ál lomások között az 
érdi l\IA V Villamo� Vonal fő
nökség széke•fehérvári kiren
det,égének hattagú munka
csapata a jobb , á:;:ány felső 

helyén a MÁV egyik szertárfö
nokségén. Munkájuk része 
,·olt. hogy a III .  számú vágá
nyon ál ló két tartálvkocsiban 
mérjék meg az abban tc'irolt Több napon keresztül a Vas kenőolaj mennviségét. T. J. nz 

Népe című napilap hirdetése ii rányítást végző munkatársá-
bői tudomást szereztünk arról. ,·aJ kiment_ a helysz!nz:e

._ 
de hogy cementet értékesítenek elotte, magah_oz vett� a .3:;J .:n több nyugat-dunántúli Yasútho�s�u aluminiu_mbol . keszu'.t 

á llomáson. Erről érdeklődtünk merorud_at: A ket tartaly_kocs1 
a szombathelyi igazgatóság i lolyan \'aganyszakaszon allott, 
1 t .k . . 1 •1 amelv f�lött fes_zü)tseg :la!t e 

�é:����r{kre készségesen elallo felso ye_�;ték
,., � olt Ez. fi-

mondották. hogy egv kereske�� elmen k1vu. h.a�, �a T . .J. el- delmi és szál lítmányoz,ísi kft. indult a tartaly,rncs1 oldalán 
"k T • 'ék · d 1 . • d · ·1 · s hoz vezeto" kere."te meg o ·et. a1 ozo -e,o a omnp a 

k k · · · k · t✓, k feljcÍró hagcsón Körül belül 3· t� 
l 

? ra ·t�r��as\ . apr� '��.° . -
4. lépcsőfo.kon haladt am•kor i ro

k 
e�l 

�z e�,t; -�t es, !u
e os�-

b 1 k " b  tartott mérőrúd ' ge ro 15· e::,:u meg apo -a a 
„ 

ez� e� . • tak. Kyugat-Dun'1ntúlon 1 1  he-a feszultseg a,att alló felso ve- 1 , (B " k" C •lld •molkön zetékhez ért es ő életve�zélye, Jen u on,, " 0 

éges i sérülé;t s Len vedve a ko- Dev�cserb�n, .  Kcszthch•en, Ta-
• 11 • h t polcan, Sarvaron, Szombathe-

CSI m: e zu an · .. .. . Jyen, Várpalotán, Veszprém-E __ su lyos esete.:,1- mogott min- ben, Zalalövőn és Zalaeger,;zedenutt �ellelhetok . az emberi �en) augusztus elsejével . a Vomulasztasok . . A f1;�yelmetl�n- lántól visszakapott raktárakség, a munka1ránv1tá<; �clule- ban. i l letőleg jav1tásra váró te�sége, a szen·ezet�cnc:;eg �s teherkocsi kban mC'gkczdödött így tovább A
, 

fel�orol t trag1- az {•rtékesítés. kus esetek s10.gal Janak ta�ul • Mindenki jol járt az állansá:;:ul mindannyiun k  szamara dónak ígérkező akcióval. A 
P. J. vasút évi - ha,·onta előre 

egyenlő részletekben befizetett 
bérleti díjakkal - 1 mill ió 
400 ezer forint külön bevétC'l
hez Jut. Ezen felül a cementet 
a síneken fuvarozzák - szep
tember végéig mar több mint 
2.í00 mázsát. Ez ismét forinto
kat hoz a 1\'la�var A llamvasu
•aknal,. Az értékesitésc;el meg
bízott vasutas csa ládtag. Jlle
toleg :MA V-nvugdíjas plusz
jovedelemhez jut Elönyös a 
, asarlóknak is, hiszen a ,·ásár
lásokná! mázsánként 30 fo. 
ri n tot meg tudnak spórolni. 
Egcszen biztos, a forgaima.tó 
�em fizet rá a „boltra•·. 

Rö, idesen Répcelakon és 
Szentgotthárdon is hasonlót 
ten·ez a l\IA V é,; a forgalrrazó 
cég. Még egv újdonság '. egye-s 
helyeken már megkezdtek a 
mészhidrát és a gipsz értékesí
tését i s. amelyeket rö\ idc•en 
mindenütt természetesen 
olcsóbban - áru,;ítani fognalc. 

(Sz. Jakab) 
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Mit tegyen a· dolgoz·ó 

ren.dkívüli felmondás után ? 
. (Folytatás az 1. oldalról.) 

jelenti, hogy ezen túlmenóen 
(tehát más esetekben) nem 
alkalmazhat a munkáltató 
1:endkívüli felmondást. Ugyan
is a kollektív szerződés csak 
az ismertetett eseteket tekinti 
lényeges kötelességszegésnek, 
tehát a munkavállaló, ,·édve 
az l\'IL ,·onat!rnzó szabályai
nák tág (parttalan) értelmezé
sétől. 

:Tudnunk kell, hogy nem-
c�ak a munka vállaló, hanem a 
munkáltató is 1cövethet el lé-
11yeges kötelességszegé�t, pél • 
daul !,ellő indok nélkül nem 
foglalkoztatja a munkaválla
lót és ezáltal a munka,·állaló
n�k kárt okoz, · \·agy késedel
mesen fizeti ki a munkabért, 
nem tartja be a mu nkabér \·é
delmét biztosító szabályokat, 
nem biztosítja a munkavéde
lem általános és speciális kö
,·ctelményei t, ó.ltalában nem 
t c!_icsíti a munkaszerződésben 
Y:illalt kötelességeit stb. Ilyen 
c,ctekben a munkavállaló is  
f!het a rendkíYüli  felmondás 
ju�á 1·al, 

Eguik fél sem élhet a rend-
7, iviili felmondás jogaival a 
sa,i:í.t magatartásában. szemé
luébcn re,ilő ok,a történő lii
t·atko:ással. · Például nem él
het a munkáltató a rendkívü
li felmondás jogál'al, ha át
�.:ervezést. minősé�i cserét kí
Yflll ,-égrchajlani. hasonló
képpen ;:i mun lrnválh1 ló sem 
�,·akoro1hat rc-nr1kívüli fel
mondá�t. ha p:'ld(1ul kcdve
zobb ajánlatot kap. 

J\ rend!dvü1i felmondás 
�,·nkorlásának fe!létele a szán
cleko,; kötelességszegés, i lletve 
a súlros i!Ondatlans:-í�. Szán
d Bkos kötelességszegésnek mi
nősül. ha bármt'l_vik fél (mun
kált:itó, munkavállaló) tisztá
h:in ,·an azzal, hogy magatar
t-i.sa lél1\·egcs kötelességet sért, 
8m a következményeket kí
,·á'hia, ,·agy ntókba bt'lenyug• 
szik. Súlyos gondatlansággal 
s7,e�1 me„ kötelességét az. aki 
elóre látja magatartásának le-

hetséges következményeit, de 
könnyelmúen bízik azoknak 
elmaradásában. Minkét félnek 
úgy kelt eljárnia, ahogyan tő
le az adott helyzetben elvár
ható. 

A rendkívüli felmondás sú
lyos jogkövetkezmény, e;;ért 
a t:isszaélések ellccrülése vé
gett ouakorlását szigoru hata;-
időhü;; /�üti. A szabálrozás ha
sonlít a korábbi fegyelmi eljá
rás megindítására nyílva álló 
határidők megállapítására, 
ugranis létezik eg_v úgyneve
zett szubjektív és objektív ha
táridő. Ezek bármelyikénel;: a 
lejárta után nem lehet a 
rendkívüli felmondás jogát 
én·ényesen gyakorolni. E ha
táridők jog,·esztőek. nem Yo
natkoznak rájuk az clé\·ülési 
idő nyug,-ására, i llet,·e meg
szakadására irányadó szabá
lya:.., 

A Munka Tö1Ténykönyve 
rövid szubjektív határidőt ál
lapít meg, amennyiben a rend
kívüli felmondás, az ennek 
alapjául szolgáló okról való 
tudomásszerzéstől számított 
háróm munkanapon belül gya
korolható. Az objckt1v határ
idő akkor kezdődi!;:, amikor a 
munkáltató vagy az fa-intett 
munkavállaló a rendkívüli fel
mondásra okot adó cselek
ményt befejezte. Amcnnvi 
ben több olyan cselekmény 
valósul meg, amel.1·ck önma
!W.'.).ban is rendkívüli felmon
dási o:;:ként s,:olgiilnak, a ha
táridőket külön kell számítani .  
A rendkívüli felmondás jogcít 
lepfeljebb az ok bekövetke;:;té
töl számitott hat hónapon be
lül lehet gyakorolni. 

l\'Iit tegyen a munkavállaló. 
ha a munkáltató a rendkívüli 
felmondás jogát gyakorolta ? 

Keresse fel a helyi szakszer
,·ezetet, ha úgy ítélik meg, 
hogy ,iogon-oslatnak rnn helye. 
A munka\·állaló töltse ki az 
e célra rendszeresített m-om
tatváiwt,Ymelrben ké(1en fii. 
11ó!�etöl c;t1·eztetést (ennek ha
tárideje 15 nao). Ezen kérelem 
kézhezvételétől számított 8 

napon belül a főnök köteles 
egyeztetést tartani. 

A munkavállaló kérésére a 

VSz képviselője részt vesz a;; 
egyeztetésen és védi a dolgozó 
érdekét. Ha az egyeztetés ered
ményre vezet, ezt írásban rög
zíteni kell. Ha viszont nem 
vezet eredményre, a dolgozó 
további 1 5  napon belül kere
settel munkaügyi bírósághoz 
fordulhat. Az egyeztető tár
gyaláson a szakszen·ezet bár
melyik dolgozót, míg a bíró
ság előtt csak tagjait képvi
selheti. Az egyeztető eljárás
ban és a bíróságok elött egy
aránt jelentős a szakszervezet 
kép,•iselőjénck jelenléte, igazi 
érdekvédelmi, illetve képvi
seleti feladatot jelent. 

Súlyos előírás, hogy ha a 
munka\·állaló a rendkívüli fel
mondás miatt jogvitát kezde
ményez, ennek jogerős elbírá
lásáig a munkáltató a munka
,·állalót állásából felfüggeszt
heti .  Az érdekvédelmi szervek 
kezdeményezésére a MA V kol
lektív szerződés olyan elóírást 
tartalmaz. hog,_r a munka\·ég
zés alóli felfüggesztésnek csak 
akkor van helye, ha a rnunka
níllaló cselekményét szándé
kosan követte el. Ilyen eset
ben azonban a dolgozó erede
t i  munkahöre helyett  másik 
megfelelő munkakörben is 
foglalkoztatható, személyi 
alapbére legfeljebb 20 száza
lékkal csfö:kcnhet. 

A munkáltatói rendkívüli 
felmondás jogkö\·ctkezménye, 
hogy a munkavállaló nem kö
vetelheti a felmondási időre 
járó munkabért, a felmondási 
időt, l'alamint a Yégkielégítést. 
Ha ,-iszont a munkavállaló él 
a rendkívüli felmondási jogá
val, ugyanazok a járandóságok 
illetik meg, mintha a munkál
tató rendes felmondással szün
tette \'olna meg a dolgozó 
munkaviszonyát (munka alól 
felmentés, Yégkielégítés). 
E.:r.enkivül " a munkavállaló 
kövctelhc:ti felmerült kárának 
megtérítését i s. 

Garabon Sándor 

Rendszerváltás után Záhonyban 
- Nem is annyira rendszer

,-áltásról, mint inkább a gaz
dasági struktúrában bekövet
kezett ,·áltozásokról kellene 
beszélni - igazít ki Gerőcs 
1 stván, záhonyi állomásfőnök. 
- E változ�1sok igen komo
lyan érintenek bennünket, h i 
szen a volt Szovjetunió orszá
gaival közel sem olyan szoro
sak a kapcsolataink, mint az
elótt és persze ezen köztársa
ságok fizetőképessége sem ha
sonlítható az egykori Szovjet
unióéhoz. Vagyis szállítani 
most is lenne mit, Tcellene is 
nekik az import, csak éppen 
ellentételezni nem tudják Ami 
az utóbbi hónapokban kiment 
mezőgazdasági termék, azt a 
nyugati segélyalapból ki tud
ták fizetni, de például az ipari 
termékek, a konzerv, a hús és 
egyéb áruk, amelyek évekkel 
ezelőtt meghatározták a kivi
telt, mára a minimálisra csök
kentek. De befelé is csak a 
bartellüzletekböl származó 
termékek jönnek. 

Jellemzó, hogy a belépó ko
csimcnnyiség a tavalyihoz ké
pest 72 százalékkal csökkent. 
Elsősorban a tömegáru meny
nyisége esett vissza, köztük a 
Yasérc, a szén, ami egyértel
m ücn a hazai vaskohászat -
Diósgyőr. Ózd - visszafejlesz
tésének tudható be. A gabona
kivitel viszont a segélvprog
ramnak köszönhetően 248 szá
zalekos növekedést mutat a 
tavalvihoz képest. Eddig há
rom ts fél millió tonna hagyta 
el a? 1Jrszágot Záhonyon ke
resztül. és még további két
millió tonna várható. Ez most 
c�y parázs. remek üzlet, más 
kérdés. hogv jövőre már nem 
számolhatunk vele, a magtárak 
lassan kiürülnek, az idei ter
més pedig valószínűleg nem 
tesz lehetővé ekkora mennyi
ségú exportot. 

- tli lesz önökkel. ha a be
ígért gazdasági fellendülés 
m:\g é\·ekig nem jelentkezik? 
,\ záhonyi vasutasok tétlenség
re lesznek kárhm:tatYa? 

- Tétlenségről már most 
sem beszélhetünk, munk:i azért 
,·an és lesz, csak az eddiginél 
sokkal összetettebb, bonyolul
tabb. Régen könnyú ,·olt a 
helyzetünk. amikor mondjuk a 
Kemolimpcx ide telepített 
egymillió tonnás nagrságrendű 
„diszpozíciót'', amelyet csak 
úgy szét kellett szórni az or
szágban. Eddig 10-12 külkeres
kedelmi vállalattal volt kap
csolatunk, a dolgok szinte 
automatikusan folytak a saját 
medrükben. Most százával je
lennek meg a legkülönfélébb 
cégelc, l�ft.-ék a legkülönfé
lébb igényekkel. 

Az €'gyik azzal jön. hogy az 
érkező áruját kéri átrakni, tá
rolni, órizni, ú_irafeladni.  A 
másiknak nem jó a rendelke
zésre álló kocsitípus, neki 
olyan kell, amelyik a leggaz� 
daságosabban kihasználható. 
Mese nincs, ha három napig 
keressük is, meg kell talál
nunk a kért kocsit, különben a 
fél nem tekinti sajátjának az 
árut, az meg itt marad a m·a
kunkon. Minden kérésnek, kí
vánalomnalc eleget kell tenni, 
mert az a viláa elmúlt, amikor 
örii1t a.:: ügyfél, hogy elvittük 
az áru.iát. Ma mi örülünk. hogy 
elszállíthatjuk, amit ránk bíz
nak. Jóval több lett a keres
kedelmi tevékenység, rengeteg 
megbízást kapunk tárolásra, 
ami igen jól fizet, ezen túl pe-

dig föl tudtuk használni azo
kat a letétes kocsikat, ame
lyekkel a l'aSÚt úgysem tud 
mit kezdeni. 

- Felsőbb megítéles szerint 
a forgalom nagyságához ké
pest még mindig sok a ,·as
utas. Egy ilyen ipar nelküh 
övezet amelyhez Záhony 1s 
tartozik, kisebb földindulást 
okozna akár „csak" száz ,·agy 
kétszáz vasutas elbocsátása is. 

- Tény, hogy az országos 
átlaghoz viszonyítva, i tt Sza
bolcsban a legnagyobb a mun
kanélküliség. l\'Ii idáig meg
úsztuk elbocsátások nélkül, a 
renitenseket nem számít\·a. 
őket akkor is elküldtük \'olna, 
ha naponta háromszor bedu
gul az állomás. Minimális az 
önként tárnzók száma is, h i 
szen ho,·á is mehetnének. 
Mindeddig átszervezéssel, át
csoportosításokkal elejét tucl
tuk venni a nagyobb problé
máknal:, ,ím ha tovább csök
ken a forgalom, és tovább kell 
szúkítcni a létszámot. tényleg 
nem marad más út. mint az el
bocsátás. Természetes, hogy ez 
elsősorban a legképzetlenebb, 
lcgiskolázatlanabb vasutasokat 
érintené, de félő, hogy velük 
együtt utcára kerülnének a 

kvalifikáltabb, megbízható, 
munkájukat. rendesen ellátó 
beosztottak is. Ez pedig már 
tényleg katasztrófa lenne. 

Thorday Zoltán 

Vasutasfórum Szombathelyen 
Nem nyugszanak meg a ke

délyek Szombathelyen a MA V 
á tszervezési tervei miatt, ame
lye.: szerint 1993. január 1 -
jével megszüntetik a M A  V 
szombathelyi igazgatóságát. Az 
ügyben szeptember 25-én fó
ruma� szen·eztek, ahol Sipos 
lsti:án, a MA V vezérigazgató
helyettese elmondta, hogy 
Szombath:?lyen nem szümk 
meg a középirányítás, h iszen 
a lcgfon tosabb tevékenységek 

és jogkörök megmaradna�. 
Ezekben mellérendellségi vi
szony lesz a oécsi igazgatóság
gal. 

Az á tszervezés célja éppen 
az, hogy erősödjék az alsó és 
középszintű irányítás hatásfo
ka. Az átképzés kapcsán a 
több száz fő elbocsátásáról 
szóló hírek nem igazak. Szom
bathelyen mindössze 87 iga�
gatósági dolgozónak kell új 
munkakört találni. 

Bo.ntják a teherpályaudvart 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

szakemberei végzik. Az épüle
tek bontása és a bontott anyag 
vagonokba rakása pedig a 
LVIA V Magasépítési és Szere
lóipari Fónökségének feladata. 

- A legnagyobb nehézséget 
az épületek bontott anyagának 
elhelyezése jelenti - magya
rázza Borbás István. - A 
XVII. Kerületi Polgármesteri 
Hivatal lehetővé tette, hogy 
feltöltésre \·áró területein tör
meléket rakjunk le. Cserében 
mi minteg�· húsz vagonn�·i 
használhatónak ítélt, bontott 
téglát biztosítunk, amivel az 
önkormányzat rendelkezhet. 
Sajnos a törmeléknek csak 
egy részét tudjuk i t t  elhelyez
n i .  Munkatársaink járják a 
föváros körnvéki és \"idéki te
lepüléseket, hogy újabb lehe
tőségeket kutassanak fel. A 
szállítás költségeit mi  vállal
juk, a bontott anyagot az át
vevő rendelkezésére bocsát
juk, de lerakási díjat nem tu� 
dunk fizetni. 

- A bontási munkálatok el
\·égzésében ezek szerint nincs 
fennakadás, csupán az anya
gok elhelyezése megoldatlan, 
legalábbis egyelóre. A megál
lapodás szerint azonban a bon
tást terepszint ig kell elvégez
ni. Az említett gondok el!,mé
re is tudják tartani az október 
\·égi ha tári dőt'? 

tok létesítményfelelóse a ka
lauzom. A Soroksári úthoz 
legközlelebb eső raktársor már 
szinte teljesen el van bontva. 
A hatalmas munkagépek kivé
tel nélkül dolgoznak. Munká
ban a sínmezőfelszedó is. Ez 
a gép sem pihenhet, hiszen nem 
kevesebb, mint tíz k i)ométer
nyi sínt kell kiemelme a he
lyéből. 

Mint Horváth Jánostól meg
tudtam, a felszedett síneket 
nem dobják ki. hanem felhasz
nálják majd. Sőt : semmit  sem 
vetnek a szemétre, amit  hasz
nosítani lehet. Még áldozatok 
árán is megment ik az értéke
ket. Ez történt például a liszt
raktár teherliftjével, amelyről 
k iderült, hogy épségben törté
nő kiemelése többe kerül, mint 
maga a szerkezet. Mégis úgy 
döntöttek, hogy nem teszilc 
tönkre a l iftet, mert i t t  bon
tás folyik, nem rombolás. 

- l\1i mindent megteszünk 
ennek érdekében. Bár a prog
ramiroda sem tett eleget min
den feltételnek, mivel késedel
mesen ürítettek ki és adtak át 
nekünk több épi.iletet. Ez va
lóban o!rnzhat időbeli eltoló
dást. de azt semmiképpen sem , szeretnénk, ha ebből \'i tá ink 
keletkeznének. Ami Yiszont 
szerencse :  az időjárás edd ig  
kedvezett a munkának: szinte 
egész hónapban száraz, meleg 
idő volt. 

- J\ tehernálvaudvar terü
letén lévő MÁV�lakásokban -
.iórészt nyugdíjas - vasúti 
dolgozók laktak. Sikerült-e 
számukra megfeleló elhelye
zést biztositani'l • ·· - - - . • .· , 

- A lakások kiürítését az 
expoiroda végezte. Mintegy 
egy hónapos csúszással ugyan, 
de megoldották ezt a felada
tot. A késedelem nekün!i azért 
is nehézséget okozott, mert a 
lakások egy része a raktárak 
között volt elhelyezve. ez · pe
dig nehezítette a raktárak 
bontását is. Negyvenhét csa
ládról volt szó, akiknek két
féle lehetőséget is felajánlot
tak : önkormányzati lakásokat, 
illetve olyanokat, amelyeket 
rövid időn belül. kedvező fel-

A lisztraktár pincéjében le
vő nagy mennyiségű szenet 
sem temetik, be, hanem igye
keznek megtalál n i  felliaszná
lásának módját. l\'Iinden egyes 
épületnél úgy kezdték a bon
tást, 1-\Rg\' az, aJt(>ka,t ablaka-, 
kat, fÜrdószobai berendezése
ket leszerelték, és a MA V kü
lön telepére �zál l ították. Fel
használják még a kopásálló 
nagy kockakő útburkolatot is. 

Az épületek bontási munká
latait Halász Géza építésveze
tő irányítja. Mekkora kapaci
tást igényel egy ilyen hatal
mas feladat : hánv E>mber és 
hány gép munkáját? - kér
deztem tőle. 

- A bontás hat fázisból áll. 
Az első a bontásra történó át
vétel, ennek része az úgyne\'e-

zett vissznyeremények kézi 
bontása. Ezt követi az épület 
ledöntése, majd darabolása, 
ami betonépület esetében me
chanikus, téglaépület esetében 
pedig h idraulikus kotróval tör
ténik. A következő fázis a tör
melék felrakása gépkocsikra, 
ez a homlokrakodó Volvo fel
adata. Az elszállítást pedig 
billenőplatós gépkocsikkal vé
gezzük. 

A feladat nagyságát jól ér
zékelteti, hogy az elbontandó 
épületek összességében meg
haladják a százezer légkőbmé
tert. Ezekből hatvan-het\•e11 
ezer köbméter törmelék vár
ható. A munkában részt ve\1.ci 
dolgozók létszáma hatvan és 

hetven között mozog. Ma pél
dául hatvanhárman vannak. 
De a munka utolsó fázisában 
\ alószínúleg több emberre lesz 
szükség. A tehergépkocsik szá
ma most körülbelül harminc, 

a csúcsidóben október v�
gén - azonban ez hatvan fölé 
is mehet. Nagv teljesítményű 
gépekből , tíz rnn munkában, 
ebből három speciális gép, 
nem a MA V tulajdona. 

· 

A munkálatai; ti::órás 11m
s:akban folynak. Szombaton e& 

'l.'asárnap sem tartanak szüne
tet. Az építés,·ezetó. �ki mos
tanáig a MA V Kórházon dal• 
gozott, elmondta : számukra 
nagy kihívás ez a feladat. 
Nemcsak azért. mert e.ddig 
m indig csak építettek, hanem, 
mert enm-i idö alatt ekkora 
mennyiséget elbontani. való.
ban nem minden napi teljesit
mé1w, amel.v minden résztve
,·ötől összehangolt, gondos 
munkát igényel. 

Csop Veronika 

tételekkel megvásárolhatnti:.---------------------------
majd. Természetesen é! költöz-
ködéshez a MA V is minden 
segítséget megadott. Az egész
nek a mi számunkra egyetlen 
szomorú mozzanata van : akik 
eddig egymás l,özelében lak
tak, most szétszóródtak. a fő
város területén, s mivel föleg 
nyugdíjasokról van szó, ezek 
a volt kollégáink most elvesz
tek a \'asutasok nagy családja 
számára. 

- A bontással kapcsolatban 
napYilágot láttak olyan hírek 
is, hogy aki a munkaterületre 
belép. életveszélynek van kité
\·e. Valóban így Yan ? 

- Ebből csak annyi igaz, 
hogy minden ilyen munka ter
mészetesen hordoz 111agában 
veszélyforrásokat. A bontás
ban lcizárólag szakemberek 
vesznek részt. A munka jól 
szervezett, a menete előre 
megtervezett. Sajnos, az ilyen 
bontások szinte elkerülhetet
len velejárója, hogy megjelen
nek a „hiénák". Ezt a terüle
tet is megpróbálták ellepni, 
egyelőre csak személygépko
csikkal. annak ellenére, hogy 
itt kifejezetten értékes anya
gok nincsenek. 

Ezért a vasúti rendészek -
az expoiroda által elfogadott 
díj fejében - őrzési feladatot 
látnak cl : illetéktelen szemé
lyeket nem engednek be. Azo
kat, akik csak nézelődni sze
retnének, azzal vigaszta lha
tom - mondta befejezésül 
Borbás István -, hogy annak 
az új alkotásnak a lát\·ánya, 
ami ezen a hatalmas, tizen
nyolc hektáros területen majd 
felépül, sokkal felemelőbb 
lesz, mint ezé a terepszintig 
lebontott \-olt tehcrpályaudva
ré. 

A valóban óriási - a Borá
ros tértól egészen a csepeli 
összekötő vasúti hídig hú7.ódó 
- területen Horváth János 
mérnök tanácsos, a munkála� 

Együttmiíködési 1neg állapodás 
a �IÁV és az ORFK között 

]főtt a vasúti llözlel-wdés biztonságát 
veszélyezletö cselekmények száma 

Az utóbbi két  évben ug
rásszerüen megnőtt a \·asúti 
közlekedés biztonságát veszé
lyeztető cselekmények száma, 
a fu,·arozásra feladott árul, 
eltulajdonítása. A r,IÁV Ve
zérigazgatóságon kimutatás 
készült az év első nyolc hónap
jának rendkívüli eseményeiről. 
Eszerint januártól augusztus 
végéig a MAV területén 36;;4 

rendkívüli esemény történt. 
Ennek közel {H százaléka ide
genek h ibájából következett 
be. A 8G2 esettel még m indig 
vezet a szigeteltsín betápláló, 
átkötő és földelő kábelek eltu
lajdonítása, de nem sokkal 
marad el emögött a jelzők, 
sorompók optikáinak és egyéb 
berendezéseknek a rongálása 
sem. Az idegenek által oko
zott károk összege megközelí
ti a 243 mill ió forintot. 

A kerítéssel nem mindenütt 
védhető vasút területén, a köz. 
lekedő vonatokat is beleérhe, 
a bűnözés különböző vállfajai 
nak tág tere van. Ezt nemcsak 
a lumpen elemek, a tolvajok. 
a csövesek használják ki. ha
nem sajnos a vasutasok is. Azt 
is látn i kell, hogy a megelő
zés, a rendbon tások visszaszo
rítása cs:ik a rendőrség aktív 
közreműködésével lehet ered
ményes. Ennek a kölcsönös 
felismerése vezetett cl oda, 
hogy a MA V Vezérigazgatóság 
és az Országos Rendőr-főkapi
tányság együttműködési meg-

állapodásba foglalta é! közös 
tenn i\'alókat. 1-1 megállapo
dást szeptember 30-án Csárd
di János vezérigazgató éa 
Pintér Sándor, az ORFK ve

zetöje ünnepélyes külsőségek 
lcözött látta el kézjegyével. 

A megállapodás 9 fő téma· 
kört ölel fel. Első helyen sze
repel a rendőség vasúti szer
vezetének a kialakítása, a fel· 
adatkörének meghatározása, 
toYábbá a közforgalom részé
re megnyitott területek fel
ügyelete, a személyszállító vo
natok ellenőrzése. a közleke
dés biztonságát veszélyeztető 
cselekmények, dézsmálások 
felderítése és az eljárások le• 
folytatása. a vasúti átjárók
nál a közlekedés biztonsági 
szabálrni betartásának foka• 
zott ellenőrzése. balesetek ese
tén a helyszínelés gyorsításá
\'al a forgalom mielőbbi mef.(· 
indításának és a vagyon vé
delmének a segítése. 

A l\IA V. a fuvaroztatók és 
az utasok érdekeit szem előtt 
tartva kötelezettséget vállalt a 
rendőrség hatékony múködé· 
séhez �zükséges feltételek 
(hel?iség, tá,·közlés stb.) biz· 
tasi tására. A megállapodásban 
rögzítették azt is. hogy a hel:·i 
sajátosságokat figyelembe \'e• 
\'e a ,·asút- igazgatóságok es ,a 
rendőr-fc:,0 .apitá111·ságok ki
e�észítö megállapodást kösse
nek. 

- �· 1 - •  J 
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Sokan élnek a létminimum határán 
Kcize1 300 nyugdíjaskü1dött 

tanácskozott szeptember 22-én 
a BEIG nagy tanácstermében. 
]<'eleki Pál, a nyugdíjastago
zat elnöke kös;,;öntötte a meg
jelenteket, közöttük Csárádi 
János vezérigazgatót és Papp 
Pált, a VSz elnökét. 

A fórumot az idösek \"ilág
napja és a szakszervezeti Yá
lasztasokra való fclkész:ülés je
gyében tartották. Az elnök bc
,·ezetö szavaiban szamadatok
kal bizon:vította, hogy az l!l!J2 
második felében már bekövet
kezett áremelések miatt a 
Yasutas nyugdíjasok közel 80 
százaléka a létminimum hatá
ran él, i lleh·e 8 ezer forint 
alatti nyugdíjból tengődík. 
örömmel szamolt be arról, 
hogy a vasút \'ezetöitól - né
hánv szolgá.ati helrtöl elte
kintve - a nyui::díjastagozat 
minden tamogatást megkapott 

és a vezérigazgató a vele kö
tött írásbeli megállapodást kö
\'etkezetesen betartotta. 

A nyugdí,insok nem akarnak 
elszakadni a ,·asút világától. 
Nagy érdeklödéssel hallgatták 
Csárádi János ,·ezérigazgató 
tartalmas tájékoztatóját. amely 
nemcsak a MA V jclf'nleg1 ne
héz helyzetéről szólt, hanem 
vazolta a műszaki fejlesztés 
jövöbeni lehetőségeit is. I�mer
tette a kés;,;Ulö rnstúi törvénv 
fóbb előírásait, a vasút és az 
állam jövőbeni új alapokra 
kerülö kapcsolatát. Részlete
sen szólt az áru- és személv
szállílási gondjainkról, a vasűt 
nemzetközi pénzügyi helyzeté
ről. Kiemelte az iaösek meg
becsülé�ének fontosságát. az 
aktív és nnt!?,díjas ,·asutasok 
jó egvüttműködésének ked,·e
zci tapasztalatait 

Papp Pál, a VS;,; elnöke kö
szöntötte a nyugdíjas kolléga-

kat az idősek \"ilágnapja alkal
mából és elismeréssel szólt a 
nyugdíjastagozat elmúlt évi 
sokoldalú tevékenységéről. 

Kukovicza A rpád, a nvug
dijastagozat egyé\i munká• 
ját felölelö beszamolója után a 
jelenlevők határozatot fogad
tak el az Antall József minisz
terelnöknek írt levélről, ame
lyet az: alábbiakban ismerte
tünk. 

A szakszen•ezetl választá
sokra ,·aló fefüészülés néhány 
elvi és szervezeti kérdését 
megvitatva a jelenlévők hang
súlyozták a \·asutas szolidari
tás, a szakszf'rvezeti egvség 
fontosságüt. és azt, hogy a 
nvugd1jastagozat müs szak
szervezetek besározása nélkül, 
az egvséges vasutas érdekvéde
lem fenntart,ísa rrelle•t pró
bálja képviselni a 133 ezer főt 
számláló nyugdíJasreteget. 

A VSz Nyugdíjas Tagozatának 
levele Antall Józsefhez 

Tisztelt 711miszterelnök Úr! 
Második alkalommal fordu

lunk önhöz ebben az évben a 
\·asu tas nyugdíjasok 133 ezer 
fos tabora nevében. Köszön
jük korábbi \·álaszát és seg1t
�é1ét a nyugdíJasokat érintő 
adózási terhek envhítéséért. 
Kedvezö törvényi szabályozás 
született a csak vasutasokra 
rnnatkozó ŐTA (1 2 százalé
kos önkéntes Támogatási Alap) 
segélyek ügyében. részben 
mentesítették az adózás alól a 
szakszen·ezeti segélyeket. SaJ
nos továbbra is adóköteles 
maradt a nyugdíjasoknak fo
lyósílott szociúlis �eg6ly, amit 
nagvon sérelmesnek tartunk. 

1992. szeptember 22-én tar
tott országos fórumunkon 
meghallgattuk a MÁV vezér
i gazgatóját, aki részletes tájé
koztatást adott • a ,·asút hely
zetéről, .'alamint megvitattuk 
a nyugdíjasokat foglalkoztató 
legfontosabb kérd�eket. Kö
zel 300 fös értekezletünk szük
ségesnek tartja i\'l iniszterelnök 
úr tájékoztatását ezekről a 
kérdésekről. 

L Üres szólamnak tartjuk 
az· Európ:íhoz való felzárkó,:ás 
hangoztatását fejlett infra
struktúra s ezen beli.il korsze
rü vasú ti közlekedés nélkül. 
Ökológiai és gazdasági szem
pontok eqyC?ránt indokolná fr, 
hogy a magyar kormány ér
demben fo;ilalkozzon a vasút 
műszaki fejles:::.tésével. a vasút 
és a t·asutasok helyzetét nP-
1:állalati belső ügynek tekint
se. l\Iiniszterelnök Úr szemé
lyesen kérjen megbízható tá
jékoztatást arról, hogy példú
ul Franciaorszá;;ban. Német
országban, vagv Ausztriában 
az állam milven arünvban 
(csak az arányokra gond.:>-

lunk !) ,·állalja magára ,·asutak 
építésével, f�nntartásával ösz
szefüggö kiadásokat. 

Kérjük hogv többszöl"i el
határoza; és ig�ret után kerül
jön mielőbb az Orszaggyüléc; 
elé az uj vasúti törvény. L�
gyen a kormánynak európ:ii 
követelményeket kielégítő vas
útpolitikai koncepciója. 

2. Nagy aggodalommal tölti 
el a nyugdíjasokat az ismételt. 
egyre drasztikusabb áremelé�i 
hullám, valamint az á.fa 
várható szigorítása. Az alap
vető élelmiszerek árának ala
kulása, a gvógyszerek drágu
lása. a vi l lan�·-, gázfűtés és 
iütőanyagok arának ijesztő 
mérvü emelése. (csak a nyug
díjasok fogyaszto1 kosarára le
szuldtve is) véleményünk sze
r,nt jefontösen megn'a\aa'ja . a 
hirntalosan prognosztizal! idei 
25 százalékos inflációt. Ezt a 
betervezett l!J,5 százalékos 
nyugdíJemelés - n törvény
ben eléírt nettó bérkiáramlás 
h<1tárá1g - se'n ellensúlyozza. 
l\1 iközben a közvéleményt az 
évi három:;zoros nyugdíjeme
lés hírével nyugtatják m,•g, 
egyre több nyugdíjas kollé
gánkat ér olyan megaláztatás, 
hogy nem tudja kifizetni a la
kás rezsijét. a kiskeresetű 
gyermekes c�aládol:hoz, illetve 
munkanélkül iekhez hasonlóan. 

Közeled.k ismét október 1-
je, az idősek vi lágnapJa. Va
lószínű, hogv szép szavakban 
és erkölc'-i elbmeré�ben mo„t 
sem les;,; hiánr. Elt•árjuk azon
ban a kormcinytol, hogu :rnr
gosen mérje fel a? év második 
felében bekövetkezett szociális 
változásokat, az áfa-rendszer 
módosítiisának kö\'etkezmé
nyeit és hozzon intézkedése
ket a nyugdíjasok növek\ ő 

Ax idősek világnapián rendaxték 

terheinek enyhítésére, akár az 
alapvető élelmiszerekre és fu
töanyagokra vonatkozó kö;:
ponti nvugdíjaskedvezmények 
bevezetéfe,·eI. A tervezett két
kulcsos áfa ne terhelje a 
sze�ények megélhetését szol
gáló c ikkeket. 

3. Elegünk van az ,.ideoló
g,ai vitákból'" a közvéleménrt 
elkerülő, az országgrulés1 kép
viselőket „üres járatra" állító 
pártoskodó torzsalkodásokból. 
Nincs rr.egfelelö szociális tör
t·ény, késik a társadalombiz
tosítási reform végrehajtasa, 
az egészségügyi, lakás- é� 
oktatasi törvény, n incs pénz a 
gazdasági fellendülést segitö 
beruházásokra. 

Sok-sok mill iót elköltöttünk 
.. szoboróltöztetesre". -költözte
tésre, közel eg.rmiUlárdot ter
veznek a .szerintünk feleslege-;
sé vált szakSzen•ezeu ,•álasz
tasokra, s közben a lakosság 
egyre '1agvobb han:rnda kerül 
a gazda�á�í ellehetetlenülés 
nyomasztó helyzetébé. 

Egyetértünk önnel a pol i ti
lrni változásokat tükröző ered
mények felsorolásában. Meg1s 
arra kérjük. személves tek'n
télrét 1s vesse latba annak ér
dekében, hogv a képviselők -
félretéve a személ_re,kedő to1·• 
zsalkodásokat - a tartalmi 
ké;·désekre koncentráljanak. A 
.. második féHdöben· az le
gven az Orszag�yúlés jels7.a
va, hogv .,A rccal a na;;;dasáai 
és szociális kérdesek felé·•! 

Ez a vasutas nvugdíjasoi_ 
kívánsága 's Yéleménvünk 
szerint a lakosság többségéne!, 
elvárása, követelése. 

Tisztelettel és megbecsülés
s2l : 
a VSz l\'yugdíjas Ta�ozatánal, 

O!'szágos Fóruma 

Az országos nyugdíjasnagygyűlés 

állásloglalása és le/hívása 
Ka�vgyúlést tartott október 

1-ién a Nyugd jasok Országus 
Kamarája. A r,;sztvevők a� 
11 lább1 allá,;fodalást és fclhí
\·ás� fog„dták el 

Az l <)!l2 augu,;7.•i.Jsátol élet
be léptC'lett közel íO ,zúzalékos 
energmár-f'me1E's. az alapvető 
élelmiszerek árvá' to,:asa. vala
mint a izyógyszcrek áramak is
mételt dra5ztikus emelése az 

ldfü,korúak és nvugdíjasok 
tnyag, fl ! tételeinek jelentős 
comltisát eredmér.yezle. 

Amit :i vei::rPhnjtott n�·ui::
ffíiemelés és a régPbbi m·ur.:
díjak frtekvesztésének kor
rekciója rcvé>n kaptak. azt az 
Igen jelentős flreme-lésekkel 
L•isszavf'tték Az időskorúak 
�s 1wugdí i;,sok egvüttér?éo;sel 
kf,;;ér,k a fiatalok egvrf' nehc
tebb élf'tkörü]mPnve1t é,; ·q.-n 
fájdalma'- ténv számukra hogy 
nem tudnak n!'kik segíteni 

Türelemvec;ztettPn �s elke
seredetten fogadjuk a kormány 

indoka t és további terveit. 
ezért az orszngos nacn grul�s 
ét köYetkezö állásfoglalást fo
gadta �1. 

l .  A i\Iarnnr Köztcír .�asliq 
ALkotmciriya e.� az Európai 
Szociális '::harta i·onatkozó 
kötclezvenyei alapJá11 biztosí
tani 1.el/ az időskorúak és 
n11ugdíjasok megélhetését. 

Ezért : 
- az aktív dolqozók nettó 

keresetént•k megfE'lelóen 1!)9J 
janu:ir elsejétól kell emelni ;, 
nyugdíjakat: 

- folytatni kell a regebtlE'n 
megállapított nvu�díink értf;_. 
vcszté�ént>k korrekriój.it. ec; ,1 

c;zintrehozást l!J!J4-i:;: be kell 
fejezni :  

- a két:-u!rsM álfali.Í'10S for. 
galm1 adó bevezetését nem 
tám01r1t ink Beve�e•ésc PSe>tén 
a Nv11gr!íja,;ok Országos Ka• 
ma rája bc;,.ronásáv, 1 -.iirgösen 
tárgyalást kPI! keznení az ígért 
kompen7;írió mérték�röl és 
módsze1·éröl. 

2. Az Orszúpgyűlés 60 l!J9l. 
én határozata szerint korri
gálni kell az özvegyi nyugdí
jak ellentmond"lsos szabályait. 
Ezért : 

- tör1iénybe11 kell biztosí
tani. hom, n saJcit Jnmí ór<'g
séai nyugdi1uk az elhalt ha
zastársuk nyugdíjának harma• 
dá 1:aL egészüljön ki, 

- a tór\·ényben a Yégrehaj
tás bevezetését l!J!J3. január 
1-jetól kell előírni. 

3 SürAii,;0n be kell terje<:z
ten, az • illetékes érdE'kVPdelmi 
�zervez �tek',el 0gvPztetett szo
ciál is  tnn·énvt és ar. azzal ö�,:
szefüggó törvényeket. 

4. A kormánv fgéretének 
megfe!C'lőf'n biztosítson ez év 
végéi;; 100 milWircl forint ér
ték , kedvező hozadékú va
g\"Ont a T1rsadalombiztosítás1 
Alap részére. 

5. Inchkoltnak tartjuk, hogy 
a •;í r<:ndalombiztosfüíssal ,;zem
beni tartozásokra az állam ad-
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Kulturális seregszemle 
a Törekvés Művelődési Házban 
Október 2-án, pénteken dél

előtt tíz órakor zsúfolásig 
megtelt a Törekvés Művelődé
si Központ színházterme. A 
Vasuta„ok S7..akszervezete Or
szágos Nyugdíjas Tagozata itt 
rendezte meg a Vasutas Nyug
díjasok II. Or�zágos Kulturá
lis Seregszemléjét. Az EXSZ 
altal kezdeményezett időskorú
ak világnapja !'endezvénysor0-
zat keret2ben megtartott kul
turáP.s seregszemlét Feleki P :1, 
a n,·ugdijastagozat elnöke 
nyitotta meg. l\Ielegen köszön
tötte a Yasutas özvegyeket, az 
ország valamennyi vasutas 
nyugciíjasát, rnlamint a sereg
szemlén fellép -.: minteg�, 180 
mű,·észetked,·elő szereplőt, a 
műsor szen·ezőit és segítőit. 

Az ünnepi köszöntők után a 
színházteremben szimboliku
san elindult a lokomotív. melv
nek szuszogó hangja festette 
alá Hanzelik László versmon
dását. aki  a Gőzmozdony sira
tó című költeményét adta elő 
versenyen kívül. Rögtön a 
második müsorszámnál kide
rült, hogy itt nem egymás el
len versenyeztek a szereplők, 
hanem ha szükség volt r:'i., 
egymást segítették önzetlenül. 
A Dombóvárról érkezett Vöró,; 
Istvánné zongorakísé1·óje meg
bet-·edetl, így kénytelen volt 
müsorát egyedül előadni. Ek
kor hil'telen. kérés nélkül fel
pattant a színpadra egy cso
kornyakkendős, szemli\·eges úr, 
Szentkuti Péter, akiröl késöbb 
kiderült, hogy ugyanabban a 
kategóriában maga is indult a 
versenyen, és zongorán kísé
retet adott az án·án marad� 
énekesnőnek. Az elsö részben 
15 műsorszám hangzott el a 
különféle müfa.iokban. Volt 
közte többek között próza, 
versmondás. kórus és hang
szerszóló is. 

A pásztói citerazenekar 

- Milyen elözményei voltak 
ennek a mai seregszemléneK, 
hogyan sike11ült megszeryezni 
immár másodszor ezt a7. or
szágos találkozót ? - kérde,:
tem a szi.lnetben Kovács Jó:sc
fct, aki a színpadon. a függ i
nyöJ{ mögött, már a műsor 
második részére készülődött. 

- l\Iég 1989-bC'n, amikor a 
VSz kulturál,s bizottságában 
dolgoztam, föltettem magam
ban, hogy bejárnm az r�é�z 
országot. és föltéI"képezem, 
hogy hány nyugdíjasklubunk 
is müködik és mivel foglalkoz
nak. Magától adódott, hogv a 
maguk szórakoztatás.ím össz..,_ 
állított műsorszúmokból ,·ah
miféle sere�szemlét kellene 
tartani. A területi elcidöntók 
után 1990. augmztus 4-én és 
5-én tartottuk Záhonyban a,: 
első orszügos találkozót. E,·i.!s 
közben jön meg az étvágy : 
már nem volt megállás. A 

mostani seregszemlére már 
olyan sok,i · jelentkeztek, hogy 
selejtezőket, el 3- és középdön
tóket tartottunk. 

Hány nyugdíjasklub mű
ködik az országban "? 

- Jelenleg 89, abban az 
időben am1:wr kezdtük; mind
össze 42 \'Olt. 

- Hogyan s ikerült rávenni 
a részt vevö nyugdíjasokat, 
hogy k i  merjenek állni a szín
padra? 

- Ezeket az embereket ész
re kellett venni, fel kellett rá
juk figyelni .  majd ezt követő• 
en hitet önteni beléjük, s eb
ben álszerénység nélkül mond
hatom, hogy nekem is részem 
\ olt. Hetvené\·es vag\·ok, már 
három infarktusom \'Olt. még
is megszállottja vagyok ennek 
a munkának. 

Október 13-án lesz 90 éves 
Sallai Sándor, aki saját \ erset 
szavalta a fesztiválon. 

- l!Jl8-ban, 16  é,·es korom
ban kerültem a vasúthoz, a 
bátyám akkor már ott dolgo
zott. A polgári elvégzése után 
szerettem volna to,·ább tanul
ni, de mi\·el szegén\·ek vol
tunk, erre akkor -nem voit 
mód. Ma is bü:,zke va�yok ar
ra. hogy raktári órabéresból 
irodista lettem, közben ugyan
i� eg\·etemet 1s végeztem. 
l!J6-l-ben. 46 évi szolgálat után 
mentem nyugdíjba. 

- A műsorvezetö azt mond
ta önről, hogy 1-19 verset ín 
f'cldig. Hogyan születik Sánd:-ir 
bácsi fejében a költemény? 

- Fiatal koromban keve
sebb verset írtam, mert nem 

volt rá időm. Hogyan is jön 
az ihlet ? Például a múltkorjú 
ban egv fekete ruhás. virág
árus asszon}'t láttam Mis!rnl
con az utcán. Úgy nézet' rám. 
hogr muszáj ,·olt \ irágot 
venni tőle. Az élmény hatására 
rögtön vers is született. 

- Sándor bácsi egyedül él 
Miskolcon ? 

- Igen, sajnos már megha1t 
a feleség�m, három fiam a 
csalidJával pedig külön lakik. 
Nem unatkozom, legszíveseb-

jon garanciát a társadalombiz- a generációna!-: kemény 
to�ítás re�zére. nem Mindig tisztességesen 

6. A Társadalombiztosítási megfizetett munkája 1::; 
Alap profiltis:t.tása tovább me;,:testesül mindabban, amit 
nem halasztható. I:::énreljül{, ma a nemzet szellemi klncsé
ho�v Hl93. január elsejétől a nek és anya2i vagyonának 
szociális feladatok tinansziro- mond; atunk. t;ppen ezért az 
zását a költségvetés fedezze. idós emberek joggal várták a 

7. Bizto-;ítant kell a nyugdí- rendszen·áltástól. ho�y de-
jas:,k létszámaránvos képvise- mokráciát. jo�biztonságot, em
letét a társadalombiztosítás beri méltóságot és tisztességes 
ön kormánv7c1tába'1 és képvise- megélhetést biztosít a ha;:a 
letet kell · kapniuk az Érdek- polgárainak. 
e""eztető Tanácsban is. A súlyos gazdasági örökséQ 

* és a mindenki által v1rt gyori; 
Az idősek vi.lágnapján ren- valtozások nemzeti összefogást 

dezett orszános nyugdijas� igényelnek. Támogatjuk az cr-
1•agygyúlés felhit·ást inté.:ett 11 re 1ránruló programot. A le,.;
tarsadalom, a törvénuhnzás es hőbb vágyunk az ország gaz
a végrehajtó hatalom taajai- dasági és polit ikai stabilitása, 
hoz. hogv bLtos legyen fiaink, leá• 

Az idősek világnapján a nvaink, unokáink jövője. En
föld minden országában meg- nek megvalósulása lesz ld0s 
errlékeznek az idösko1·ú embe- életünk legszebb ajándéka. 
r"k él'!téről, munkitjáról. l\Iél- Azt kívánjuk, hogy erös. ki
tatják éle•útiukat és meghatá- egyPnsúlyozott. gazdag, más 
roz7ák e fontos réteggel való népek által megbecsült é'! tisz
törődés aktuális társadalmi telt legyen a hazánk. Ne le-
fPlndatait. gyenek különbözö elójogol,. 

A Nvugdí iasok Orszlígos hanem kiz&rólag a becsülettel 
Kamarája tagszervezeteinek végzett munka legyen a meg
rendezésében a budapesti gvü- élhctés alapja. A szociálisan 
lésen mi is ezt tetHik. A ma- rlszorultak segítése lei?yen in• 
gvar társacialom népességének tézménveseri biztosított. 
el!)'harmada időskorú. nvugr!í- Az időskorú emberek, a 

ja�. Ezek a honfitársaink fia- nyugdíjasok 2,7 milliós tábora 
tal dolgo, életük során a tőr- k 'pviseletében elvárjuk. hogy 
ténelmi \"áltozá�ok viharos r - csak a kiskeresetüek, nyug
esztendeit élték meg . Enaek díjasok, a bérből élők vállaira 

ben a nyugdijasklubba járok, 
a,: a masodik otthonom. 

Sándor Istvánné. aki Pász
tóról érkezett, egy valóságos 
jelenség a piros bársonyruhá• 
jában és aran�·szélú piros fő. 
kötőjében. A többiek csak Pa• 
loc Icaként ismerik. 

- Ami rajtam van az az 
ügynevezett palóc templomi 
tJiselet, négy, eredeti slingolt 
alsószoknyát hordok. 

- Olyan fiatalos, hogy szin
te hihetetlen, hogy már nyug
d1jas. 

- Pedig az vagvok, ráadá
sul rokkant r�•ugdijas. Tizen
hét évig dolgoztam a vasútnal, 
Nai;ybátonyban voltam pénz
táros. 

- M ióta citerázik és énekei ? 
- A vasútnál kezdtem le-

járni a népdalkörbe, ma.1d 
megszereztem a citera-elő
adói és -müködési engedélyt is, 
1983 óta vagyok a Citera Bará
tok Klubjának alapító tagJa. 
Emellett a legbüszkébb a sajat 
múzeumomra vag�·ok. A ha
zam egyik szobája réai PU• 
ra.s:tbútorokkal és használati 
tárgyakkal van berendezve . • \ 
legrégebbiek a múlt század 
közepéről valók. 

* 
A '.!8 produkció közül a 7.SÚ-

ri az alábbi kategóriákban 
htrdetett eredrné>nyt. 

SZtNJATSZAS: I. díj : szol• 
noki nyugdíjasklub (Pletyka 
című ielenet) 

KÓRUSOK: I. díj : Ceglédi 
Vegyeska�· 

SZOLOENEK: I. di.i : Ra
dóczi Istvánné (1\/Iándok) és 
Szentkuti Péterné (Dunakeszi) 

NtPI JATEK: I. díj : Bat.sá
nyi Pát:akör (Tapolca) 

E.VEKKETTOS: I. díj : Szeut• 
kuti házaspár (Dunakeszi) 

HAl\'GSZERSZÓLÓ: I. díj : 
Szokolai Károly (tangóharmo
nika - Miskolc) 

PRÓZA: Ajtai Imréné (Zá. 
hony) 

Kovárs Györgli 
Fotó : Tüttó Tibor 

rakják 1993-ban is a nemzet
gazdaság múköclesi zavaraibol 
származó költségvetési terhe
ket. A köztehgrviselésben ve• 
gyen részt a. társadalom min• 
den szereplője. 

A törvény házában fordítsák 
végre a figyelmüket a minket 
is súlyosan érintö gazdasá:ü 
kérdések megoldására. Tűzzé!( 
napirendre a munkahelvterem
tés. a,: ipar. a mezógazda�ág. a 
tudomány és a kultúra, az ok• 
tat-is €S a szociálpolitika égető 
kérdéseit. 

A m•ugdijasokröl nélkülük 
ne döntsenek. ÉrdekYédelmi 
szervezeteiket minden szinten 
hallgassák m<:!g. Az így szüle• 
tett megillarodásokat tartsák 
be. Biztosítsák a nyugdíjasok 
létszáma:·ányos képviseletét a 
társadalombiztosítási önkor• 
mányzatokban. 

Az önkormányzatok. közin
tézmények, a kultu�ális cent
rumok és a volt munkahelrek 
támogassák a nyugdíjas-egye
sületek, -klubok térítésmentes 
működését. Pártfogolják és 
anyagilag támogassák a nyug
díjasok számára létrehozott 
és alakuló alapftványoQt. 

Az idös emberek elvárják, 
hogy ne tekintsék öket a nem
zet eltartottjainak, becsüljék 
meg alkotó életútju!{at. 



- Elcsettlném C.acsály,- községben 
(debl'ecenl l .) IO néanetméteres, 
elökerte , me�ké_p1llet, pJnce, 
padrés tetjeseii ltQ16ná116 szolg:\
latl lakásom pesti vagy Pest kör
nyéki m�sfél szobás, lakótelepl 
lakásra. (Bármilyen megoldás <!r
dekell. 11:rdeklödnl lehet: az 58-32, 
53-67-es üzemi telefonszámokon 
Farkas J'ózsernél. 

Elcserélnénk budapesti VIU. 
k,erületi Kerepesi ut 1. szám alat• 
ti 41 négrzetmétercs összkomfor• 
tos MAV-bérlakásomat. valamint 
egy .József Attila-lakótelepi gar• 
zont 2 szobás, nem MAV•lakásra, 
értékegyeztetéssel. (Minden m�g
oldás érdekel). J!:rdeklödnl léhet: 
munkaidőben a 01 5!1'-34-ea üzemi 
telefonszámon. 

Elcseréln6m tatabányai 118 négy
zetméteres 2 szobás f�újitott kom
fottos ets6 em leU 11em panel. pin• 
t!EVel. padlá88DI, éli udvarral ren• 
delkezö ilzoJ,álatl lakásomat bu• 
dapesU va y Pest környéki ha• 
sontóra. !!rd kl&lnl lehet: a OU7• 
S9-'e9 l1z ml telefonszáélon m n• 
�. vau, '8,+.tt..,. � 
Wle!onaámon 1'1 dra QlAn. 

Elcserélném n 

1, killön bejáraut és 1 
nYhó szobás, _g�f(ltéses, t 
fél�melett MA V-lakásoma 
sonfó fot,ozatú, 1 szobás 
lakásra, esetleg 'E>est k 
huonló értéka htlzra. Má: 
oldás Is érdek�!. J!:rdeklM 
a 1273-963-as vagy a 1642,, 
lefonszámokon. 

Elcserélném domb6vá1,
""" dik emeleti 52 négyzewi 

kétszobás, önkormányzat!,, 

bérlőkijelölésü lakásom•� 
ezobá'I, telefonos, erkélyei.. 
komfortos. legtcls6 emeleti 
p sti önkormányzati laká 
dek16dni lehet az esU 
18-20 óra között a 74: 
telefonon. 

Elcserélném vaqy etadn 
késcsabal l pl.11sz ll f 
teletonoll, lisszktlmfortos, 5l 
z.etméteres öröklakásomat 
pesti lakásra MAV-dolgozó 
(Minden megoldás érdekel'.) 
dekl6dnl tehet: 01 83..07-ee 
V.11.Q UJJ„!U:-ff VKOll 
IZámekon 1-11·· _6rti& (B 

-----------------------------�----• .t:le� B� � ����----"!��_.,.�� 

ti �l' !Zet��� ' aobi6a. 

Nemzetközi vasútmodell-kiállítás 
�édetleknck. Vannak ál:lomá8-
�etek. töt�k. mozdo
nyo� kúlönlél41 személy- és 
teherkocsi� mrelvények, jel• 
z6k, vfUwnotikCJCS.ik.: A rés-:t
vev6k: a versenten különböi6 
kategtitiékbln tndtiltak. Aí 
egyik CSO,Ott el!Wt he)yezéslt 
egy 424-es 11orozatú remek 
mozdony 11Ye1. te el. 

A vasúttal való foglalkozás 

Az alábbiakban közöljük a 
szabad kedvezményes üdülési 
lehetőségeket. Jelentkezni le
het a Vasutasok Szakszerveze
te Szociálpolitikai Ogycsoport
Jánál, munkánappkon 8-13 
óráit a 19-17, 48-13, 19-57/165 
telefonszámon. A öetítalójegye
ket az alapszervet.eteken kee
resztfll jtlttatJuk el a jelentke
zők réSzére. Beutal6jea:,et 
-csak l'elldkhrül iddölmll iset
ben, megfelel.S igazcitiokkal 
el-látva fopdaníc vissa. 

Mapslat: 

LIH4filred xr. B-17., ,. o. hp. 
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NEMZETKÖZI KONFERENCIA 

A vasút privatizticiójáról tanácskoztak 
Cárdonyba11 

,,A szaks�e1�vezetekkel 
• 

nincs 
h . ' '  a1om . . .  

Beszélgetés Csá,-ádi János vezérigazgatóval 
Jfárom szakszernzet t iltakozása az atalakitási folyamat ellen 

• - örülhet ezek szerint 11 

:\IAV, ha a fontosabb törzs,·o
nalak rekonstrukciójára futja. 
De mi lesz azokkal a ,·idékl 
szárnyYonalakkal, ahol ina h 
legfeljebb scb<'sségkorlátozás• 
sal közlckcdhctncl, a ,·onatok"! 

Nemzetkózi konferenciát ren
dezett október 14-én és 15-én 
a Friedrrch Eberl Alapítvány 
a magyar vasut::.s-szakszerve
zetekkel együtt a túrdom-i 
vasutasüdülöbcn. A kétnapos 
konferencián részt vett a Vas
uta$ok Szakszen·ezete, a Vns
úti D

1

olgozók Szabnd Sznkszer-
. t"ezete cs a l\Iozdonyvczetök 

Szakszervezete, a nemzetközi 
szervezetek kózúl a német 
(GdED) é-s az osztrak rnsutas
s.:akszen·ezet. 

Az értekezlet fú témáJa : a 
privatizáció és sza?,s::ervc.:eti 
str111:túraváltá� a l\!AV-nál, 
valamin.t a:: a/alakulás c;s a 
suiks:crrezcli stratégiái:. A 
mt!gnyitóbeszedek elhan:::zá:;a 
után am,.,lvet Rainer 
Gharndt, a Friedrich Ebcrt 
Alapitnmy proJekt,•ezetőjc, 
Papp Pál, a VSz elnöke, Gaskó 
István, a VDSZSZ elnöke, cs 
dr. Borsik .Jcíno.�, az l\lIVSZ al
elnöke tar!ott - a résZt\·evök 
meghallgatták Csárádi János 
Yez<:ri;;azgató clöadnsát, az ál
laJU és a l\IAV \'czérigazgató
�ag · vasút-privatizác1ójá,•aJ 
kapcsolato3 elképzelésekről. 

A fejlett k�zlekedéspoli tika 
k1ala!dtúsának lehetőségeiről 
NériffltorHigbtrn es Euröpá
bal'r té . .-nakörbcn l�arin Bahls, 
a német ,•affltás-szakszerYezet 
munkatársa tájékoztatta a 
hallgatókat. Ugyancsak nai::} 
érdeklódcs kísérte az Alla m1 

Fej lesztés 
Sopronban 

Száz.huszonkilencmillió 
sch1 l l in;;et különített c l  az 
osztrák kormány a soproni 
\ asúti csomópont- fejlesztésé
re - jelentették be sz�ptem
ber l fl-án Sop:- ;111 , élros te
herpályaudvarán. A P..!nz a 
Gyór-Sopron-Ebenfurti Vas
út Rt. a7, osztrák-mab}·nr 
közlekedési együttmuküdé� 
hagyomi'myo� ::z1mbólumán 
keresztül hat a tcrség fej 
lesztésére. 

Mint Berényi JánM, a 
GySEV Yezérir;azgatóJ:1 az. ese
mény kap::san tartott saJlÓ· 
tájékoztatón elmondta, az 
egym!lliárd forintnak 1r '!g
fele!ő összeget én húsz
huszonkét mill ió schillenges 
bontásban 1996-lg utalják át 

A fe!rnérésel, szerint a 
Soprcnon áthalndó sz2rnélr
és teherforgalom. ameh·nek 
Jelentős rész::: már ma 1� 
osztrák érdekeltségú. az e:r.
red.fordulóra ,·arható::rn mc�
hárornszorozódik. A váro'5 te
herpályaudvnrúnnk k1épltésc 
a kombinált fuYarozás cél
jainak fir:yclcmbe,•ételé\ e. 
egyebek mellett -nzt jelenti. 
hogy a ,·asút nngy mértékben 
tehermentesíteni tudja a köz
utat, n levegőt is alaposan 
szennyező kamiono�,tól, hozzú-
járul,..a körnrezet\·édelmi 
céljaink meg\·nlósításához 
A schi!hngmil l iókból megrn
lósuló fejlcsztfsek n,;omún 
az osztrákok 1s jól j[1rnak 
mert az elkészülő soproni 
teherpályaudvar jelentósen 
tehermentesíteni fogja a bé
csi és a bécsújhelyi állomáso
kat. 

Gyurkovics Sándor, a Küz
lékedési, Hírközlési és Víz
ügyi Minisztérium államtitká
ra hangsúlyozta : a soproni 
fejlesztés kiemelkedóen fon
tos állomása a magyar kor• 
mány közleke4éspolilikájá 
11ak. • 

vasút, ausztriai reform című 
előadást, amelyet Fritz Prechtl, 
az osztrák ,·asutas-szakszen·e
zet nemzetközi osztály-,;ezetóje 
tartott. 

A konferencia második nap
ján a ré�ztYevó magyar ,,as
utas-szal<szcrvezet('k képnse
löi  - dr. Péter Mihály, dr. 
Borsik János c.5 Gaskó István 
- vázolták elképzeléseiket a 
, asút pri,·atizálás�rnl b, struk
t úraváltás:irnl kapcsolatban. 

A konferencia befejezése 
ut&n a Vasutasok Swkszcr,..e
zcte. n Mozdonyvezető!;: Szak
szervezete ec; a Vasúti Dol,zo
zók Szabad Sznkszcn ezetc kö
züs 11yilal l.:o.:atot adott ki, 
amelyben megállapították, 
hogy a mar megkezdett ,Hala
kitás mncs megnlapozvn sem 
cg\' parlament által !'!fogadott 
közlekedcspolitikr.i koncepció
Yal, sem egy uj \ asútfmnnszí
roz:ísi mo::lellcl, sem mind
ezeknek törvényes keretet biz
to.sí1ó rnsúti torvénnyel. 

A szakszervezetek mély ag
godalommal clllapít3ak meg, 
hogy az alap11etö feltételek hi
ányában zajló privatizácio és 
szervezetátalakítás ténylegesen 
a munka vállalók rovására tör
ténik. A hátrányok csökkc-nté
se érdekében az é-rdekképvisc
leti szervezetek nélkülözhetet
lennek tartják, hogy mielőbb 
szUlessc-n poli tikai döntés a 
ma(!var közlckcdé-s jö,·űjéról .  
A döntés fejezze k1 a vasút 
nemzetgnzdasa�i szerepét cs 
jelentósegét, melyet e1·ősítsenek 
meg törvényi garanciákkal. 

A közlel,edéspolltika k iala
kitása és ellenórzese cé!Járól 
jöjjön :étre allandó parlamen
t. bizottsag. Az átnlakulásban 
crintett \ asutasok sz.imára 
csak n fentiek jelentenek elfo
gadható megoldást. lgy n 
szakszen·ezetek mindaddig 
nem tudJak támogatni nz á.t
alak1 tási folramnto•. amíg 
ezek a feltételei, nem teljc
sulnek. 

Szinte a huszonnegyedik órában, ez év m:ircius 
19-én született kormánydöntés a csőd szélén tántor::;ó 
magyar vasutak és az állam köz<>tti kapci,olat p iaci ala
pon történő rendezéséről. Eszerint  az állami tulajdon
ban lévő országos közforgalmú vasutakhoz tartozó pá
lyahálózat építésének és fcnntartűsának költségeihez 
1993-tól az évcs költségvetési törvényben meghatáro
zott mértékben az állami kHltsé�vetés is hozzájárul. 
Hasonlóképpen támogatja az :.illam - költségvetés 
függvényében - a szl'mél�·szállítfü,t h. Ez a megálla
podás 1993. janmir l-jével lép érvénybe, és az 1!)93-9:i 

közötti időszakra vonatkozik. l\lerre tart e megállapo
dás tükrében a MAV, amelynek az európai szinthez 
való felzárkózáshoz több száz milliárd forintra lenne 
szül;:sége, és milyen a viszonya a szakszervezetekhez'? 
- egyebek mellett ezekről a kérdésekről beszélgettünk 
Csárádi Jánossal, a i\IAV vezérigazgatójával. 

- !\!ennyiben függ a :\J,\ V 
mint az orszár. legnagyobb vál
lalata a mindenkori kormány
tól? Egy esetleges kormány
változás bcfoly.ísolja a kéténs 
idÖ!,zakra vonatkozá, állammal 
l,ötött l,eretmcgállapodá�t•! 

1á:szt.:LJVE({ AZ i'ZE11f/TANA CS- l í-ÍLASZT.!ÍSRA 

- Nyu::::at-Európában, fi;y 
Franclaorsiágban, Olaszország
ban vagy péld:iul Ausztriában 
régóta ilyrn keretmegallapodó
sok te:.iik lehctóvé a vac;út mű
ködését. A tapasztalata:, az.t 
mutatjak, hOJ:!.V kormámválto
z::s - és ebblíl aztún Olaszor
szágbnn renr;eteg n,l t - nem 
eredményez \ i:;sznfojléídést, sot 
pozitív hatással van a vasúti 
fejle�ztéi;P.kre. Ha nszcnt mi
lunk a kö,·etkezo l:ormám· rzt 
� mc1,állapodást n�n1 ,- ,,;,q tu
domásul. a megrndu t feJIÖdl;S 
1s \'issznzuhanhat, 1111 több n,{,. 

l:rebbre kerulhctunk, mmt 
ahonnan elindultunl,. 

, 

Ertlekvéilele111 11élkul 

11e111 lehet de1noli1·ácia 
Aki 111osl li·ilép, lenzond a védelcnzröl 

Ma, amikor a dolgozók helyzete egyre nehezebb 
és bizonytalanabb, az eddigieknél j,; nagyohh szi.ik'5é
gét érzik a szakszervezetek érdcln-édC'lmi munkájáaak. 
Varga Gyulánét, a Nyugati púlyaudrnr szakszervezeti 
bizottságának titkárát azért kerestük fel. hogy megtu
dakoljuk : mivel foglalkoznak most, illetve milyen fel

adatok várnak még rájuk az év hátrnlév<i hónapjaib:.m. 

augusztus 15-en aláirt•1k az 
elso m' dosít ... st, m,1Jd �z •p
tcmbcr 4-én a mas )dik..1t 

ai éiszakai mu11ka1dö keve

sebb ugyan. dc a vasutas így 
1s késöbb ér haza, mert nem 
Wcl csatlako=ást kapni A nap
palos szolgálat pt'd1g m.?.t: 
megterhelőbb Ict•. Az utasok 
st«ma rc;1sztrálh3tóan mcg
not• és ho, a tovább 1iz"rnelt:?
té<;1 problémakkal kell mc,;:
küzd"m 

- Kérdts 11crszr. hoi:y llyrn 
katasztrofális költstigvetésl 
hiány mellett jut-e ma.jel eltii: 
pénz a lerobbant pilyák jni
tására. korszerüsitésérc? 

- A jövó évt költs{,gvetésre 
vonatkozó információink sze
rint a rnsúti'iak e célra elkulo
nitett penz a kovctkezó évre 
nem fedezi a pályafcnntartást. 
I tt, hasonlóan, mint  aho�v n 
Kelebia törzsvonal korszerüsf
tésenél, feltétlenül szükség lesz 
kúlföldi kormányhitelek felvé
telére A tár,::yalások folyamat
ban vannak n franciákkal, a 
németekkel, bár még lwránt
sincsenek abban a stádiumban, 
mini a szemel.vszál1ító ,·ago
nok esetébc-n, ahol már az alá
irá:;ig ju t-0ttunk. 

- I\Z utóbbi B- 1 0  é,·bcn fo
kozatosan csökkentek a mellék
vonalak fenntartására fordí
tott összc;;ek, mi\'CI a fö rcl 
mi ndig a törzsvonnlak fc.llesz
tése ,·olt. E1. n l1C'lyzet tovább 
nem tartható. Elkép,wlésúnk 
szerint  úgy k(vánunk ezen a1, 
áldatlan állapoton változtatni, 
hogy hn egv fö,·onalon rekonst
rukció fol\'ik. akkor az onnan 
folszabndiiló felépítményt nem 
,·agdaljuk ö�ste. hanem a sin
mezőket a mellékvonalra -
ahol ele,·c kbebb a sebesség cs 
a tengelynyomás - építjük be. 
A ma�} ar ,·a'-Úti hálózat folét 
alkotó szárnwonalak közul 
sainos na;ron sok az 1 908-as 
második közlekedespolitlkni 
koncepciónak <'SCtt áldozatul. A 
melléln·onalnk megsztíntéYcl 
szegé:-iyebb lett. elnéptelene
dett a viMk . Ha,;nnlóképpen 
például, amikor a Dodrogköz1 
kc,kcnv nw,mküz:i kí�vasutat 
felszán�ol ták. a piaci árak ro
hm,105::in megemelkedtek. 

r. Nem tcr,·(12:ik a keskeny 
,·ádnyú nsutak ,•isszaállítá• 
eál? 

- Erre biztosan nem fog sor 
kerúlni addq;. amíg a torzs- és 
mellékhálozat a mai, leromlott 
átlapotában ,·an. 

- Eg�·általában, nn külön 
Yidckkoncepciója a l\lAV-nak? 

- Cn nem besiélnék j{ülön 
,·1dék1 l\1agyaroi·szágról a ,·as
út tekintetében. Egy nemzeti 
\·asútnak az a feladata, hogy 
k4lonbségtétel nélkül, egyfor
ma szolg:ílntot nyúj(son egész 
hálózatán. Arra kéll a jövöbcn 
torckednünk, hogy olyan mE-
netrcndi hálót fektessünk föl, 
amilyen például a svajci vas
útnál van Ott iitemes a me

netrend. ami évekig érvényes, 
sót esellc� évtizedekig sem ,·ál
tozik. Számunkra, teszem azt, 
l\Iiskolc körn1 éke legalább 

<Folytat.is a 3. oldalon.) 

- Sok munkánk \'ol t  ezen a 
nrnron. Júhus clsejc.1 élet1:>e 
lépett az uj l\Iunka Tónénv
kön\'\ e. Ennek megfelelo�n 
módosítani kellett az ídei kol
lektív szcrzódcst. Bar röv,d 
idö állt rend21l,élésünkr�•. úg:• 
érzem, a szak�Z..'ITezctnc\ 
egészében Yévc a rlo!gozókrn 
nézve kcdn!7.Ö szei-ződést sike
rült kiharcolnia. /\ rnunkálta
tóYal a tárg\·al.isol, c-hlg nc
héz:{c:;en indulta��. dc \ égül 1s 

Azért 1:n· is mar"dtnk mé� 
nr, !ott :,érdé"ek, amch „k sok 
go'ldot oko1n.-k :, rlo'�nzúk
nak. I'éldául a l\Tunl.;n Tor
\ én; kó.1\'\ e dó: ·j.1. hogy a 
napi munkniclö t :z0nkét ortí
nal  hoSSl. jl,b nem lc-hct. F.:cld -; 
az éj,zakai szl)lg 1lat t 1z->nh1-
r'lm óra \"o!t. a n. i;vo, nc:,,,,. 
nappali ped,g ke\ e., .. IJb. r.Jo,t 

A \"asutac;ok Szalt'-Z"n·czr,te 
ez li�rben augu,ztt's 7-en le
,·c!et írt a kózlekcc!Jsi. \ ala
n .nt a munkaüg\·i m,ni�zte:-
nck. Az előbbi tarnuJalj;i azt 
a kéréEünket, hogy tov:ibbra 
ic; n régi rend s:i:ermt dol:;oz
hassanak a Yasutasok, ellen
ben a munkaiig\'i miniszter 
ncgatirnn reagált rá. li;y saj-

Privatizálták az Ulascllátót 

<Fo!ytaU.� a 3 .  oldalon.) JJfegalakult a Resti Kft. 
A 11IÁ V és at Al!aml Va

gvonügynökség dontése értel
mé-bc>n. n mú�t év szeptem
berében ui.rtkbru tendert ír
tnl: ki az Uta�cl!i,tó mintegy 
100 pálraud,·ari. i l lcl\'C állo
má�í ül!t-•fnc'.;;: \"e;:(\"C<; ,·a l 
'nln l 1  Coi m íban lort · nő mú
'wdtrté,5pc. l la t  m;igva , .  rrnn
dn 6s amerikai  cé-g küldte el 
r:>aldzattit. l\J ive: ezek a 1>.1-
h·ázatok c-rcdm<'m te!cn nc,k 
>izo:,\·ultak. az A l lami Vn
qyor. úgrnüksé� hozzJJ:trul t, 
hogv a MA V újabb p.i l \·ázat 
'{ ; iraco hc:, ctt cgvcn!,fnt tár
!!•·a:jon a befcktctók!,c l .  Kt;t 
·ég a !!.imán K ft. {,s az Elsr'i 
\la:::rnr ,\lap ni:ínlata mnredt 
fenn fi r�t "tn. S a \·«::\·o:iüi::v
.,t,•,;,c,g végü, az nt6!Jb,t hir
dette k :  l!,·óztt-snck. 

,\ prirati:ádós s::erzúde?sf 
a 111 ,1 V  és n:: Elsti illa{Jya r 
Alap V<'::etúi ol.tóbcr 12-é11 
írt:ílc alá. Ezzel megalak ult 
1 ne·-ti K rt .. me�\·bp 11 M A  V 
i01) mill iú forint f.rtékü n1-
\?rnnnal. az alap pccl iJ 4 mi l l ió  
dollár készpénzzel lép be. l gy 
i lárs::iság 9ol0 millió fvrint ér
tékú alaptőkére! ,·,hhaWan cle
<:cmberben kezdi meg ténrle
sos múködését. 

Az Első Mai;var Alap azt 
1� válla l ta. hogv a szerződés 
aláírását követó öt évcn be
lül  30 mil l ló  do!l,irt ruház be 
az úz!ethálózat fcjlcntésébe. 
S l�őtcle:tc mr.oái arra i.�. 
hogy az elsö öt évet követö 
ncgycd�:á.:arlon kcrea:ull 
minden éc bc,i 100 e::eT dol-
1 írt flzet a l\1AV·nak. 

A szerződés al&ir.h,5t kó\ ('• 
tó tájé-koztatón &z lJ-tasellátó 
d1!1;ozóinak sorsa is szóba 
kcril!t. l\1c::itudt.ik. hogy a 
Resti Kft. há rom han fo�lal
koztalási i::ar3nfrít ,·,. rnal
\"a át,·c�1i :i, Utas..,:l..i '6 mint
cg\• 1 :rnn do1;ozójcit .  F:bbe a 
lé-tszámba a mozgószol�áiat 
é-s a l\l A \'TOVRS d 1!.qozói 
ne>m tartoznak be>!(' Az ő �o,-
su!,ról, pontosabban fogl'll• 
maz,·a, ho\·atartoz:ls11krr'Jl, 
cUirciáthatólag c-sak jö\ üre 
c.!ün ten c-k. 

A l\tA V \·e1et,'íi fir<ln,m r,I 
iidvözölték a f?etti K ft.-nek 
azt a törl!k\·éstt. me!v szc>r lnt  
\·:s�za akarják á:Jilan; c;vkor 
o:v né;,szOTú áll01)1,ii.1 rcltlk 
családisé ki�,·cnd��lök éttcr• 
mek \ cmzcrejét · 

h O  





Érdekvédelem nélkül 
• 

nem lehet demokrácia 
(Folt1tfl.tás az 1 .  oldalról.) kal csökkent. Ennek nem lett mil11en „11id61'1'nyó", ts még 

volna i.zabad megtörténnie?, ebben II helt,zetben is vannak, (Folytatás ,u z. �ldalról.) 1101 - el)•előre legalábbis - és hogy így esett, az rossz akik nem t udjá.k értékelni a nem tudtunk eredményt el- fényt vet a munkaltatóra. A szakszervezetet. Pedig aki annyira fontos, mint Budapest 
érni ebben a kérdésben. A bértarifával sok egyéb gond is most kilép, az tulajdonképpen agglomerációs körzete. Mi sem 
megoldás csak az lehetne, ha van. A rnúszaki kocsiszolgálat- a saját érdekeinek védelmJ- bizonyítja ezt jobban, mint • parlament módosita

114 a nál a több szakmával rendel- ról mond le. De úgy látom - hogy tavaly bevezettük BudaMunka Törvénykönyvét, és így kezó szakmunkások besorolása mondta befejezésül Varga pest és M iskolc között az �hetóvé tenné, hogy a mun- nem megfelelő. Az is méltány- G yuláné -, a tendencia nem InterCity forgalmat. Ugyanka rendje a vasútnál is a talan, hogy a kocsivizsgálóknál ez. Ahogy nő a munkanélküli- ez Budapest-Hajdúszoboszló vízi és légi közlekedési dolgo- csak az ugyani lyen munkakör- ség, úgy ismerik fel egyre -Debrecen vonalon szeptemzpkéhoz hasonlóan alakuljon. ben eltöltött idöt számítják be- többen, milyen nagy szükség ber 27-tól i ndult be. Nyíregy-A szakszervezeti titkár nagy le a gyakorlati idóbe. Ez azért van a kollektív szerződésre. házának már huszonkét éve eredménynek ·tartja viszont, is  diszkriminatív, mert kocsi - Megkérdeztünk néhány ta- ígérgeti a MAV, hogy átépíti hogy sikerül t kiharcolni : a v izsgáló csak akkor lehet vala- got, i lletve tisztségvisel öt is a balesetveszélyes pályaµdmunkáltató felmondása es2- k i, ha előzőleg más munkakö- arról, mit várnak most a vart. Most a rossz pénzügyi tén azok, akik hosszú évtize- rökben is gyakorlatot szerzett,. szakszervezettöl. Bolla József helyzet ellenére is belekezdeket töltöttek el a vasútnál, Ostromoljá k  a szakszerve- kazánházi múvezetö, szakszer- dünk. Utasperon, aluljáró épül nagy összegű végkielégítést zetet a dolgozók, hogy harcol- vezeti főbizalm i szerint tuda- jövöre. kaphassanak. Például aki har- k b · f il • t t tosítani kell az emberekkel. - A mai tarifák mellett minc évnél többet dolgozott ja i a er eJ esztes • mer a 
vasutasként, azt t izenhárom jövedelemnövekedés ebben az hogy kol lektív szerződést csa lc már a vonat is luxusnak szá
havi át lagkereset i l leti me�. évben - különösen a buda- a szakszervezet tud kötn i .  mit. Meddig emelkednek még 
Ha a munkáltató kényszer- pesti dolgozóknál - nem ér:e - Nálunk, a MAV-nál olyan a jegyárak? 
szabadságra kell hogy kü ldje el az i nfláció mértékét . A ki- a „kollekt ív", mint a tízparan- - Nem célunk a tari!aeme-
a dolgozót , akkor _ az ed- emelt forgalmi jutalékot az csolat. A szakszervezetek ml!- lés. de ha a kétkulcsos áfa dául a MAV-k6rház fo,techni
di.gi hatvanöt helyett _ most idén a MAV alapbéresitette. napság sokaknak útjában van- elfogadásra kerül, s az i nflá- kai részlegének enrszemély• 

Ha ezt 1993-ban nem kezel i k  nak. A kormány is úgy i ntézi. ció nem áll meg, sajnos ez ki- kft.-vé alaki""-a. az átlagkeresete hetvenöt szá- valamilyen úton-módon külö'1. hogy „'l saját levükben föjc- kerülhétetlen lesz. ..., 
zalékát kell kifizetnie. akkor ez el\•1·selhetet len bér- k · - Az elmu' lt ke't évben Ke- - Való igaz, hogy az egész 

Ugyancsak kedvezö a dolgo- ne ·•. mert amig a \·agyon- rosszul  lett indítva. Az a jo-.2Ókra nézve, hogy ezentúl 11 feszültséget okoz majd. megosztással foglal koznak. ke- let-Eur6pa térképét alaposan gász, dr. Alberti Sándor, akit munkakörhöz kapcsolódó elő- - Az új kollektív szerződ-ss vesebb energiájuk marad, hogy átrajzolták. Hogyan érinti l"Z a privatizáció i rányításával 
lce,lritó és befejező munkák a előkészítésén kívül van-e még a kormány tevékenységét tá- a MAV nemzetközi fuvartevé- megbíztam, már nincs is i tt  munkaidő részét képezik. Pél - az idén kiemelkedően fontM madják. kenységét? nálunk. A kedvezmények :  a dául eddig a dolgozó három- feladata a szakszervezetnek ? Nehféz ma az érdekvédelmi - Rendkívül i módon. Nem belfölrti és külföldi szabadjegy, 
negyed hétre járt be, de a . . . mu n ka, mert az emberek fá- is a személyszáll ítást elsöso1·- a lakásépítési kölcsön, a MA v munkaideje csak hét órakor - Most készitjük elő az uze- sultak. sokan csak a pénzt. ban, hanem az árufuvarozást. nyújtotta egészségügyi szolgál-kezdődött. Most a munkáltató- mitanács-választást. Ezek- hajtják. Ettöl függetlenül A Kis-Jugoszláviával szemben tatás továbbra is megilletik nak ezt az idöt is k i  kel l fi- ben a napokban alakultak mondhatom, nálunk, a leg- bevezetett embargó hatása az azokat, akik korábban a MA v zetnie, vagy túlóraként keil meg a Yálasztási bizottságok, több dolgozó tudja és el isme- elmúlt négy hónapban három- dolgozói voltak, s a privatizáelszámolnia. a müszaknál október 9-én, az ri : a ked\·ezö kollektív szer- mil liá1·d forint veszteséget ció során veszélybe került a Az új kollektív szerzódé� á llomásnál pedig 12-én. Mi  zödést a szakszervezet har- eredményezett. A szerbek ma jogosultságuk. Sikerült elintéz„nyi tva hagrta" a napi húsz- oh·an jelölteket i ndítunk a colta ki. sem dolgozzák fel a menetleve- nünk a Nemzetközi Vasúti harminc perces étkezési szü- választásokon. akik közmeg- Diószegi Sándor, a fiókmú- leket, becslésünk szerint a há- .Jeg:vi rod'inál. hogy mi\·eJ a 
net kérdését. A Munka Tör- bl•csülésnek öiTendenek. Az helv gépi forgácsolója, sza�- ború óta a volt Jugoszlávia tar- MA v átszervezése nvomán jötvényköny\·e szerint  az étkezé� szervezeti bizalmi úgy látja :  tozása a MA V felé több mint tC'k létre ezek a kft.-k, a küla munkaidőn belül i s  biztosí ! - üzemi tanács tön·énvi úton 

ha valami nem úgy megv, ötvenmil l ió  svájci frankra rúg. földi és belföldi jeg�, megmaható. A MA V azonban csak teszi lehet övé a dolgozók be>- ahogy kellene. az embere" A keleti piac katasztrofálisan rad hasson a dolgozóknak. bizonyos munka!,örökben en- lcszólását. ezért is bízom ben- mindjárt megkérdezik :  ilye;i- összeomlott, és nem tud feltá- Azonban a kft. megalakulása 1edte meg ezt. A Nyugati pá- ne. hogv a megfeleló elökészí- kor hol van a szakszervezet? A pászkodni .  A FAK országai után belépőket ez a kedvezlyaudvar szakszervezeti bizott- tés eredményeképpen minél dolgozók körében állandó be- egyszerüen nem tudnak fizet- mény már nem i l leti meg. sága viszont kiharcolta, hogy többen részt vesznek majd :t szédtéma az uJ bértarifa- n i , íg_v az üzletkötések sem tör- _ Az sem tette éppenséggel itt minden dolgozónál a mun- MAV-nál december 8-a é,; rendszer. amely a réginél sok- ténhetnek megfelelö ütemben. népszerűvé, hogy „karcsúsíkaidő része lehessen az ebéd- 10-e között megtartandó vá- kal kedvezötlenebb. azonkívül 11\·en tekintetben még a romá- tott". Sokan ezt l"(Yszerűen az idő. l t .  k n k tk ti n�k a legkorrektebbek. Negy- apparátu11 lefejezéseként - Az elért eredménvek mel- asz aso O • igazságtal an és öve eze e
n

. 
venmil l ió svájci franknyi tar-lett persze gondok is. ,·annak - Hogyan ítéli meg a szak- A legtöbben ez ügyben is  a toza· sukho' l m1· nteg_v tizeneg�·- aposztrofálták. 

k · · kb b · k ' · 1  • r'.' •\ , - A vezérigazgatósági;m 1 948 bőven - folvtat;·a Vargáné. - sz ·n·ezetne napJam an e- .szakszen•ezetert-- 1a tana:<. mi· 1 1 1· 0•nyi· t gabonasza' l lító ko-. , - ., .. ' óta nem volt létszámcsökken-Példliul ilyen az utazó dolgo- töltött szerepét ?  holott ilt az szb sajnos nem csi" kkal to·· rlesztettek, hatmil l iót tés. Akkor sajnálatos módon z6k pilien6napjainak az .íj - Soha ilyen nagy szüksé- sokat tehet. • pedig a napokban utaltak át. az A V'H hurcolta el az embe-&zabályozás szerin tí kiadása. gü k  nem volt  a dolgozóknak Rosta István forgalmi ve- - Ha már a nemzetközi fu• reket. Amikor ide kerültem, A szükségesnél jóval kisebb oz érdekképviselet re, mint ma. zénylö százhatvan embert irá- varozásnál tartunk; ön annak 845 fös létszám volt, ma hataz .. utazók" létszáma.• És h iá- Én nem tudok elképzelni de- nyit. közülük körülbelül száz idején azt ígérte a fehérvári százan vagvunk. Ugyanez a ha van engedélvünk. hog_,. száz 
k · 1 J·a· rmu-javítósoknak, hogy ók h I t t ·· 1 ti · tósá személyt felveg\'i.ink. ha a bé.·- m�',ráciát szakszervezete · ne - a VSz tagja. e vze a eru e 1gazga -

tarifa olrnn kedvezötiC'n n kül. Egv demokratikus állam- Ahogr mondja. a legna- fogják gyártani majd a kamio- gokknl is .  Abszurdum, hogy az 

ebben a 
0

munkal•o·•1·ben dol 0o- nak a munkavállaló is rész<!. d .  b h ' · nok szállítására alkalmas ko- ezrPdfordulón a Trianonban . , ,., g\"Obb gon Ja az e-m er mnv. csikat. Ezzel szemben ott Is fo- k ia lakított területi elv érvé-zók számára. Ezek az cmbe- ,\hol pedig munkavül laló van. En; :att több dolgozónak ne'11 
d k lyik a drasztikus leépítés. n,·esi.ilJ.ön. N incs szüksél(e el!V rek évek óta <'g\'C' ül ,·,inna · ott érdekképviseletnek is kell is tudta kiadni a szabadsá• a járatokon, holott l e�alúbb lenn·ie. Nag,_ ·on fáJ' lalom. hogv . k 1 1 lk . - Az akkori ígéretemet ma ekkora vasútnak hat területi 

t · 1 • · t k k - , gát, ez számara omo v e · i is fenntartom. Budafok után i gazgatóságra. Felére csökken-a avo sag1 vona O ·na · eg_, nú lunk, Mag,·arországon az konfl iktust ol•ozott. Örültek, 1 ..... · 1 1  1 k ! len" ' hamarosan Szegeden is átadjuk tettem : lesz egv Keleti. egy Bu-p u.,,. egv szeme ye e - e' rdekeg�·eztete· .• 1nng ".,·erek- k t · · ' k „ 1 , d · " l 
� ' .., viszont a mun ·a arsa 1 anna;,:, a kam·1ontermi nált, íg_v szüksé- dapesti és eg.v Nyugati. Az len-oz P.,e niu ,. h k · Valamikor a forgal mi-uta- cipöhen jár. A ogy a ·ormanv hog_v a szakszervezet elérte : günk lesz ezekre a kocsikra. ne  a furcsa, ha ezt ki törő lel

zók a vag1ít krémjéhez tartoz- kezeli - illet,·e inkább a1.t az ebédidö ezentúl beles::á mít Fehérváron egyébként szintén kesedéssel fogadnák azok, 
tak, mára viszont csökkent e mondanám : lekezel i - az Ér- a m u n kaidőbe. Általában a egyszemélyes kft.-t hoztunk akiktöi meg kellet t  válnunk. 
kere.�etük i!.� még töhbletmun- dekegyeztető Tanácsot. \'agy kollektív szerzödés kedvező létre, sajnos sok embertöl kell  - 1989-ben még budapesil 
kájuk sincs. Havonta átlago- ahogy sok munká ltató v iszo- visszhangra talált, de az is megválni, s amint „beáll" az vasútigazgatóként hathatós se
san tizennégvezer forintot n_rnl az érdekképviseletekhez, természet�s. hogy az embei·ek üzem. nem lesz akadálya az gítséget nyújtot& a fiirretlen 
visznek haza. annak ellenér� az sok mindent elárul. mindig új és új eredménye- említett vagonok gyártásának. szakszervezet(ek) mecalakitá-
hogy ez olyan munkakör. ahol Sok helyen nem tudnak ket várnak a szakszervezettól. - A privatizációval kapcso- sához. Aztán abOrY múlt az 
természetesnek tekinthető. latosan rengeteg kritikát kii• idő, ezek többsérükben 6n el-

- Nekem magukkal a szak• 
szervezetekkel nincs bajom. A 
VSz-szel ,  a mozdonyvezet6k
kel, a VADESZ-szel, vagy. 
mondjuk, a miskolci szabad 
vasutas-szakszervezettel kife
jezetten jó a kapcsolatom. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy 
mindenben egyetértünk, hogy 
ne lennének vitáink. :E:n úgy 
tartom, hogy a szakszerveze
teknek ellenfélnek, nem ped ig  
el lenségnek kell tekinteniük a 
m unkáltatót. :E:s ezt intelligens 
módon kellene hogy tegyék. 
Nekem személyekkel van gon
dom, s hogy kikkel, azt a vas
utasság előtt al igha kell neve
sítenem . . .  M indenesetre egyik 
szakszervezet sem válhat a 
munkamegtagadás védőbástyá
jává. 

- A Népszabadsárnak adott 
Interjúban olyasmi olvasható 
ki, ha a MA V nem kapja mer 
a beífért állami támogatást, 
életbe lép az a bizonyos „nul
la meiroldás", és ön lemond. 

- Magam is meglepődtem; 
hogy az újságíró ezt hámozta 
ki a mondanivalómból . . •  
Tény viszont, "hogy nem elő
ször szólítottak föl a lemondás
ra. Nváron üzemszemlén jár
tam Szolnokon, utána vagv 
250-300 dolgozó rés1.vételével 
tartottunk aktívát. Ott kérdez
te meg tőlem egy ceglédi moz
donyvezető, hogy mikor foga
dom meg egves szakszerveze
tek felszólíti1sát, lemondok-e. 
Aztán elnézést kért. úgymond, 
a kénves kérdés miatt. Mond
tam neki .  hogv kén�·es kérdés 
n i ncs. Egvébként pedig nem 
áll szándékomban lemondani. 
tn úgy gondolom, hog:v az al
kalmasságomat a miniszternek 
kell megítélnie, nem pedig bi
zonvos szakszervezeti korifeu
soknak. Olyan pletykát is hal
lottam már. hogv államtitkár
rá avanzsálok. Erről csak any
nyi t :  én szeretem a vasutat; 
vasutas voltam vi lágéletem
ben, és az is maradok ! 

hog_v a dolgozó néha nem tud- kollektív szerzödést kötni, a 
Csop Veronika pott. Nary vihart kavart pél- len fordultak. 
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szakát. 
A szakszen·ezet minden Sándor László, az MSZOSZ gárdánkat és munkánk nyilvá-problémára igyekszik megol - Az érdekek racionalitása alelnöke egyértelműen vála- nosságát. 2. Mitől féltjük ma-

Tódor Jinos 

dást találni .  É� ha ez nem is szolt a feltett kérdésre : Nincs gunkat leginkább ? A pofonok-sikerül mindig. annyi b iz·>- • szükség ennyi szakszervezeti tói. Mert jut belőlük böven. nyos, hogv a gazdasági vezeté< 

Az ,·ntegra'c,·o, u't1a'n szövetségre. Már ez is  sok. Né- Am h a  a kormány ;elenlegf komolyan \·esz minket. Tud- hány konföderáció mögött kiszorítósdi politikája nem ja, mert tapasztal ta. hogy meg- ugvanis n incs igazi tagság. változik, robbanáa lesz. alapozatlan kérésekkel, kidol- Pluralizmusra szükség van, de Szabó Endre, a Közszol1á-gozatlan koncepcióval soh:z 
II k k tek "I a pártpluralizmust ne azono- lati Szakszervezetek Szövetsé-Mm megyünk hozzájuk. Vélemények és va OllláSO a S'Z.G szerveze ro sítsuk a szakszervezeti plura- gének elnöke, a SZEF soros 

- A nemré„ i ben aláírt kol- l izmussal - figyelmeztetett. elnöke : Az erőteljesebb. jobb 
Jektív szerzódés módosítás A közszolgálati fiatalok mi- utasok Szakszervezetének to- hogy annyira, amennyi jelen- Azt prognosztf.zálta, ho1111 a ;ö- érdekvédeJem felé haladás 
csak december 31- ig  lesz ér- nap megtartott I I I. or�zágos vábbi tevékenységére vonatko- leg a porondon mutatkozik. vöben szükebb szakszen,ezett tűnhet fö erényünknek. Leg-
vényes. Tehát most kezdődik találkozóján értelemszeruen az zóan. Szükség van-e enntli szak- struktúra alakul ki. Tá.;ékoz- jobban pedig a könyörtelen 
minden elölről ? ifjúságpol i ti kai problémák ��1- * szervezetre? Ez a kérdés eldől tatásul felvillantotta az euró- restrikciótól félünk : attól, 

_ Sajnos a kollektív ,sze-- tak el ötérbe, de szóba kerul - Szalai Je nö, a Liga Szak- majd magától - adta meg a pai szakszervezeti térképet. hogy tovább tarthat a szak-
z6déseket csak egy éwe ha.i - tek az alapvetó szakszerveze_t- szervezetek ügyvivője a szak- tömör választ Velki Pálné, az Eszerint : a német nyelvterüle- szervezetekben az erózió. 
Jandó aláírni a munkál tató. poli t ikai témakörök is. �iutan szervezeti pluralizmus mel lett f:rtelmiségi Szakszervezeti Tö- ten egy szakszervezeti tömö- Velki Pálné : A mérleg nyel 
így valóban a7. a helvzet, hogv az i fjúságpol i t ika kormanyza- tette le a voksát. úgy ítélte mörülés (J;;sZT) képviselöje. rülés létezik. A skandináv or- vének szerepét töltjük be, 
alig hogy életbe lépett a ��- t i  képviselöi beszámoltak meg, a jelenlegi szakszerv�ze- A monolit szakszervezet i  szágokban : egy munkahely, Eró�ünk a konfliktusme1• 
dosítás, máris elkezdJuk munkájukról, a szakszer"'.eze- ti struktúra még nem tekint- mozgalom után természetesnek egy szakszervezet. A dél i or- oldó képesség és a szakértői 
f111Újteni a véleményeket a jö- ti koRföderációk meghivott hetó véglegesnek. Ez még ala- tekinthetjük az atomizálódás szágokban pedig egy munka- részvétel az érdekegyeztetés-1'6 évi szerződésre. Ez egy fo- vendégeitöl is megké1·dezték a kul, formálódik. A mostani 6- folyamatát - vélte dr. Siabó hely, több szakszervezet. A ben. Mitől féltjük macunkat a 
l1t4matos harc, amit meg kell hallgatók. hogy mit tesznek a 8 konföderáció megfelelőnek Endre, a Közszolgálati Szak- gyakorlat tehát eltérő, a pa- Jecinkább ? A megmérettetés-
1'ivnunk. Munkánk akad bő- fiatal munkavállalók érdekei- látszik, ez a létszám igazodik  szervezetek Szövetségének e l - letta sokszínú. Nálunk is a ml t61 
ven h iszen sok mindent sze- nek képviseletéért. a parlamenti pártok létszámá- nöke, s egyben a SZEF soros hagyománvainknak, a ml vi- Szala( Jenö, Liga : Legfőbb ret�énk elérni .  Például a bét- A kérdés-felelet formájában hoz. Nem jött még el az ide- elnöke. A több konföderáció a szonyai nknak megfelelő szak- erényünk ? Okosak vagyunk, tarifarendszerrel kapcsola- zajlott párbeszédból különösen je annak, hogy csak egy szak- rendszerváltás következmé- szervezeti struktúrára van fiatalok vagyunk és alulról tos tárgyalásoknak már jóval érdekes volt az a felszólaló, szervezet működjék az ország- nye. Véleménye szerint nem szükség. építkeziln�. (ts szerények -előbbre kellene tartaniuk. A aki a következö két ' kérdést ban, legyen ez akár a L!ga is. marad fönn ennyi szakszerve- * vagytok � jegyezte meg egy blunkál tató fpbruárban meg- tette fel a szakszervezeti veze- Tudomásul kell venni - zet. Ezt annál is Inkább blzo- Ugyancsak tanulságos volt az hanc derültség közepette.) At-fi�rte, hol!v fél év letelte után töknek: 1. Szükség van-e enu- hangsúlyozta Szalai Jenő -, nvosra vehetjük, mert - az a két kérdés, amelyet e,:Y má- tól féltjük magunkat legjob,o 
felOlvizsgálja a béreket, ennek nyi szakszervezetre az orsz�- hogy jelentős pol i t ikai eltéré- atomizálódás utá.n - mciri& sík felsZólaló tett fel a konfö- ban. hogy bürokrácia lehet a � mai napi« nem tett eleget. ban? 2. Leaz-e, lehet-e ern,se- sek és gondolkodásbeli kü- el/cezdódött az integrá.lódás. derációk képvi sel6inek. J. MU demokráciából. A bértarifa életbe lépésekor gu fellépé&? lönbségek vannak mé1 az De nem lesz belőlük monolit tarta1!4k szlh,etségilk levf6bb Ká,-páU .znua, a Szakszer-
• légalacsonvabb flzetés(iek- Azért hozom i de, a Magyar egves konföderációk között. szerveződés. Az érdekek ra- erén1féf&ek? 2. Mitól filtUc ma- �zet l l fj (íságt Szövet.eé1 'llf!fk - körülbelül harminc- Vasutas lapjaira az alábbi vá- Például a Lila és az MSZOSZ ctonal ltása lesz a szervez6 er6. gukat a legjobbcn? (SZISZ) elnöke· J. �kntl• ll&rmincöt emberről van szó laszokat. ho1Y e sorok olvasói között. E�ebek rnelleti más a 

Erőteljesebb i ntegrációra szá- lme a feleletek. kuun múködilnk. 2. Nem fi-,.,... �k�nt a jövedelmük. 111 eUátszhauanak a 1oi'tdolat- :::�b�zeml:��fJ:íe��g:� mrthatunk, de reméljük, nem Sáftdor Lduló, az MSZQSZ lünk � mert a f�bt, As 6 munkabcri.lk ugyan 5 t4U : mit válaszol nának 6k e 
er(iszakoara, nem mesterkélt- alelnöke: 1. Lqf6bb ... nth� 

... �21!\'"""'nk. 1lfl!ll ei'pelkedett, ugyanakkor kérdésekre. .és mi lyen követ- van szüksée vélte a Liga 
re. ny(lnkftek tirtj\Jk azat&t& __ ..._ • m<iszakpótlék úz százalék- keztetesekre jutnának a Vas- ügyvivője -, de nem biztos, 
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ltlajdne,n tí';s évig 

Onzetleniil dolgoztak 
a vasutasok ér.dekéhen 

A társadalombiztosítás ön
kormányzati igazgatóságáról 
szóló 19!H. é\·i törvény értel
mében augus,;tus 3 1 -vel meg
siüntek a munkahelyi társa
dalombiztosítási tanácsok, 
jdeértve a Vasutas Társada
lombiztosítási Tanácsot is. 
Ezek a szern:'., eddig a vitás 
társadalombiztosítási ügyekben 
ellátták a jogorvoslatot és a 
jogszabályban meghatározott 
e!ietekbcn méltányossági jog
körben jártak el. 

A Vasutas Társadalombiz
tosítási Tanács a megyei tár
sadalombiztosítási tanácsok 
számára biztosított jog03ítvá
nyokat gyakorolta 1 984. jú
l iu� l -je  óta az Országos Tár
�ádalombiztositási Tanács el
v i  i rányítása mellett. Ezeket 
a jogokat egy minisztertaná
csi rendelet h�tározta meg. 
Ii:ö:el egy évtizedig végezte te
vékenységét a vasutasság 
messzemenö érdekeit figyelem
be vc:iö társ:1,dalmi szervc:et. 
E szervezetben a Vasutaso!, 
Sza:,szervezcte irányításánil 
közel ezer vasutas önzetlenül. 
térítés nélkül dolgozott. és kü
lönbüzö testületi szinteken 
ho7.ta meg dön�éseit. 

A VTT a nyugellátás kh·é
tc' cs e'.lálásút ,·égző szakbi
zottsága működése során pél
dául H l-20 cz"r benyújtott 
kéreln�ct tárgva!t meg és 
birá! t e! . A bcn,•ú.ihtt kére!
meknck csal, 1 2-J :i sózalé
kát ut1•ftottá!, el. /1. kérelme
z0:, j ;_,!eiltő:; része. főként öz
ve;;yi r':ugellátotta!, kizárólag 

idós korra, nem kielégítő 
egészségi állapotra h ivatkozás
sal kérték n,·ugdíjuk felemelé
sét. E tömegesen jelentkezők 
ügyét különös gonddal kezelte 
a bizottság. 

Hasonló felfogásban és 
szellemben ,égezte munká· 
j át a nyugdí,iügri szakbizott
ság is. E bizottság látta e l  a 
\·asutas nyugdíj megállapító 
szerv á!tal hozott határozat 
elleni felszólamlások elbírá
lását. a kizárólagos mérlege
lési. i lletve mérséklési, elen
gedési 1,atáskör gyakorlását. 
Működése során évente átla
gosan 7:i0-800 ügyet tárgyalt. 

A bizottság döntéséből le
vonhatjuk azt a következte
tést is. hogy a MA V Nyugdíj
igazgatóság első fokon hozat t 
határozatainak többsége jog
szerű volt. A szakbizottságok 
közül a segél�·ezési bizottság 
n agy körültekintésse� járt el 
minden esetben annak érde
kében. hogy a rC'lldclkezésre 
álló segélyösszegeket azok ré
szére juttassa. akik tényleg0-
scm rászorultak. A bizottság 
a RendkíYüli Alap és a TBC
(Eü ) keret terhére a rendel
kezésre álló összegekből mű
ködése során elsősorban a 
társadalombiztosítási esemé
nyekkel összefüggésben nyúj
tott segítséget. 

A társadalombiztosítási ta
nácsok önálló munkajogi ha
táskörrel rendelkező l\lÁV, 
GySEV gazdálkodószer·,eze-
tcknél a szakszervezeti bi-
zottságok me!lett működtek. 

A tt-1� jogorvoslati, mérsék· 
lési és elengedési jogOkat 
gyakoroltak. E körben műkö
désük során 820-850 elsőfo
kú határozatot hoztak, az üze
m i  baleset elismerésétől a 
táppénz megad:isán át több 
ügyben. Az albizottságok ha
sonló témában másodfokon 
jártak el. Határozata ik száma 
440-480 között Yolt. VTT mun
kájának csak részét képezték a 
felsorolt tcvékenység�k, de 
ebből is megállapítható. hogy 
hiányozni fog ez a társadalmi 
közreműködés az elkövetke
zendő időben. A törvény lehe
tóséget ad arra. hogy a tb 
önkormányzat létrejötte után. 
annak közgyűlése által meg
alkotott alapszab:ílyban elő
írhatják a területi önkor
mán,-zatok létrehozását. 
Szakszerve;;etiiiik több éve 
részt vesz a társadalombi::to
sítási reform előkészítésé
ben, a különböző tervezetek
ről \"élernényt alkot. és en
nek során minden e�etben a 
Yasutas társadalom biztosítáf 
önállósága mellett á'.l ki .  

Reméljük, hogy ha más 
struktúrában is, mint ahogy 
a VTT eddig működött, de 
egy új vasutas társadalom
biztosítási önkormányzat jön 
létre, amely hasznosítani tud
ja mindazokat a jó tapaszta
latokat, amelyek a VTT mű
ködése során felhalmozód
tak. t. 

Páslm Jenő 

A VÁBE tisztújító közgyűlése 
Alap�zabály-módosítás a Új név () Vezetőségválasztás 

A Vasutasok Általános Eiz
t tosító Egresülete o:,tóber I 0-
.. , f"e a MA V Bel\'étel-ellenőrzési 

Igazgatóság konferenciatermé. be hí,·ta össze 91 .  közgyűlését. 
· A MA V Vczérigazgatóságút 
Sipos Istcá n Yezérigazgató-
helyettes kép,·iseltc. 

Rövid beszámolójában Már
ton András megbízott iigy,·e
zető elnök utalt arra. hogy az 

· egyesület !J8 éns fennállása 
alatt mindi::( a k isfizetésű vas-

' utasok gondjain i g:vckezelt se
gíteni és erre törekszik ma is. 
Most az általános elszegénye
dés miatt erre külünösen nagv 
szükség \·an. Egyre több a 1:ii
lönbö:;ő .iogcimeken járó segé
lyért Jelentkezők s.:ámrr. Az 
egyesület eg,·eclüli anyagi for
rása a tagdíjbevétel. A vasút-

. n ál folyamatos a létszámcsö;,. 
kentés, ez Yíszont nehezíti a 
tagsze1Tezől;: munkáját. Min
denesetre azon vannak, hogy 
a jelenlegi 200 ezre.n felüli 
tagságot megtartsák, és a szol
gáltatások szinten maradja
nak. 

Csökken a balatonfüredi 
üdülők k ihasználtsága, hiszen 
a kedvezményes beutaló árát 
sem tudja már sok Yasutas 
megfizetni. Ezért a három 
üdülő közül az egyiket, gaz
dasági szempontokra figye
lemmel, bérbe kellett adni, a 
nagyüdülőt korszerüsítik, hő
központot alakítanak ki, így 
ott néhány hétig nem fogad
hatna!, \·endéget. 

Az alapszabálv módosításá
nak előterjesztésekor megin
dokolták a közgyűlés összehí
Yásának szükségességét. La 
katos József ügyvezető elnök 
rokkantsági nyugdíjba men t ;  
az  1989. évi I I .  töt-Yény újólag 
szabáh·ozla az egyesületek 
mtiködzsét : és Ye,gül. dc nem 
utolsóso:·ban az elmúlt éve:;; 
iclentős inflációs hatúsa mi
att cmeini kell a tagdíjakat. /1. 
felsorolta!,. rnlamint a költsé
ge!, · tímélése érdekében a d
lasztm:íny úgv ln'ározott. hogy 
egrú: tal a tisztújítást is ,·ég
rehajtja. 

,\z alapszab(llv értelmében 
az cg,·csülct úi ne\·e : Vasuta

' wl� és Kö:lcl�cdé ;i Dolgozók 
Segilyc.:ö és Di.:tositú Egyesü
lete. 

A ta;;:s..i::;i díjak l !J!J3. január 
1 -jd51 cgysézesrn ha,i 20 
forinttal emelkednek. :\ tag
díiemelé� eilensúlyozására a 
k ö-_•ctk�zéi s�gélvö,szegek tag
ságonként c;ncl!,cdnc!;;. 

l 1 l 

) ' 1\lárton András a. beszámolót tartja 

·A házassági segély kété\·i 
tagsági. 'dö betöltéséig 300 
forint, ezt követően minden 
tagsági é\· után 200 for intta l 
emelkedik, de maximum 2000 
forin t ;  a gyermekszületési se
gély összege öté,·i tagsági 
idő betöltéséig 600, 5- 10  évi 
tagsá;ii idő után 700. tíz év 
után 1000 forint .  Halrnszüle
tésnél szintén 1000 forint. 

Gyermelctemctési segély a 
_e;vermek t ízé\·es koráig 800, 
1 1 - 1 8  é,·cs koráig 1000, 
egye�em'.sta, főiskolás gyer
mek. rngy olya.n U l. évét be
töltött gyermek után, aki tel
jesen munka- és keresőképte
len rnlt. 1 200 forint. 

A betegségi segély :!5 nap 
után 400. maximum 4800 
forint. kórh::ízi ápolási segély 
1 0  nap után 400. maximum 
;}200 forint. Az árYascgély 
összege ha\"i 300 forint. 

A jelcnkgi tanszcrscgélyt és 
a karácsom·i segélyt össze\·on
ták. A nevelési segély egy 
g,·ermek után 100. két g,-cr
mek után 300. h.irom gver
mek ut(111 :rno. nC:•;z�• Yagv 
több gvermck után 500 forint. 

A nyugcli,iser,ély belő! töt t 
1a.gsági énmként 100. az 
öregségi srgély ötévenként 
GOO, a temetési segélv 1000, 
a temetési :;cgélykiegé�zítts 
J :\00 forint. Ingyenes üdü
lésben ré5zcsülhctnek a tag9k 

abban az é,·ben is. amikor 35. 
tagsági évüket betöltötték. Az 
üdülésmeg,·áltás összc;;c öt
é\·en!{ént 800 forint. 

ú.i segélyezési forma a mun
kanélkiiliek szociális segélye. 
Az a legalább húszé, i tagsági 
idővel rendelkező tag, akinek 
munka\·iszonrát megszüntet
ték és ennek alapjún munka
nélküli segélyben részesül, hat 
hónapon keresztül - szociá
lis körülményeinek fig:,-elem
be\·étclé,·eJ - 2000-3000 fo
rint közötti egyesületi segélyt 
kaphat. 

Az egyesület mű/cödése fe
lett a törvényességi felügyele
tet az ·iigyészség, bi::tosttás1 
tevékenysége tekintetében a 
PM A llami Bi:tosításfelügyelet 
gyakorolja. 

Az alapszabálv az elfogadás 
napjától hatúlros. kiYé\·e a 
tagdíjak és a segélyek emelé
s6rc Yonatkozó szakaszokat. 
amcl.rek lfl!J3. január l -jén 
lépnek életbe. 

/1. hozzászólásokat kö,·ctöen 
meg,·álasztották az ú.i ,·czctö
sóget. a \"álnsztmány és a 
szám vizsg:'tló bizottsúg tagjait 
és póttagjai t .  Az egyesület el
nöke dr. Losonc.:11 Gyula, a 
J\IA V Vezérigazgatóság főosz
tályvezetője. ügn·czctő elnöke 
i\Tárton András eddigi megbí
zott \·czctö. 

·uor\'álh 

A MÁV elnöke volt 

Dokumentumkönyv 
Horthy Istvánról 

Néhány hete - halálának 
50. évfordt.itrójára jelent 
meg a Horthu István repülö 
föhadnagy tragikus halála cí
mü könyv, amelyet a Portu
gáliában élő özvegy Horthy 
Istvánné állított öss7.e. A kö
tet némi feltűnést keltett és 
sikert aratott a könyvpiacon. 
A sajtóban több ismertetés, 
vélemény látott napvilágot, 
ezért most csupán két kortárs 
, isszaemlékezésének közreadá
sára szorítkozunk. Az egyik  a 
szakembert, a rátermett veze
tőt, a másik emberi tulajdon
ságának jellemzőit mutatja 
be. 

* 

Horthy István a budapesti 
József Nádor Műszaki Egye
tem gépészmérnöki karán 
l!J28-ban szerzett oklevelet. 
Tíz évet töltött a MA V AG
ban mint főmérnök, majd ve
zérigazgató-hel\'ettes, és 1940. 
június l -jén nevezték k i  a 
Magyar Államvasutak elnöké
nek. 

Ebben a beosztásában is 
megmutatkozott kitünő elmé
leti felkészül tsége, egészséges 
gazdasági érzéke, és haszno
síthatta az addig szerzett sok
oldalú gyakorlati tapasztala
tait. Munkatársai véleményét 
szigorú tárgyilagossággal mér
legel te, méltányos magatartá
sá val tiszteletet szerzett, gyors 
döntéseivel, határozott és fél
reérthetetlen utasításaival el
ismerést váltott k i .  

A gazdaságosság érdekében 
tett intézkedéseicel elérte, 
hogy az Allamvasutak az ő 
vezetése alatt mutatott ki -
hosszú, évek deficitje után -
elöször s:;ámottevő üzleti fe
lesleget. 

Az az idő az ország átme
neti területgyarapodásána k 
korszaka volt. A rendkí,·ü l i  
események a \·asúttal szemben 
a forgalom terén nagy igéiwt 
táma�ztottak. :_\ békeiq.ók101-
galmának Jebonvalítására is 
alig elegendő gürdülőanvagok
kal kellett a fokozott követel
ményelrnek eleget tenni. és a 
,·isszacsatolt országrészek el
hanyagolt ,·onalai t helyreállí
tani. J\.Ieg kellett küzdeni c.1z 

lmperlumváltozással összefüg
gő tarifális kérdésekkel is. A 
feladatok nagyságát érzékel• 
teti az a tény, hogy Horthy 
István elnöksége alatt a MA V 
\·asúthálózata 9326 km-ről 
12 742 km-re emelkedett. 

Nagy problémát okozott a 
kettészakított Erdély közleke
d esének a megoldása. Az első 
lépés a szászlekence-kolozs
nagyhidai keskeny vágányú 
rnnal k iépítése volt. Méretei
ben és a ráfordított összeg te
kmtetében nagyszabású, gal
dasági, vasútpolit ikai  és stra
tégiai szempontból pedig szin
te felmérhetetlen fontosságú 
m üszaki feladatként jelen tke
zett a Szeretfalva-Déda kö
zötti fővonalrl'-sz g;-ors mer:
építése. Az ezzel kapcsolatos 
tervek elkészítésében, számta
lan tárgyaláson tevékeny ré,zt 
vett az elnök, de a munka be
fejezését már nem érte meg. 

Mint közlekedési szakember 
szükségesnek tartotta a közle
kedéstudomány művelését és 
fejlesztését. Elősegítette a M "l
gvar Közlekedéstudományi 
Társaság megalapítását. és a 
5zaksajtóban közzétett érteke
zéseiben is  k ifejezésre juttat
ta elképzeléseit. Ezek egyiké
ben behatóan foglalkozott a 
budapesti pályaudvarok sokat 
vitatott hel.vzetével, a Duna
Tisza-csatorna kérdésével és 
az autósztrádák új közép• 
európai hálózatával. 

* 

Emberséges magatartását 
szemlélteti a következő epi
zód, amely megmutatja :  mi
ként  intézkedett, amikor baj
ba jutott beosztottján kellett 
.segítenie. 

Nyár volt. Az elnök várbell 
lakásában ebédelt feleségével. 
Egy embert kísérnek hozzá, 
akin a forróságban ballon
kabát ,·an, lábán elnyűtt ci
pő. k ilátszik belőle az uj.ja. 
Tisztasséggd koszön és ben1u
tatkoz i k :  Pál Elek \'ae.rok, ko
csirendező a MÁV-nál. l\li to
latjuk a rngonokat, bujkálunk 
a kocs ik  alatt. 

Az elnök emlékezett a név
re és az ügyre. Sikkasztásért 

és csalásért elítél ték, büntet�
sét letöl tötte, de a per-újra
felvételi eljárás során meg
állapították ártatlanságát es 
a bíróság visszahelyezte á!H
sába. Horthy akkor elrendel
te, hogy azonnal állítsák 
munkába volt szolgálati he
lvén és visszamenőleg folyó
sítsák a fizetését. Pál Elek je
lent i  azonban, hogy azóta két 
hónap telt el, de még nem 
vették Yissza. Ruházatára pe
d ig  megjegyzi, hogy egyen
ruháját elvették, más nincs, 
ezeket a rongyokat könyöra
letből kapta. 

Hortliy István azonnal ki
vesz szekrényéből egy sötét 
öltönyt és odaadja . neki azzal, 
hogy másnap reggel nyolckor 
jelentkezzék hivatalában. A 
megjelölt időben a kocsi ren
dező előző napi „ruhájában·• 
jelenik meg. Pár óra alatt 
nem lehet egy 197 cm magas 
ember öltönyét a mintegy 30 
cm-rel alacsonyabb személy 
részére átalakítani. Keltett is 
feltűnést ! Az elnök hívatfa 
azt az igazgatót, aki nek ket 
hónapja k iadta az ü�vet el
i n tézésre. Újabb utasítás: 
„Gondoskodj róla, 11ogy még 
ma szolgálatba álljon, és hol
nap egyenruhában jelentkez
zék nálam, hogy a szolgálatát 
felvette és a fizetését vissza
menőleg megkapta." 

Ez az intézkedési mód volt 
jellemzö a l\1A V akkori elnö
kére. Talán akadnak még az 
idős rákosrendezői nyugdíjas 
vasutasok között, akik emlé
keznek az esetre. 

* 

A MA V elnöki székétól ak-
kor vált meg Horthy lstvan, 
amikor 1942. február 1 9-én az 
Országgyűlés kormányzóhe
Jyettessé \'álasztotta. Legköze
lebbi munkatársait a MA V
tól  v i t te magával. A kabinet
i rodája főnöke, a t itkára. az 
i rodavezetö. a két gépírönő és 
a két altiszt mind innen ke
rültek át. Összesen hét sze
mély. Ennyi alkalmazottja 
,,olt a kormányzóhelyettes
nek. 

Ilor�átb Károly 

Me·gkezdődött a nyugdí iasok 
térítésmentes üdü ltetése 

Október ltözepé11 két MAV
és két rnsutas biztm,itó egye
sületi üdülőben megkezdödött 
az alacsony jö,·cdclemmcl ren
delkező Yasutasn�·ugtlijasol, cs 
házastársuk (élettársuk) i;on
cloz(:sos, térítésmentes üdülte
tése. Ezeket 2z időszakos szo
ciális gondozókat a félszázalé• 
kos ÖTA már közel 20 éve mű
ködteti. 

Az elsó gondozásos üdülte
tés l!J74 őszén. a vonyarc\·as
hcgyi J\IA V-üdülőben kezdő
dött. Ott évente 500 idős em
ber tfríté.5mcntes, gondtalan 
üdültetésére nyílt lehetőség. A 
megnövekedett igények miatt 
1 080-tól Balatonfüreden, 1085-
től Balatonbogláron, 1990-től 
Hévízen, ez év őszétől pedig 
Hajdúszoboszlón is működik 
szociális gondozó. 

Ebben a nyugdíjas ŐTA-ta
gok által kedvelt és nagysz,im
ban i,gényclt támogatási for
mában az elmúlt öt évben, 
évente átlagos:111 l GOO-an ré
szesültek. 

Bizonyára ke,·esen tudják. 
hogy a gondo::ási költségeket, 
a MÁV-üdülök ('SCtébcn 50-5Q 
s.:ázalékban a MA V-cal mcg
os::ti•a i•iseli az ŐT 11. l\lé.E: így 
i s  az ös-;zkiadásainak 1 0  száz:1-
lékát fordították a gondozók 
működtetésére. Az egy förc ju
tó átlagos gondozási költség 
ugvanis 7í00 forint .  

Ebben az é\'bc-:, Da!:ltonbog
láron és VonyarcvashcgvC'n a 
MA V-üdülökbe:1 Mromhetes, 
HÉ-vízen a V /\ BE. f l a jcl tíszo
boszlón pedig a7.  EBS�: iidülői
ben kéthete.� t11rnusoZ.:hn11 1612 
szemt>ly h<'utalására n ui l ik  1e
lJ1?t0ség. 11 gor>dn::rik m1ikörlte. 
tésére most 12 millió forintot 
fordít az ÖT/l. A beutaltak 

teljes ellátást kapnak és állan
dó orvosi és gondozói felügye
letet biztosítanak számukra. 

Kik  és milyen feltételek mel
lett vehetnek részt a térítés
mentes, gondozásos üdültetés
ben ? 

Mint már említettük. az ala
csony jövedelemmel rendelke
ző nyugdíjasok és házastársuk 
(élettársuk), ha valamelyikük 
ÖTA-t:::gsággal rendelkezik, s 
egy főre esö jövedelmük nem 
haladja meg a mindenkori 
kettős ellátás ininimum össze
gét. 

A beutalás iránt megnö\·eke
dett igények és a kol'látozott 
férőhelyek miatt a 80 életév 
feletti nyugdíjasok évente, a 

70-80 év közöttiek két-, a 70 

év alattiak háromévente utal
hatók be. A beutalásoknál el
söbbséget él\'eznck azok, akik 
eddig még nem vettek részt 
szociál is gondozásban. A be
utalókat az ÖTA területi ellen 
őre. a terület szakszcn-ezetí 
nyugdíjas szervezője és a l\1A V 
szociálpol it ikai előadnjából álló 
bizottsüg ítéli oda. !\lég egy 
tuclnirnl6: a jövő évi beutalási 
i:::énrcket a nru;;di,ias szak
)'Zen•ezcti csoportoknál és az 
ÖTA Irodánál. 1 068 Budapest. 
Dcnczúr utca 4 1 .  szám alatt. a 
személ.vi és iö\·edc-lrni adatok 
egyidejű közlé!!é,·el lehet jelez
n i .  

Az  ŐTA egyéb szoli;:állatása
it i l letően il- történtek az el
múlt  időszakban olvan válto
Z('!sok. amelye.k elsc'ísorban a 
bctegsé� miatt  t ámogatásra 
sznrulók számúra kc-cl\•ezőek. 

/1. parlamentben az év ele
ii>n alkoto t t  in:::suibálvnk közül 
töbh is érintet te  a, ÖT/\ szol
gál tatásai 1. /\ társada lombi zto
sítúsi törvény módosítása kö-

vetkeztében például szükség 
volt a táppénz k ifizetéséhez 
kötődő ÓTA -segélyek feltéte
leinek az újragondolá�ára. A 
vála5ztmány dön�ése értelmé
ben a betegszabadság ideje 
alatt kórházba került ÖTA-tag 
a segélyt változatlanul meg
kapja. A táppénzes állomány
nyal azonos elbírálás alá esik 
a - betegszabadság a tartósan 
keresöképtelen tagok esetében 
is. 

A választmány az ÖTA gaz
dálkodását állandóan figye
lemmel kíséri és forrást bizto
sít a segélyek összegének eme
léséhez. Ez év május 1-jétöl 
például nöz:ekedett a körháii 
napi segély. továbbá az egysze
ri segély és a temetési segély 
összege, A vasutas ÖTA -tagok 
kórházi ápolási segélye napi 
l:iO-ról 30 forintra emelkedett. 
Az egyszeri segélyhez is keel
vczöbbé váltak a hozzájutás 
feltételei. a megszakítás nél
kül, tartósan táppénzes állo
mányban levő dolgozóknak. 

A megszakítás nélkül !JO na
pi _g táppénzes á!lomám·ban le
\-ö vasutasok részére '2000 fo• 
ri nt. az üzemi baleset követ
keztében 90 napig táppénzes 
á llományban levők ré,zére pe
dig .1000 fori nt  egyS>:eri segély 
jár. Az ÖTA-tag e�y évben 
többslör is kaphat egyszeri se
gélvt. Természetesen ennek ;;z 
a feltétele. hogv a kérelmező
nek. az első fol\'6sítás után, 
megszakítá!" nélkül. továbbra 
is táppénzi>s állományban kell 
h•nnie .  F:�zer int  az egyszeri se
gélyt no naponként i�mételten 
foh·ósitan i  kf'I I mindaddiit. 
amíi:i a dolgozó t:íppénzben ri
szesül 

R. V, F. 
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Vasutas fúvószenekarok 
találkozója Tapolcán 

Karádi László megnyitója 

A vasutas-szakszen·ezet kez
deményezésére október 3-án és 
4-én Tapolcan rendezték a 
IV. Orszagos Vasutas Fúvós
zenekari Találkozót. A házi
gazda a VSz Batsányi János 
Müvelüdés1 Központja \ olt. 

A vasutas-szaksze1Tezet a 
Nemzetközi Kulturális Egyez
mény (FISAIC) tagjaként min
dig támogatta a nemzetközi 
szintü. a magyar vasutasság 
kulturális te\·ékenységét rep
rezentáló programokat és a 
vasutas kulturális hagyomá
nyok megörzését szolgáló ren
dezvényeket. fgy jött létre a 
VSz és a MA V közös anyagi 
tamogatásával e kétnapos szín
,·onalas tapolcai rendezvény is. 

A találkozó fó\·édnöke dr. 
Kurucsai László, a MA V Ve
zérigazgatósag fóosztályvezető
je rnlt. Védnökei : Sibak 
András, Tapolca város föpol
gármestere és Pallos György, 
a \ asutas-szakszen·ezet alel-

nöke A ran�os esemény meg
nyitóünnepségén megje:ent 
Papp Pál. a vasutas-szakszer
vezet elnöke is. 

Karádi László, a szombat
helyi i ntézőbizottság elnöke 
méltatta a hagyománvőrző \·as
utas fú\'ószenekari találkozók 
jelentőségét. Ezután a közel 
300 zenész alkotta hat fúvósze
nekar fellépésére került sor 
Tapolca \·arázslatos szépségü, 
egyedi hangulatú tavának 
partján. 

A Tapolcai Ifjúsági Bányász 
Fúvószenekar műsorával kez
dődött a mindvégig jó hangu
latú előadás. amelyet Kiskun
halas. Békéscsaba, Miskolc. és 
Szeged fú\·6szenekarainak fel
lépése követett. Az előadást a 
n ívós, nagy létszámú Pécsi 
Vasutas Kontert Fú,·ószene
kar műsora zárta. A zeneka
rok rendkívül jól választott 
repertoárJai a legkülönbözőbb 
stílust és hangulatot tükrözték, 

élvezetes játékkal nyúgözték 
l e  a közönséget. 

Az estébe hajló .�zabadléri 
program befejezése után a ta
polcai Helycirségi Klubban 
rendezték a zenekarok baráti 
találkozóját, amelyen Papp 
Pál, a VS1. elnöke oklevelet 
és emléktárgyakat adott át a 
találkozón fellépő zenekarok 
számára. Kedves figyelmesség 
,•olt a házigazda művelődési 
központ reszéröl a Batsánvi 
Táncegyüttes a,iándékműso1�a, 
amely nagy közönségsikert 
aratott. 

A IV. Országos Vasutas 
Fu,·ószenekari Találkozó záró
napJán - az októberi hÜ\'Ö.S 
idő ellenére - a város polgá
rainak figyelmét élvez\'e a fú
Yószenekarok térzenét adtak 
Tapolca különböző pontjain, 
majd közösen vonultak a köl
,ő Batsá;iyi János szobrához. 
Ott a \·áros polg.í.rmestere, Sí
bak András meleg szavakkal 
méltatta a VSz kezdeményezé
sére létrejött Országos Vasutas 
Fúvószenekari Találkozó sike
rét. és kifejezte reményét, 
hogy Tapolca városa a jö\'ő
ben is otthont adhat ennek a 

rangns vasutas zenei talalko
zónak. 

Ezután a VSz képviselői és 
a polgármester megkoszorúz
ták Batsányi János szobrát. 

* 

A IV. Országos Vasutas Fú-
,·ószenekari Találkozó sikeré
ért sokat tett a tapolcai mű
\'elódési központ igazgatója, 
Zentai Gábor, aki levélben 
mondott köszönetet a rende
zők nevében ís azért, hogy a 
\'asutas-szakszervezet elnöke 
személyesen is  részt \·ett a 
rende2\·ényen. 

Berényi Klára 

, Mi ·történt a paraolínipián ? 
Beszélgetés Szekeres Pál olitnpiai bajnokkal 

A IX. paraol impiát szeptem
ber a. és 14,- között rendezték 
Barcelonában. a XXV. nyári , 
olimpia !1elyszínén. A kilenc

\iWI 

i 
' 

\ enkét or ·�ágból érkezett 
mintegy 4000 résztve,·ő l;i  
sportágban mérte össze ere.iét. 
Hazánkat 42 versenyzó és 9 
spor•vezető képviselte a verse
nyeken. ahol négy magyar 
aranyérem született. Tőrn\'a�
_ban Szekeres Pál szerezte me;:: 
az olimpiai bajnoki címet. aki 
a BVSC ls az Ml\IS elnökségé
nek tagja. valamint a BVSC 
vh·ószakosztályának elnökhe
lyettese. 

A kiváló tör,·ívó a szöuli 
olimpián és a lausanne-i \·i
lágbaj nok�ágon bronzérmet 
nyert, ezt követően két Vi lág
kupa-\·ersenven diadalmasko
dot.t, é� az 

0

Uni\'ers1adékon ,s 
kiválóan szerepelt. Mint köl
tud:1tt. 1991.  apn!is 2:3-án a 
vívóválog;itott.at szállító autó
busz u,usaként súlyos balesett"t 
szenvedett. A nagyszerű sport
ember lelépül�se után a moz
gás�érüllek között foh·tatta a 
vívast. Sulyos csigoi11atörese 
utan alig fél évvel Németor
szágban a ,1,ozgássél'iilt vív,j 
Európa-bajnoksdgon aranyér
met nyert. 

- Az ottani tolósz�ke� \'ÍV0i< 
,·ezetőjP, Wolfgang Kcmpf hí
\'Olt meg a \·ersenyre, és előt
te az edzótáborukba - em
lékezik vissza Szekeres Pál 

- iHilyen benyomásokat 
szerzett Barcelonában'? 

- Egvütt lá•ni ennyi fogya
tékost megrázó dolog, de ér
dekes, hogv ez a nézőket egvál
talán nem zavarta Minden 
ve.-senv telt híz mellett za 1-
lott. Tudomásor, szerint  több 
mir t  harommill ió néz5ie voit 
a paraolimpiának. Talán ehií 
hal!á!'ra ez túl S'lknak túnik, 
ám ha figyelembe ve�szük. 
hogy tilbb olyan c-:-arnok is 
volt. ahova kgalúbb tíz�zren 
befértek. az atlétikai stadion
ba pedig ötvenezren. akkor 
ez a sziim nem irreális. 

- Látntt-r más versenyeket 
is, kivcilt. ahol magyarok is 
szerepeltek? 

- Az úszáson és a fekve
nvomás-ver�E'nven voltam kint. 
és már órákkal elötte sorban 

-; .· ' 

álltak a nézők, hogy bejuthas
sanaK. Természetesen a , i,·a
son is, de oda is nehéz \'Olt 
beJutni, mivel egy lliOO szeme
lyes csarnokban zajlott. Ez a 
mi sportágunkban tekintélves 
nézőszámnak számít, nem be
szelve arról. hogy még a lép
csőkön is ültek. 

- Az olimpiai faluban i-ol
tak elszállásolva? 

- Igen, de nem ugvanott, 
ahol koníbban a magvaro:< 
laktak, mi\'cl kisebb \'Olt a 
létszám, és azt a 1·eszt lezár
ták. Olyan há7..akban laktunK, 
amit úgv alakítottak át  utólag, 
hogy a mozgássérültek is tud
Janak bennük közlekedni. 

- Esélyesként indult, hiszen 
a balesete elött is t'ílágklasszis 
nvónak számttott. l\1enitélése 
szerint milyen színvon�lú volt 
a 11,ezcmy, há1iya1i indultak? 

- Soi<an ugy gondolták, 
e1ég ha csak k im!'gvek. máris 
átvt!hetem az aranvérmet. De 
hát ez korántsem ,·olt ennvire 
egvszerü. A profi múltam 
előnvt jelE'nlelt, viszont fizi 
kanag �o',kal hátr;ín\·osabb 
helnetb�n \ oltam, mert p '· ; };:: 
már 5. 1 O \'arv akár 20 éve 

verscnveznc-k. lénvE>eesen er5-
sebbek nalam. Azáltal, ho::v 
erösebb a karjuk, hos5zabb tá
von gvor-:abbak és precízeb
ben tudnak találatot bevinni. 

Egyébként tizenheten indul
tunk. 

- Szakmailag mennyíben 
más, hogy itt rögzített :;zéken 
ülv1-, vívnak? 

- Igazából n incs olyan nagy 

különb:,ég a kél \·ívásforma 
között. Egésn égesekkel edzer
tem. öke• is za\'arta az ehő 
fél órában. hog:y ül\·e kell ví.•
n iuk, de azc1t 'tn már számu1,
ra sem Jelentett n nrobléméit. 
Persze, az első idóben én is 
próbalirnztam olyan megoldá-
5ekkal. amike itt nem lehet 
alkalmazni, mivel itt rö,·idebb 
a tárnlság. Többek között a;, 
elhajlásokkal lehet variálni. 

- Ki i-olt a legnehezebb el
lenfele? 

-- Az ol::lsz Cecronti. Elótte 
minden \'er,enyt ő n\·ert me6. 

nagy rutinnal rendelkezik . . .  
Az Európa-bajnokságon meg
Yet tem, viszont a pisai nem
zetköli versenyen ö lett az el
ső. 

- Hogyan telnek a napjai 
az olimpia után. Pihen vagy 
már elkezd'e az edzéseket? 

- Amíg a normál olimpia 
után akár két-három hónapot 
i, k ihae;vnak a sportolók. ad
dig ez nálnnk nem egészen ígv 
\'an. Eléggé zsúfoltak a nap
ja ;m Alapí•ottunk egv egye
sületet, a Vas 1, Pasaréti úti 
csarnokában doiiwzunk heti 
két alkalommal. Az a célom. 
hog\· nz e/{\·esület keretén b�
lül ki lenc-tíz oh·an \'erspnvző
vel fo�lalkozzak, akikböl a 
mn7gássérültek klJzött élsi:or
tolók \·á1h ... tnak. 

- Melyik knrosztály jelert
kezésére számít? 

- Az nálunk szint<> teljec;en 
mincieev. lehetnek akár hat
V'lnévesek is. c�ak az a lé
!1\'eg, le�\'en eszük a víváshoz. 
T:ímogatókat kere�ünk. de a 
pénz mE'llett a Iegfontosabb
na!, azt tartom. ha \'égre ben
nünket, mozg'Í-:sérülteket 1� 
E'!:!\·enrRngü félnek tekinten�
ne1<. akik szeletet kérnek ab
hói a nae;v tortiibó!. ami 'Tl in
de11kine', iár  Mi csai- annvi
ban kiilönbözünk m1sok•ól 
hoitr nem tudunk léocsfín köz
lekecini, � a hatvan centinél 
keskenyebb ajtón b1m,enni.  

(Kovác�) 
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A zsűri külön.díiát nyerték 

Kertészet a Király-vágány mentén 
Még a vasutasok közül 1s 

csak kevesen tudják, hogy 
honnan származnak a föváro
si pályaudvarokat díszítő nö
vények, ,·irágok. Köbánya fel
ső nhlomástól nem messze, a 
sínek, vag}' ahogy itt ismeri k, 
a Király-vágány mentén talál
ható a i\lÁ V Kőbányai Kerté
szete. Szerencsére fotósunk jól 
ismeri a járást, mert külön
ben aligha találtunk volna 
ide. Már így is majdnem föl
adtuk a reményt, mire megpil
lantottuk az üvegházakat. 
Amikor beléptünk. az egyik 
dole;ozó éppen viragcserepeket 
csomagolt, és mutatta. hogy a 
főnök egy \'evővel van elfog
lalva a pálmaházban. 

- i.\Iióta dolgozik a kerté
szetben '! - fordulok kalau
zunkhoz, Kánai Pálhoz, a ,·e
zetőhöz. ak.i m iközben körbe
kalauzol bennünket, elmeséli a 

kertészet történetét 
- 1955 áprilisa óta vagvok 

itt, és azóta ez az eg\·etlen 
munkahelyem. A Kertészeti 
Technikumot '52-ben \'égeztem 
el, az iskola a XIX. ke1·ületi 
IKV-hoz helvezett ki kerté
szeti előadónak. Azt.ín, mivel 
megszűnt ez a beo�ztás. fog
tam magam és eljöttem ide, 
mert tetszett el a kert. Olyan 
„protekcióm" volt. hogv azt 
sem tudtam, hol a bejárat -
teszi hozzá \'iccesen. 

- Gondolom. nem mindjárt 
főnökként kezdte? 

- Kertésztechnikusként ke
rültem ide. 1957 januárj,iban 
,·ezetöhelyettes lettem, s 19:59. 

január l-jétől ngyok a telep 
vezetője. 

- Mi történt ez alatt a har
minc é\ alatt, mi ben különbö
z.k ez a kertészet az ai�kori
tól ? 

- Négy új üvegházat épí
tettiínk, a rénieket moderni
záltuk, a tizenkét fiithetö me
legágy is már az én idömben 
készült. hasonlóképpen a tér
világítás. valamint a kö::pontt 
gázyúté.'f"'i.S. 

- _Hány négvzetméteren ter-
mesztik, szebb kifejezés�el, 
neveiik Ht a növénye!{el '? 

- .\ kertészet területe 2.9 
hektár, tizenhat i.l\'egházun k  
és tizenki lenc fűthető meleg
ágyunk van. 

- Hová kerül ez a sok szép 
növénv? 

- Mi látjuk el a központi 
hivatalokat. a MA V Vezérigaz
gatóságát. a budapesti 1e;uzga
tóságot. a budapesti pá!Yallci
varoknt, valamint a Budapest 
közigazgatnsi területén be;üli 
szolgálati főnök-égek nagv ré
szét. Ezenkivül \'alamenP1 i 
:\IA V-rendezvényt m i  dí�zít
jük re:. 

- Orchledákat. kü;önféle 
pálmákat és páfrányokat látok. 
Tényleg hányfajta növény, vi
rág ,·an itt'! 

Kánai Pál a pálmaházban 

.Munkában a kertészet clol,:-ozói 

Körülbelül nyolcvan faj
tával foglalko:wnk, bár most 
nemsokára privatizá!Ják a ker
tészeteket is. ezért mi is pro
bálunk szakosodni. Csak olvan 
növénveket termesztünk. ,am -
l} e,;: elkelnek a piacon. M r 
harmadik éve aru!hatunk iti
fe,é IS. 

- l\lilven a forgalmuk. nye
resége,-e a kerte„zet? 

- :-Jem nyereséges. a ki
adásunk 8-9 mill ió forint 
évente. míg a bevételünk kb. li 
m �:ió. 

- Ha valaki idejön. olcsé,b
ban .Jut ,·irághoz, mint teszem 
azt a Sasadn:í l ?  

- H a  a z  üzleti arat ves.�zük 
figyelembe. mindenképpen ,iob
ban jár. mert itt rezsiáron ad
juk a virágokat. 

- Hánv beosztotta: dolgo
zik ? 

- Harminc:m vagyunk, ez a 
létszám a benti. kertészeti 
munkákra e'ég. de a külső. vi
ráeo,itási mun kákhoz, a kihe
lvezett növénvek karbantart,í
sához ez a !étszám kevés. Az 

állomások többé-kevésbé el
végz.:, a gyomlálást. locsolást, 
ám enneK e:!enére szomoru a 
kép. mert a munkánk nagv ré
sze abból á!L hogy allandóan 
pp\Qln.u').k _ .�ell. az elloppa, 
tonkretett növenyeket. A pesti 
palyaudi·arokra egyébként 
evente l�ét és fél millió fori1ii 
ertektt nöL·ényt ültetünk ki. 

- Eddig szerényen elhall
gatta. ho((\' milyen nemz�t:köl.i 
.sikerük \'Olt • . .  

- l\Io, t. szeptember 1 i-� és 
'.!0-a kózö•t rendezték meg a 
Kertészeti Egvetemen a Dísz
növény '9:? nemzetközi kiál:í
L.1,;t és va..,art, ahol mi a z,uri 
egyik 1tulnndíját nyertük el. 

- Ha jól számolom, ez év• 
brn m�gv nyu�díjba. ez a !ii• 
ker m 'ltegv megkoronázta a 

pályaf Jt,.%•. 
- December 31-ével nvug. 

díjba megvek. f:n választottam 
k1 az utódomat. Jenei Istvánt, 
ak re JÓ szívvel hagyom a 
kerte_,zetet. 

Kovárs G:rörg-yl 
Fotó: Tilttő 

lf áro,n,iegytúl évi ,nérleg 

Csökke11t a ioglalkozásÍ 
és az üze111Í balesetek szá111a 

A MA V fog1alkozási balese
ti helyzete ez ev első 9 hónap 
adatai szerint a múlt év azo
nos időszakához \'lszonyít\'a 
kedvezően alakult A balesetek 
száma és az ezzel összefüggő 
táppénzes napok száma to
vább csökkent. A foglalkozá
si balesetek száma 22 szaza
lékkal, ezen belül az üzemi 
balesetek száma ha.,onló 
mértékben csökkent. Né�gyel 
ke\·esebben vesztették éleh.i
ket foglalkozási baleset ki>
\'etkeztében. Ezzel szemben 
két fő\·el többen -:zem•edtek 
c�onkulásos balesetet. mint a 
múlt év azonos idöszakában. 

A balesetek számának 
mérséklödése mellett. ha ki
sebb arányban is, de a kiesett 
munkanapok száma is csök
kent, minden baleseti kategó
riában, 1 1  százalékkal. Vizs
gálva az egy sérültre eső 
g,·ógyulási időt. az emelke
dést mutat. :37 napr61 42 nap
ra. A hosszabb lfYÍllfYUlási ídö
ből arra lehet J.övctkeztetni, 
hogy a kevesebb baleseten 
belül a súl�·o�abb esetek szá
ma nöYrkeclett. 

A MA V ál!ománvj le•számá
nak apadása ellenére az 1000 

főre eső foglalkozási. azon be-
1 ül az üzemi balesetek száma 
csökkent. E fontos, nemzetkö
zileg is elismert mutató sze
rint 199:?. el,ő 9 hónapjában 
l OOO vasúti dolgozónak 1 szá
zaléka szem·edett üzemi bal
esetet. A balesetek számánal, 
csökkenés<' egész évben fo
lyamatos. A harmadik ne
gyedé\·ben a balesetek száma 
hasonló mértékben csökkent, 
mint  az első fl hónapban. Vizs
gál\ a az üzemi balesetek 
okait az állapítható meg, 
hogy a munkakörülmények. 
környezeti te!tételek tovább 
romlanak. A baleseteknek 9 
százaléka kénvszerpályán köz
lekedő jármúvek javítása so
rán következik be. A legtöbb 
baleset to\'ábbra is a munka
hel\• területén, gyalogos köz
lekedés közben fordul elö. Ez 
teszi ki az üzemi balesetek
nek több mint 14 százalékát. 

A vasúti te\'ékenységre jel
lemzö üzemi baleseti kategó
ria vasúti jármúröl történö 
le- és felszállás. Az üzemi bal
eset.!k 7 százalékát teszik ki 
ezek az esetek. 

A szállitási teljesítmények
hez vhzonyítva .sok, arányai
ban az územi balesetek több 
mint 10 százaléka a kézi és 
gépi rn'wdási és rakomány
ig'llgatási mú\'eleteknél for
dul elő. Emelkedett a hagyo. 
mányos kézi szerszámmal 
vé�zett munkáknál a balese
tek száma. 

A vizsgálati megállapita• 
sok szerint az üzemi balese• 
tek többsége a biztonsági elő
í1·ások meg.sze�ésének. sz&• 
hálytalan munkavégzésnek a 
következménye. Több esetben 
a sérült szakképzetlensége, 
gyakorlatlansága okozta a 
balesetet. A balesetek okai 
ezenkívü� rlsfü:orban a mun
kák szervezetlenségére, irá
nvítási fogyatékosságokra. s 
nem utolsósorban a techno-
lógia� fe!(yelem lazaságaira 
vezethetők vissza. A javuló 
ba]e,eti helyzet ellenére egy. 
r<> tóbb •. adósság" halmozódik 
fel fi munlcwédelemben a 
munkaadók részéról, aminek 

kárát a munka,·állalók fize„ 

t ik  meg eg�szségfik éc testi 
épségük veszélyeztetésével. 

Pásku Jenó 
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� ubileumot ünnepel

hetett „aranyosan·• e siker ko
vicsa, Koppán11i István, aki 
két évtizede gondozza az 
USIC-versenyekre utazó sakk
Clfapatainkat, sót 1965-beh 
Kecskeméten és 1968-ban Ri
gában játékosként is- helytállt. 

Talán �ngednek sakk
szerető olvasómk egy kis vis,z
szapillántást. Jó 33 esztendeje 
már annak, hogy 1959 áprili
sában Münchenben el6szQf ül
tek asztalhoz USIC-bajnoksá
gon magyar vasutas sakkozók, 
és mindj'árt biztos csapatg,y·ő
zelemmel mutatkoztak be, e 

sorok íróját pedig a lelkes 
rendez6k hat győzelméért nem 
hivatalos egyéni ba�okká 
avatták. Legµtóbb 1988-ban 
Lengyelországban alig szorul
tunk az akkori Szovjetunió 
csapata mögött a második 
helyre, igazán esedékes volt 
mar ez a diadal. 

JJ5 , N fi 
KiUdö�kkel utazott 8YU 8 JllgD 

Szemók Béfá nyugállományű 
Az illdóhóztól 11 ,.,,.,, .. 

Rablók a vonaton 
telmll volt, a külföldiek tilos
ban jimak. 

A kalauzok tudták, ml a 
teend6jiik', azonban nehezítet
te dolgukat, hogy azok fél sze
me mindig rajtuk volt. Ennek 

��}t 

� 

alól. Ezzel elérték, hogy a 

munkilatok rvntttl tc,rpt-
��� ki�ben zavar-

.�� A��\�, 
térvei szerint elkészítendő bo
nyolult vasszerkezetre hazai 
berkekben nem áhdt vállal� 
koz6, a kivitelezéssel a neves 
Pári�i Eiffel céget bízták meg. 
"Bó�tt á -clii\tokba befutó vá
gányok száma is, öt helyett ez
után hat sínpárt használhattak 
az érkező és induló vonatok. 
Az utasok várótermei mellett 
díszes királyi - sót királyrt6i 
- várótermet is berendeztek. 
Az építkezéshez mintegy hat
ezer tonna vasat használtak 

HALÁLOZÁS 

Mély részvéttel kísér
ték barátok, tanítványok 
és tisztelők október 19-én 
a Farkasréti temetőben 
utoli;ó útjára dl'. Szabó 

'l'lbor ny_ugalmazott MA V 
fötanácsost, a MA V Vezér
igazgatóság díjszabási osz
tályíinak volt vezetój.?t. 
193jl-t61 állt a MA V szol
gálatában és több vld6kl 
és budapest,l állomáson, 
mint forgalmi szolgálatte
vő teljesített szolgálatot. A 
Nyugatí p�lyaudvaron 5 
éven i h' 
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Eljött a cselekvés ideje f A bírálatok nyomán 

A VSz felhívása az alapszervezetekhez Módosítják az alapbér
és tarif aszahályzatot sok haladéktalan, de 1egkésóbb 

no\·ember 17-ig történö meg
kezdését. 

A \·asutas-szakszervezet a napokban az alábbi fcl
hi�á�.t �üldtc az alapszervezeteknek, amelyben együtt
m�lwdcsrc. cselekvésre szólítja fel a tagságot, amcny
ny1ben a szakszervezetek számára nem születik elfo
gadható megállapodás. 

A 1,övetelések alátámasztá
sára a szakszervezetek közfö 
döntéssel november 23-án !i 
órától kétóras együttes figyel
me::tetö sztrájkot helyeznek 
kilátásba. Amennyiben a t{ir
i::valások nem \·e1.etnek ered
ményre, december elején: 
a szakszer\'ezetek áltnlános 
sztrájkot tartanak szükséges
nek. 

A leri:ezetben figyelembe i·ették a ltS.; jaiYJslatait 

Az Országgyűlés még ebben 
a hónapban dönt az 1993. é\· i 
költségvet{-sröl, az adózásról, a 
foglalkoztatáspol itika alap\'etó 
kérdéseiröl. Ezek a döntése!< 
meghatározzák a vasút és a 
,·asutasok 1993. évi létét. 

Tudnunk kell, hogy a parla
ment elútt lé\"Ő ten·ezetek nil
toztatás nélküli elfogadása az 
alábbi következményekkel j:ír:  

- növekvő munkanélküli
ség, 

- a természetbeni juttatá
sok megad6ztatás.'.l <étk�zé�i 
hozzájárulás, vasúti szabad
jegy stb.), 

- a kétkulcsos áfa ellenté
telezés nélküli bevezetése (ez a 
legkisebb jövedelemmel ren
delkezőket sújtja a legnagvobb 
mértékben), 

· 

- a nyugdíjemelés elmara
dása az iníláció ütemétől, 

- a nők nyugdíjkorhatárá
nak emelése. 

A vasút 1992-es 10 milliárd 
forintos ve.�ztesége, 1993-ba11 
i·árhatóa1i 13 milliárd forintra 
11övekszik. 

Ennek kö\•etkezményeként a 
MAV többek között az aláb
bi Intézkedések bevezetésére 
kénr.szerill : 

- a forgalom szüneteltetése, 
minte;;.v 1:500 km-en, 

- két műszakos munkarend 
bevezetése a vasúti közleke
désben, 

- új Yasúti Tün·énv néll.iil 
ne történjen me� a l\lA V át
szervezése, átalakítúsa priva-
tizálása, 

' 

- haladéktalanul kezdődje
nek meg az 1993. é\'re Yonat
kozó kollektív szerződés és 
bérfejlesztés trírg\'alásai. 

- a \'asutasok másfél év
százados utazási kedvezménye 
maradjon adómentes. 

* 

A ,·asutas-szakszen·ezct no
,·ember 3-án közzétett fclhí
\':Ísa pozití\' visszhangra ta
lált a tagság és a munka,·ál
lalók körében. Ez a ténv arra 
késztette a VSz-t, hogy á fel
hívás tárgyában. ,·alamint a 
korábbi közös m·ilatkozatok
ban megfogalmazott célok el
érés2 érdekében egységes fel
lépést kezdeményezzen a társ
szakszen·ezetekkel. A novem
ber 9-i tárgyaláson a VSz meg
ál:apította, hogy van igény a 
kö::ös fellépésre. A \'llsuta.�ok 
érdekeit két síkon ke!l képvJ
selni (állampolgárként és vas
utasként), a kétirányú kép\'ise
let részint az r:rdeke�yeztető 
Tanács túrgrnlásain. részint 
le -később november 17-én 
megkezdődő, a vasuta.�-szak
szert·czetek és a kormányzat 
közötti tárgyalásokon ,·al6sul 
meg. A közös cselekvés rnód
já t és idejét e tényeknek kell 
alárendelni. 

Az 1992. február l-jétől ha
tulyban lévő besorolási e.s 
alapbérrendszert (lti/1992. szá
mú utasítás) a bevezetést. 
illet\·e alkalmazást követően 
számos kritika érte. Sokan 
azonnali változtatást kérte:<. 
mert úgy érezték, számukra 
hátrányos az új alapbérrend
S'zer. Módosításra azonban 
csak egy-két esetben került 
sor (például bizonyos vé�
zettségek elismerése). dc í!lc
ret hangzott cl arra, hogy az 
év második felében tíltalán'J� 
fclüh'izsg:Hatot végeznek és az 
indokolt vfi.1• 7•at.ísokat ,·6�re
hajtják. Ez azonban elmaradt. 
amelynek �:ét oka ,·olt. Az 
egyik, hogy egyre n\'ilvánva
ló'.Jbá vált, nem lehet ol\'an 
módosítást \"égrehajtani, ami
ne bérvonzata van. mert ar

ra fedezet nincs, pedig főleg 
ilyenekre mit az igény. A m.í
sik ok, az időközben megje
lent új Munka Törvénykönyv':! 
miatt szükségessé váló kollek
tív szerződés módosítúsok tár
gyalási igénye a tarif:lval ,·aló 
foglalkozást háttérbe szorítot
ta. 

Az év közepén a munka
ügyi miniszternek is megje
lent egy rendelete nz ágazat
közi bérbesorolásról (6 1992. 
:.\föl\I rendelet), amely teljes 
felülvizsgálatot igényelt. 

lemi foglalkozáshoz képest, 
ezen módosítás szükséges. 

- Az azonos, illetve nagyon 
közelálló munkaköröket attól 
eltérően értékelik az osz.tály
basorolásnál, hogy milyen 
szakszolgálathoz tartozna:{ 
(például főpályamester 
építés,·ezetö). 

- A pályamunkást - fon
tosságára tekintettel is - ne
\·esített munkakörként javasol
jái< SZ.!repeltetni. 

- A gépkocsivezetőket a 
gépkocsi kategóriája szerint 
kérik osztályba sorolni. 

- A technikusminősító \'izs
gát ismerjék el felsófokú vas
úti szakképe�itésnek (a tiszt
képzöhöz hasonlóan). 

Egyre többe,i tartják szük
ségesnek. r.ogy a tarifális bére
zés mellett legyen lehetőség 
pozitív iránylÍ differenciálás
ra, amelyhez bérfedezetet köz
pontilag kellene biztosítani. 

Igen sok ja\·aslat érkezett 
többféle állami iskolai ,·é�
zettség. tanfolyam. vi:zsga elis
merésére, minősítésére termé
szetesen olvanokra, amelyek 
az utasításban eddig nem sze
repeltek. 

A legtöbb ja\'O!;lat egY<'S 
munkakörök egy-két osztállyal 
magasabb o�ztályba �orolására 
érkezett. össz�ségében l"-> 
munkakö:1 javasoltak feljebb 
sorolni. 

Mindenekelőtt azt kell han�
súlyoznl, hogy az év elején be
vezetett bérbesorolási és tan-

farendszer alapjaiban nem 
változik, néhány módosítást 
azonban a Vezérigazgatósá;:: 
is szükségesnek tart. A::t ta
pasztaltuk, hogy a Vasutaso/: 
Szakszervezr,te által javasolt 
módosítások l;özül a tervezet 
összeállításánál többet is fi
r11elembe vettek. Nem én•é
nvesítetté'.t ,·iszont a munk:1-
körök feljebb sorolására \"O• 

natkozó igényeket. illetve csa!< 
néhány esetben történt feljeb:J 
sorolás. 

A módosítás indokai között 
szerepel az is, hogy nz év kö
zepén megjelent 6 1992. ,ci
mú munkaügyi miniszteri. ren
delet kötelezően elóirja aL 
ágazatközi besorolási sZ.'.lb ·1-

lyok alkalmazását. A jelenle�í 
ten·ezet a sze11emi foglalkozÍl
súakné! a rendelet clóírásalt  
figyelembe is  vette>. azonban a 
fizikai munkaköröknél ne:n. A 
rendelet a fizikai foglalkozá
súaknál né::!)-· 5zakképzettségi 
és négy munkakörülmé:n-i ía
ko3atot ismer. A tervezet ösz
szeállít6í szerint ez a l!Yakor• 
latban nem működtethető. ígf 
továbbra Is alapként használ
ják az 5/1983. l\1E, számú ren4 

delet szabálrnit. Ennek alap
ján ke11 elkészfteni az úl mun
kakörök felvétele esetén :i 
mu'1kakörl tükröket is. illetve 
az elavult ,.tükrök" módosítt.
sa is a korábbi sz<ibilyok 
alapján történhet. At\·etté :t 
\'iszont a munkaügyi minisz-

(Folytatás a 3. oldalon.) - 20 OOO munkahely meg
szüntetése, 

- a kollektív szerződés fel
mondása. illetve az abban rög
zített juttatások államilag ga
rantált (Mt.) szintre \'aló csök
kentése, 

.11 felhívás ldadá!'ának célja 
nyomásgyakorló al,ciál.: támo
gatottságának a felmérése. Ila 
ugyanis nem születik az Ér
dekegyeztető Tanács l.:eretei 
1,ö:::ött a s:aks::en:ezetek s:á
má ra elfogadható megállapo
dás, akl-or a nyomásgyakorló 
e.�-::közöl.: fokozatos megi:alósí
tására kerül sor. (Két6rás fi
gyelmeztető sztrájk, nagysza
bású demonstráció, szükség 
esetén kétnapos általános 
sztrájk.) A ,·asútnál működő öt 
szakszen·ezet - a Mozdonr
\'ezetők S7.akszer\'ezete, a Vas
utasok Szakszen·ezete. a Vas
úti Dolgozók Szabad Szakszer
vezete, a Vasutasok Független 
Szakszen·ezeti Szövetsége és a 
\'asúti Alkalmer.ottak Demok
ratikus Szövetsége - novem
ber 9-én közösen értékelte a 
vasútnál kilátásba heh·ezett 
gazdasági kényszerintézkedé
sek miatti. valamint az októ
ber 26-i közös tárgrnlási kez
deményezés utáni helvzetet. A 
tan1icskozás résztvevői az aláb
bi nyilatkozatot fogalmazták 
meg. 

A november 19-i időpont nz 
idöközben, november 20-'.U-re 
halasztott első ET-tanácsko
zást (gazdasági, szociális fóru
mot) megelőzné, illet\•e a tes
tületi felhatalmazás és a kelló 
felkészülés szempontjából a 
társszakszervezetek számára 
korainak bizonyult. E s::em
pontot is mérlegelve, az egysé
ges és közös vasutasakció szá
mításba vehetó legkorábbi idő
pontja november 23-ra tolódott 
ki. Ez a dátum szerepel a ,·as
utasságot reprezentáló sza'.{
szer\'ezetek által megfo�alma
zott és aláírt nyilatkozatban is. 

A Vasutaso!( Szakszervezete 
közben összegyűjtötte azokat 
az észrevételeket, javaslatokat, 
amelyeket főleg a tago7.a.tok 
tettek, ezeket összefoglalta és 
átadta a MÁV Vezérigazgató- .--------------------------
ságnak, hogy vegye figyelem-

- a 13. haYi fizetés megvo
nása, 

- az 1993. évi bérfejlesztés 
elmaradása (ez önmagában 
kb. 30 százalékos reálbércsök
kenést eredményez), 

- a szociáfü juttatások 
csökkentése. leépítése (étkezé
si hozzájárulás, gyerme!dntéz
rnények bezár:ísa, üdülési tá
mogatás. szociális segély stb). 

Ezen intézkedések a t:asiít 
és a vasutasság számára kilá
tástalan hel11:etet teremtenek, 
ezért a Vasutasol.: S:al.:szerre
zete minden töri;é11yes es:1,öz
zel fellép ellenük. 

Követeléseink: 
- a MAV-nak juttatott 

költségvetési támogatás 1993-
ban közelítsen az európai át
laghoz. 

- készüljön Közlekedéspoli
tikai Koncepció, 

A szakszen·ezetek elfogad
hatatlannak tartják, ezért \"isz
szautasítják a MA V péniugvi 
egyensúl\'ának helyreállítását 
azon az áron. hogy ,·asút\'ona
lakat zárnak be, tömeges el
bocsátásokat alkalmaznak. nem 
kötnek kollektív szerzódé5t, 
megvonják a 13. havi fizetést, 
bércsökkentést helyeznek ki
látásba, bezárják a ,·asúti szo
ciális létesítményeket. 

A szakszerrezetek a kor
má7'lyhoz intézett október 26-i 

tárqyalási kezdeményezésükre 

eddig érdemi választ nem l;ap

tak. A fentiek miatt a szak
szervezetek követelik a \'asút
politika mcg\·áltoztatását. a 
,·asút költségvetési támogatá
sának növelését, a tömeges el
bocsátások elkerülését. a kol
lektív szerződés ,·í,·mányalnak 
megőrzését, a tisztességes bér
emelést. Mindezek érdekében 
szükségesnek tartják a kor
mánnyal folytatandó tárgyalá-

:No\·ember 23-a tiibb szem
pontból is megfclclö : 

- két tárgyalási folyamatra 
tudunk nyomást gyakorolni 
(ÉT, illetve a ,·asút ügyében 
illetékes kormányzati körök) 

- mód nyílik a szakszcn·e
zetek együttes fellépésére 

- elkerülhető\'é ,·álik a rns
utas-szakszervezetek (és így a 
dolgozók) szembeállítása, meg
osztása. 

A megállapodás létrejötte. 
l!let\'e az aláíró szervezetek 
együttes kezdeményezése hoz
zájárulhat a ,·asutasság érdek
\'édelmi egységének megterem
téséhez. 

be a módosítás kidolgozásakor. 
A tel;esség igénye nélkül a 
felmerült - szerintünk jogos 
- észrevételek közül néhány!lt 
kiemeltünk. 

- Nem indokolt a műszaki 
je!legú szolgálati fómérnöksé
�eket kategóriába (csoportba) 
sorolni és annak alapján cgre-; 
munkakörök osztályba sorolá
s„nál a megkülönböztetést al
kalmazni. 

- A besorolási rendszer túl
zottan üzemvltelcentrikus. 

- Indokolatlanul kiemelten 
kezeli az igazgatás munkakJ
reit (vasútigazgatóság, vezér
igazgatóság). 

- A fizikai munkakörök be
sorolásánál felhasznált „mun
kaköri tükrök'' elavi.:ltak, át
dolgozást igénrelnek. 

- A besorolásnál érettsé;:I 
helyett középiskolai képzett
ség legyen az előírás. 

- A bérrendszer leértékeli 
a fizikai munk:iköröket a szel-

Csal. a héts•e•·es jegyá,• dezésre nem kerül sor, akkor 
tovább folytatódik az állag
ro:nlás, a vasút műszaki le
épülése. A vállalat a11yagi 
gondjain csak több mint 100 
százalékos jegyáremelés vagy a 
belföldi áruftwarol.: .15 s,zá;;;alé

,,, 

segítliet a .1HA V-011 

A személyszállítás 14  mil
liárd forintos \'eszteségét az 
áruszállítús csökkent, 4 mil
liárd forintos nyeresége már 
nem fedezi. /\ vállalat várha
tóan mintegy 10 milliárd fo
r!nto5 veszteséggel zárjn az 
idei évet - állapította meg egy 
vasúti tanulmány. Csárádi Já
nos MÁV-vezérigazgató a 
múlt héten a vasutas-szakszer
vezeteket, ol;tóber 27-én pedig 
a parlamenti frakciól:at Uqé
koztatta u vállalat helyzetérol. 

Az 1992. é,•I pénzügyi v2sz
\eség a keretztfinánszírozfü, 
gyakorlatának csődjét jelzi -
összegez a tanulmány. - Egy
,e nagyobb �(,ikség van a; úl-

1am és a v:íllalat feladatait 
körvonalazó megállapodás alá
írására - nyilatkozta Csárádi 
Jcínos. - Az 1993-ra prognosz
tiz:llt vesztesé� 1 3  milliúrd fo
rint. Ennek következménye to
\':íbbi sebcsst'.!gkorlátozús lenne 
a fővonalakon. több mellékvo
nalon szüneteltetni kellene a 
forgalmat, a va�uta,;ok nem 
kapnának 1 3. havi fizetést, és 
csökkentenünk kellene a szo
ciápolitikai kiadasokat is -
mondta n vezérlgazg::itó. 

E:.ek az ititézkedésel, jelen
tós létszámleépítéssel és az át
lagbér 10 százalékos csölcl;cnté
sével járnak. A jövő évi 20 
százalékos inflációt figyelem
be véve ez 30 százalékos reál-

bércsökkenést jelentene a vas- kos növel;edése segítene. 

utas-társadalomnak. Az intéz- A ,•asútnál múködő szak
l;edéssorozat húszezer vasut·1s szen·ezetek közül öt úgy ítéli 
munkahelyét szüntethetné mrg, ho�}' a !\IA V gazdasági-

la� működésképtelenné vált meg. Éppen ezért új közlekerlési 
- Az inté;;kedések bcvezeté- koncepció kidol{!;ozását juva

sével sem tudná J;igazdálkod- soljúk, a közlekedéspolitika kini a l\IAV ezt a 13 milliárd fo- alakítására és ellcn<Srzésére 
rintos veszteséget - ismertet- parlamenti bizottság létreho• te a \ asút helyzetét Csárádi zását. a vasút piaci versenyké
János. 

A tervezet szerint nz állam- pességénck jélvítását. A szal,-
nuk át kell vállalhia a vasúti szervezetek készek a tárgva-
pályát< építésének és fcnntar- lásokra,. ám •. ha nem kap,nak 
tástín:i.k finanszírozásút, és pozitív választ, rákényszerül
meg kell oldania a személy - bet.nek a nyomásgyakorlás más 
.szállítás veszteségeinek cru1l l •  formáira I�" - írja nyllntko
té�ét is, a márciusi knrmqn•,.. zatuk. 
döntés sz_ellemében. _Ha a ren_-· l\latruc Péter 

Üteme1ett kivitelez.ésben 

A jövő évben e/kezdődik 

a nyíregyházi rekonstruktió' 
Csárádi János, a MAV ve- - az A-B és C magaspe-

zérigazgatója, a közelmúltban ronhoz az utasaluljáró kiépí
Nyíregyházán aláírta azokat a tése, 
dokumentumokat, amelyek az _ négy új vágány - I-IV• 
állomás rekonstrukcióját, a be- lg _ építése, rnházási program tervezett 
ütemezését foglaljúk magukba. - tizenegy új kitérő beépi-
Ennek a nagy forgalmú cso- tése, 
mópontnak az átépítése rég- - tizenegy új kitérő bekap
óta esedékes. Korszcrűsrtésé- csolása a D-:55 típusú biztosi
nek szükségessége már két év- tóberendezésbe, 
tizeddel ezelőtt, n hetvenes 
évek elején felvetődött, ám - négy új vágány és a tlzen-
anyagbk h iányában a kezdés egy kitérő fölé n felsóvezeték 
mostanáii: \'áratott magára. kiépítése, 

Hogy ml Indokolja az állo- - a közműkábelek kiváltása 
más átépítését? a végleges állapot szerint, 

Elsősorban személrforgalma. - az úgynevezett kapcsoló-
Naponta negyvenezer, a csúcs- kert vé,gleges helyére történő 
idöszakban órúnként hatezer telepítése, 
utas fordul meg az állomáson. - az utastájékoztató-rend• 
Aluljáró ni11es, a t·onatokat a szer kiépítése, 
vágányokon át lehet csal.: meg- - a kocsivizsgálók szolgálati 
l:ö::clíteni. Ez egy ilyen nagy helyének elbontása, forgalmú C!'omóponton baleset-
veszélyes. A műszaki bcrende- a postacsonkavágány 
zések is rég elavultak. A biz- megépftése, 
tosítóberendezés közel har- - a korszerú állomási tech• 
minc é\·e, a villamos-felsőve- nológiu kialakítását négy új, 
zeték 1967-ben készült. ,·illamo� vontatásra kiépített 

A beruházási programra ala- ,·ágány segíti majd. 
pozva a szakemberek olyan A beruházási programot a 
műsznki megoldúst fogadta!, el, MÁ VTl és az · UV./\ TERV kö
amely ütemezett ki\'llelezést zösen készítette. Költségét, 
biztosít. Az elsó két ütem a 1991. évi árakon számQlva 74a · 

millió forintban határozták korszerű, balesetmentes utns- meg. A kivitelezés jövőre kez-kiszolgálást lesz hivatott meg- dödi!{ és 1996-ban kell beíeje• 
oldani. míg a harmadik a kor- z.ódnie. Ila a beruházás meg
-;zc.,rú technika klépftését fog- valósul. a szabolcsi megyeszék
lalja magába. Ennek megfeJe- helv vasútállomásán két ma• 
lórn - a tervezett kivitelezés gasperon, három aluljáró-lc
sorrendjében -, u következő vezet�, és e!UI: tágns utasalul
munkákat kell nz építőknek járó biztosítja a felvételi épil• 

é let é:-; a vágányo,k k6'2:ötti uta5-elv gezni: ' átvezetést, egy•ióval a baleset-
- az A és a B magasperon m�ntes kö:Llekedést. 

kiépítése, .n. V, F. 
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MSZOSZ-FORUM SZEGEDEN 

Erőte/jesel,/J fellépést 
sürget a tagság 

• 
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségé

nek vezérkara az elmúlt hetekben bizalmi fórumokon 
sorba járta az ország valamennyi régióját, és a jelenle
gi helyzet ismertetése mellett, a tagság közvetlen vé
leményére volt kíváncsi : tudomásul veszik-e, hogy a 
kormány továbbra is semmibe veszi a szakszervezeti 
követeléseket, s az átalakulás minden terhét ezúttal 
is kizárólag a bérből, munkanélküli segélyből és a 
nyugdíjból élők vállára löki ; vagy pedig dolgozótársai
Yal összefogva, az egymás iránti szolidaritás erejében 
és önmagában bízva, törvényben biztosított jogaival él
ve, markánsan kifejezi elégedetlenségét, és nyomatékot 
ad a szakszervezetek követelésének. 

Miskolc és Szolnok után, ok
tóber 22-én, Szegeden, az ifjú
isági ház nagytermében került 
sor ilven tanácskozásra, mely
re Csonarád Békés és Bács
Kiskun �neg}·éből, közel ezer 
tisztségviselő jött el. Nagy 
Sándor, az MSZOSZ elnöke 
bevezetőjében elmondotta : az 
országban uralkodó gazdasági 
és szociális helyzetről csak 
közhelvet tud mondani :  700 
ezer fő a munkanélküliek szá
ma, az iskolapadból kikerülő 
fiatalok nem tudnak elhelyez
kedni, egvre nő az elszégénye
dés, a bérből és fizetésből élők 
nem tudják családjukat eltar
tani, nem is beszélve a nyug
díjasok megélhetéséről. Ebben 
a helvzetben az MSZOSZ az 
elmúlt két évben egy sor konk
rét javaslatot, elgondolást dol
gozott ki, és terjesztett a kor
mány elé. E törekvések ered
mén}·e közelebb van a nullá
hoz. A kormány részéről nem 
mutatT;o::ik fogadó1cészség, 
pökhendi anoganciával fogad 
minden szakszer1;ezeti véle
ményt és javaslatot. 

i\z' elnök jelezte, ha változás 
nem következik be, a munka
vállalóknak nem sok jót ígér 
az 1993-a,; esztendő. Hiszen a 
munkanélküliek �zárna jövfüe 
eléri az eg,·milliót. i\ területi 
megoszlás e!!senetlen. főleg az 
ország keleti részét sújtja, ahol 
a munkanélküliség helvenként 
eléri a 40-50 százalékos 

aránvt. A szakszervezet meg
győződése, nem törvényszerű 
az ilyen nagy munka.nélküliség: 
másképpen lehetett volna csi
nálni a privatizációt, más len
ne a helyzet, ha lenne ipari, 
mezőgazdasági koncepció, ha 
védenék a magyar piacot, a 

termelőket stb. 
Az adórendszer tervezett 

változtatása is az alacsony fi
zetést kapókat érinti jobban, s 
émellett minden természetbeni 
juttatás megadóztatását is ter
vezik. Bevezetik a kétkulcsos 
áfát, nem emelkedik megfe
lelően a nyugdíjak mértéke. 
Durva dolognak tartotta a 
női nyugdíjkorhatár emelését. 
Hansúlyozta, a kormányzat 
politikája a szakszervezeti 
mozgalom felszámolására tö
rekszik. A szakszervezet i  vá
lasztás törvénytervezete is ezt 
szolgálja. 

Az elnöki bevezető után 23-
an kértek szót, akik különböző 
szakmák és munkahelyi kollek
tívák véleményét tolmácsolták. 
A hozzászólók vérmérsékletétől 
függően, érzékletesen sorolták 
életük nehézségeit, panaszai
kat. Íme egy csokor a hozzá
szólásokból !dra gadva: 

,,Elnézést kérek a gyerekem
től. de nem tudom felnevelni, 
�em tudom biztosítani számára 
az elfogadható �let, az iskoláz
tatás, a munkábaállás feltéte
leit.'', 

Érlelődő erődemonsfració 

,,Elképesztő é� megdöbbentő, 
hogy a nyugdíikorhatár fel
emelését egyáltalán szóba me
rik hozni. Szeretném, ha az öt
let kiagyalói csak rövid időre 
is eljöjjenek vállalatunkhoz, s 
odaállnának a szalaggép mellé. 
Elfáradt, beteg asszonyokat ta
lálnak." 

„Boldog ember az, aki még 
nem tapasztalta meg milyen 
munkanélkülinek lenni." 

„A kiadásokat csak nekünk 
kell csökkenteni, az államház
tartásnak nem?" 

.,A háború előtt sokkal ke
ményebb volt a szakszervezeti 
vezetés !" Meg kell keresni a 
kormány sebezhető pontját, s 
oda kell hatni. Nincs ered
mény, csak szép szavak, de 
nem történik semmi sem. Ke
ményebb kiállást várunk az 
MSZOSZ-től. Én a 15 perces 
uzsonna szünetet kevésnek tar
tom. A munkahelyi figyelmez
tető sztrájkkal lélekben mind
nyájan egyetértünk, de sokan 
félünk: ha kirúgnak, tartalék 
híján már másnap nem tudjuk 
a kenyeret, a tejet megvenni. 

A vitában szót kért Nógrádi 
Sándor, a szentesi építési fő

nökség szb.-titkára is, aki a 
vasút helvzetéról szólva elmon
dotta, az ·emberek bizonytalan
ságban vannak, nem tudják, 
mit hoz a jövő. Javasolta : a 
mostani tan4cskozások alapján 
egy nagygyűlésre hívják meg a 
kormány tagjait, és ott adja
nak választ a feltett kérdéseik
re. 

A hozzászólásokat követően 
a jelenlevők szavaztak a már 
korábban megküldött. és a be
vezetőben említett. eldöntendő 
kérdéseken alapuló 8 pontos 
MSZOSZ álláspontról. amit 
engyhangúan elfogadtak. A 
Szegeden megjelent szakszer
vezeti tisztségviselök döntő 
többsé!!e szavazatával a 15 per
ces f igyelmeztető sztrájknál 
erőteljesebb. a folytatást is ki
látásba helyező fellépést sür
getett ! 

Gellért József 

Hangu latképek Pécsről  
Aki részt vett az MSZOSZ 

által szervezett dél-dunántúli 
bizalmiak pécsi nagygyűlésén, 
annak első benyomása az volt, 
hogy milven kedvező fogadta
tásra talált a szervezők felhí
vása. A zuhogó esőben sorra 
érkeztek az emberek a Pécsi 
Ifjúsági Házba, jöttek a bu
szok Szekszárdról és Kapos
''árról. Érezni lehetett a leve
gőben a felfokozott érdeklő
dést, az érlelődő tettrekészség 
vibrálását. 

At. ülőhelyek gyorsan elkel
tek. Még a falak mellett is áll
tak az emberek. Akik nem 
fértek a terembe, az előcsar
nokból figyelték a tanácskozás 
menetét. Kilencszáztizenöten 
zsúfolódtunk össze. Vasutasok 
és postások. közlekedésiek és 
építők és más szakmabeliek. 
A színpadon az MSZOSZ jel
vénye, mellette a tömör fel
irat : Együtt - érted! 

Nagy Sándo1·, az MSZOSZ 
elnöke, azzal kezdte bevezető 
eFadását. hogy megkérdezte 
hallgatóságát. tudják-e, milyen 
rendezvényen vesznek részt? 
Ez ei:iv „kétes politikai akció'' 
- idézte a munkaücyi tárca 
vezetőinek minősítését a szak-
5zervezeli bizalmiak regioná
lis összejöveteleiről és várható 
következménveiről. A termen 
végigmorailó fflhördülés volt 
a válasz. Éc; később. az eg-·1k 
felszólaló szén bányász kijelen
'té5e: ,,Erőt mutatni a hatalom
na 1;;", 

" zakóját levetett. a nvak
kendőiét meglnzító Nam1 Sán
dor v:ízolta azt n - mindanv
J"viunk által érzékelt - ga1,
das�í�l PS szoci-ílis kcirn,•nu,t"'t 
amely meghnt:-írozza rosszabb
bocló életki\riilménveinket é5 
az érdek\·édelem szűkresza
hntt lehető��!!eit. Snrolta aza

kt'lt a lehangoló. kf'm:5nv té
nvekPt. am"lve1,kE>1 már ma is 
szembe kell néznünk, s ame-

lyek még ránk várnak 1993-
ban a kétkulcsos áfától a nők 
nyugdíjkorhatárának tervezett 
felemelésén át a 16-19 száza
lékos fogyasztói áremelkedése
kig. 

Mindeközben - hangsúlyoz
ta a szónok - a kormány ré
S?éről nincs megfelelő fogadó
készség a szakszervezetek ja
vaslataira. A hat szakszerve
zeti konföderáció megá llapo
dásána k kormányzati fogad
tatása azt mutatja, hogy nem 
akarják levenni a napirend
ről a vagyonmegosztás ügyét. 
A kabinet szándéka az, hogy 
mellékes problémákkal kösse 
le a szakszervezetek erejét, 
oly módon, ne maradjanak 
energiái az érdemi érdekvé
delemre, s ezzel felgyorsítsák 
a mozgalom erozióját. ellehe
tetlenítsék m űködését. Ilyen 
körülmények között két variá
ció közül választhatnak az ér
dekvédők: vagy tudomásul ve
szik a jelenlegi helyzetet, a 
további megszorító intézkedé
sekkel együtt, vagy a kormány 
számára látható módon nyo
matékot adnak elégedetlensé
güknek és követeléseiknek. 

Hogyan reagáltak erre a je
lenlévők, mit válaszoltak a bi
zalmiak? Csak ízelítőül a 21  
felszólalásból : Ez már abszur
dum, amit a munkavállalók
kal csinálnak . . .  Aki szót emel 
a kisemberért, az demagóg? 
Megálljt kell parancsolni a 

fiilényeskedő kormánynak . . .  
Nem sírni jöttem, hanem ke
ménv fellépésre. cselekvésre 
szólítani . . .  Országos tüntetést 
a fiatalokkal. a nyugdíjasok
kal, a munkanélküliekkel 
együtt . . .  Nem elég h:mgzatos 
kijelentéseket és felaiánláso
kat tenni .  Amit vállalunk, azt 
b~ i s  kell tartani. 

Má�ként fejezték ki m::i!!ukat, 
másra tették a hangsúlyt az 

egyes szakmák és területek 
szószólói, de abban egyetértett 
a tolnai mező�azdasági dolgo
zó, a somogyi nyomdász és a 
pécsi uránbányász, hogy most 
már valamit tenni kell. A Pé
csi Zsolnay Gyár képviselője 
például 1100 aláírást hozott 
magával, annak dokumentu
maként, hogy a porcelángyá
riak egyetértenek az MSZOSZ 
felhívásával és tiltakoznak a 
nők nyugdíjkorhatárának fele
melése ellen. 

Vita elsősorban abban kere
k-dett, hogy a nyomásgyakor
lás milyen mértékét és melyik 
formáját válasszák. A részt
vevők egy része a 15 perces 
országos munkabeszüntetésre 
szavazott, másik részük pedig 
- enyhének találva az első 
változatot - azonnal egy meg
rázó erejű budapesti de
monstrációra voksolt. 

Akik „kilógtak a sorból", 
azok az egészségügyi dolgozók 
és a sütőipari munkások vol
tak. Képviselöik elmondták, 
hogy ők nem sztrájkolhatna!c, 
de másfajta demonstrációkon 
ott lesznek. Másik irányba a 
pécsi bányászokat kell meg
említeni, akik mindenkinél ra
dikálisabb hangot megütve. a 
legerőteljesebb akció mellett 
foglaltak állást. úgy ítélték 
meg a hangulatot. hor,y az em
berek önmaguktól is kimenné
nek az utcára. 

Érdekes színfoLtja \'olt a pé
csi gyűlésnek. hogv feltűnt a 
résztvevői: között Király Zol
tán országgvűlési képviselő. 
a'·i fel is szólalt. minlegv be
melegítőül az esti értelmiségi 
fórumon történő szerenlésének 
a Vasutasok Művelődési Há
zában. A fü�getlen képviselő 
támogatta a szakszervezetek 
harcát a munkavállalók ter
heinek csökkentéséért. 

Kárpáti 

Romlott a munkavállalók közénete 

Nagy érdeklődés kísérte 
a regionális bizalmitanácskozásokat 

Október 22-e és október 29-e 
között, a hat helyszínen (Mis
kolc, Szolnok, Szeged, Tatabá
nya, Győr, Pécs) a regionális 
bizalmitanácskozás helyszínein 
3-3 megye küldötteinek rész
vételével. összességében mint
egy 5::J00 fő vett részt. (A VSz 
képviseletében mintegy 230 
tisztségviselő volt jelen a hat 
helyszínen.) 

A tanácskozások mindegyi
kén Nagy Sándor. az MSZOSZ 
elnöke tnrlott szóbeli beveze
tőt és vi,taösszefoglalót, majd 
a vitát követően - amelyben 
összesen 1 23-an mondták el 
véleményüket - minden he
lven szavazásra került sor. A 
tanácskozásokon végig jelen
tős számban voltak jelen a 
szakmai-ágazati \·ezetők, ve

zető képviselők. (Szakszerve
zetünk vezetői is jelen voltak 
a bizalmitanác�kozásokon.) 

A gyűléseket minden hely
színen az előzetes várakozást 
meghaladó érdeklődés és rész
vétel kísérte, ami két dolgot is 
bizonyít: egyrészt mind a me
gyei, mind a szakmai-ágazati 
szervezőmunka színvonalas és 
eredményes volt, másrészt a 
megbeszélés tárgya minden 
korábbinál erőteljesebben ta
lákozott az érintettek érdeklő
désével, valós problémáival. 

A tanácskozások résztve-
vői egyöntetiíen támogatták a 
közreadott követeléseket, ame
lyek bizonyos pontokon kiegé
szültek, illetve a legfontosabb 
hangsúlyok is  kialakultak. En
nek megfelelően a legégetőbb 
kérdések köre a kö,·etkező: 

- a munkanélküliség növe
kedésének mérséklése, megállí
tása, a munkahelyek védelme, 
új munkahelyek teremtése; 

- a minimális bérek fel
emelése, a bérszabályozás vég
leges eltörlése ; 

- a női nyugdíjkorhatár 
emelésének elutasítása; 

- a kéU:ulcsos áfa terve
zett módon történő bevezetésé
nek elutasítása; 

- érdemi, valóságos mun
kavállalói. szakszervezeti bele
szólás a privatizációba ; 

-· az SZJA tábla legalább 
részlege!> valorizációja (például 
adómentes sávhatár) ; 

- a természetbeni juttatá
sok adómentessége; 

- a nyugdíjaknak az inflá
ció várható mértékének megfe
lelő emelése; 

- a költségvetési intézmé-
nyek működőképességének 
biztosítása; 

- esélyegyenlőség az okta• 
tásban és az egészségügyben ; 

- az abortusz jelenlegi sza
bályainak megtartása; 

- az érdekegyeztetés rang
jának visszaállítása, a szak
szervezetellenes kormányzati 
magatartás elutasítása. 

A tanácskozások résztvevői 
- töredéknek számító ellen
szavazatok és tartózkodások 
mellett - lényegében egyön
tetűen támogatták, sőt sürget
ték az erőteljes szakszervezeti 
fellépést, nyomásgyakorló esz
közök alkalmazását. 

Altalános támogatást kapott 
az a vélemény, hogy a nyo
másgyakorlásnak - amennyi
ben arra sor kerül - több fo
kozatát kell megtervezni és 
előre bejelenteni, ami másfe
lől azt is lehetővé teszi, hogy 
a különféle eszközök (rövid fi
gyelmezt-ető sztrájk, demonst
ráció, általános sztrájk) eltérő 
támogatottságából adódó szem
pontokra is figyelemmel lehes
sün]{. 

Altalánosnak volt tekinthetö 
az a vélemény is, hogy min
dent el kell követni annak ér
dekében, hogy több szakszer
vezeti szövetség együttes fellé
pésére kerüljön sor. 

A következő időszak lehetsé
"es tennivalói között szerepel, 
hoay az MSZOSZ vezetői ha
ladéktalanul egyeztető megbe
szélést kezdeményezzenek a 
megállapodást aláíró szakszer
vezeti szövetségek képviselői
vel egy lehetséges közös fellé
péshez kapcsolódóan : 

- a követelések teljesülésé
nek határidejéről: 

- a követelése!{ nem telje
sülése esetén alkalmazott lé
pésekről, ezek konkrét formái
ról. dátumairól. 

E megbeszéléseken az 
l\ISZOSZ a következőket 
ajánlja :  

- a követelések tartalmaz
zák az előzőekben megfogal
mazott 12 pontos követelés
listát; 

- a követelések tartalmaz
zák, hogy mindazokkal kap
csolatban, az ÉT keretei kö
zött legkésőbb november 15-ig 
legyen a szakszervezetek szá
mára elfogadható megállapo
dás · 

....'. ellenkező esetben a kö
vetkező nyomásgyakorló esz
közök fokozatos megvalósítá
sára kerüljön sor: 

- országos 2 órás, de a frek
ventált szolgáltató szakmák 
területén legkevesebb 20 per
ces, egyidejű f igyelmeztető 
sztrájk ;  

- további eredménytelen 
tárgyalások. vagy a tárgyalá
sok meghiúsulása esetén azo
nos időoontban rendezett 
nagyszabású demonstráció Bu

dapesten és a hat regionális 
tanácskozás színhelyén ; 

- további s ikertelenség ese• 
tén 24 vagy 48 órás sztrájk. 

Javaslat a regionál is tanácskozás 
ál lásfogla lására 

Ismét fordulóponthoz érkeztek a szakszervezetek. El
kerülhetetlenül mérleget kell készíteniük arról, hogy 
az érdemi tárgyalásokra és megállapodásokra törő 
minden erőfeszítésük ellenére az elmúlt évek milyen 
változásokat hoztak az általuk képviselt dolgozók, 
nyugdíjasok életében. s a jelenlegi kormánypolitika 
mit tartogat számukra az elkövetkező évben. 

Hogran élünk? 
- munkanélkülivé vált 

szaktársaink száma még az 
idén eléri a 800 ezer föt, közel 
százezer fiatal az iskolapadok
ból kikerülve lesz munkanél
kül i ;  

- folyamatosan csökken a 
bérek és a nyugdíjak vásárló
ereje ;  

- a minimálbér és a mini
mális nyugdíj nemhogy köze
ledne, de egyre jobban távolo
dik a megélhetéshez szükséges 
jövedelemtől : 

- rohamosan nő a szegény
ség, a teljesen kilátástalan 
helyzetbe kerülő családok szá
ma. m iközben kevesek kezében 
egy

,
re nagyobb jövedelem és 

vagyon halmozódik fel ; 
- az emberek feje fölött, a 

munkavállalók teljes kiszorítá
sával folyik a privatizáció ; 

- összeomlóban az állami 
szociálpolitika, de ezzel egy
idejűleg a munkahelyi szociá
lis-jóléti ellátás is ;  

- szinte lehetetlenné vált 
a családalapításhoz szükséges 
lakás megszerzése: 

- s mindeközben - talán 
éppen ezért - a kormány 
mindent megtesz a dolgozók 
együttes. szervezett fellépésé
nek lehetőségét biztosító szer
vezet, a szakszervezetek fel
morzsolására. 

l\Iit hoz a munkavállalók
nak az 1993-as esztendő? 

- a munkanélküliek száma 
eléri, sőt várhatóan meghalad
ja az egymil liót, s közülük Mbb 
százezer embernek már csak a 
4000 forintos szociális segély 
jelenthet némi jövedelmet; 

amúgy is nehéz helyzetben lé
vő munkanélküliek ellátását 
kívánják tovább csökkenteni ;  

- bevezetik a kétkulcsos 
áfát, ami azt jelenti, hogy most 
már a legalapvetőbb élelmisze
rek (a hús, a tej, a kenyér. a 
liszt, a cukor), a tüzelőanya
gok. a gáz, az áram, a távfütés, 
a közlekedés árait is legalább 
8 százalékos forgalmi adó fog
ja terheln i ;  

- a bérek növekedéséből 
egyre többet, jövőre újabb 6 
százalékot visz el a személyi 
jövedelemadó, mivel az adó
táblát nem akarják az infláció 
mértékéhez igazítani ; 

- a nyugdíjakat - a tör
vény és minden eddigi meg
állapodás ellenére - mindösz
sze 1 1  százalékkal kívánják 
emelni 16- 19  százalékos fo
gyasztói áremelkedés mellett; 

- fenyeget a nők nyugdíj
korhat;írának emelése: 

- nem emelik a családi pót
lékot, legfeljebb majd az ön
ku'.TI1ánvza'okhoz lehet sege
ly.:<rt fo' vam,..-ini. 

Ebben a helyzetben minden 
felelősen gondolkodó szakszer
vezeti tisztségviselőnek, s,?ak
szervezet1 tagnak, munkavál
lalónak fel kell tennie a l;;ér
dést: 

- Tudomásul veszi-e, hogy 
8 kormány továbbra is semmi
be veszi a szakszen·ezeteknek 
a gazdaság \·alós állapot4ból 
kiinduló reális követelé�eit és 
a gazdasági vál�11g. átalakuhís 
minden terhét továbbra is ki
zflrólag a bérből, munkanélkü
li-segélyből és nyugdíjból élők 
vállaira lök i ?  

- a munkanélküliség ni\ve- - Vagv pedig a dolgozó tár-
kedésének megfékezése helyett saival való ös�zefogás. a,: ee-v
emelik a járulékot és az más iránti szolidaritás erejé-

ben és önmagában is bízva, 
törvényben biztosított jogaival 
élve végre a kormány számá
ra látható és meg nem kerül
hető módon kifejezi elégedet
lenségét és nyomatékot ad a 
szakszervezetek követelései
nek ? 

E kérdésre ma nem könnyű 
\'álaszolni, hisz nő az embe-
1·ekben a félelem a jövőtől, 
munkahelyük elvesztésétől, a 
dolgozói érdekek védelmében 
szót emelők politikai megbé
lyegzésétől. De tudni kell, 
hogy csak az együttes fellépés, 
a m•"1 kavállalók erejének fel
mutatása akadályozhatja meg 
a félelem további növekedését, 
és kényszerítheti végre a kor
mányt látszat .,érdekegyezte
tés" helyett valódi tárgyalások
ra. egy átfogó gazdasági-szo
ciális megállapodás megkö
tésére és betartására. Egy 
olvan megállapodásra, amely 
tartalmazza, hogy 

1. l\Ieg kell akadályozni a 
munkanélküliség további, ro• 
hamos növekedését, átfogó 
gazdasági program kell a 
munkanélküliség csökkentésé
re ! 

2. l\Ieg l,ell állítani a reálbé• 
rck és a reáljövedelmek csöl,
kcnését ! 

3. A privatizáció a munka
vállalók belcszóláo;ával és el• 
lenőrzéséwl folyjon !  

4 A legalapvetőbb élelmi
szerek és szol�áltatások árait 
nem terhelheti forgalmi adó! 

5. A n;rn!{díjakat továbbra is 
a nettó bérek niivekC'rté:;ének 
megfelelően kell emelni ! 

6. Az elkövetkező években 
n<'m kerülhet so1· a nyugdíj• 
korhatár emelésére! 

7. Az egész�é�üt:-y, az okta• 
tás. a munkanéll,üli-ellátás 
változásai nrm er<'clményezhe• 
tik a szociáli" biztonság végr.e
tes megrenrliilését! 

8. A kortn.íny valóban ga• 
rantálja a munkavállalók sza
bad szcrvf'zkcrlését, a szakszer
vezetek függetlcr.sél-{iit, tarsta 
tiszteletben a mcgállapoclásu· 
kat! 
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1'1ódosítják az alaphét•• 
ta1·ifaszahál�f zatot 

• 

., 

es 

(Folytatás a: 1 .  oldalról) 
1 

tcri rendeletből a mester szak
munka, rnt(•zményét a kvalif,
kált szakmunkJ e:,smeréscr<-'. 

Lényeg:sen v.ílto::ott a s::el
lcmi dolgn::ól. besorn!ása. 1.�y 
az elóadoknal megszűnt a par
huzamos besorol,isi leheto.<é�, 
amelv szerint a h-:>.,szabl:> g'Ya
korlali idu nzonos lehetett a 
ma�asabb iskolai \"�g'Z..'tt,é'.!
i:!el. A hi\  atk.:>zott rcndekt 
nem ad lehe!ösé�!"t C'löad 1i 
b�;.orolásra középiskolai vé:::
zettség nélkül, i�r ezt a tarifa
módosításnál is figyelembe 
,·ették. Lehetőség t·an vis::on: 
fö-wnl.:atársi besorolásra kii
zépisko!ai -cégzettség és fels6-
f okú s:.akképesítés e:;etén. Vál
tozott az eqyetemi, főiskolai 
vé�zettséggel rendelkező pá
h·akezdó szakemberek besoro
lása, mert a ten·ezet szerint 
nem 10,  osztálrba, hanem 1'.!. 
o.<ztályba kell ezeket a munka
vállalókat soroln i  a g-vakorla•i 
idő leteltéig, i l letve nz önálló 
munkavégzés megkezdéséi;:. 

Új sz:ibályk�nt került a ter
,·ezetbe az. hogy amenm·ibcn 
az összetett munkakör ellátá
sához az üzemviteli. a gépf
sze:i, az építési és pli.lvafc>n11-
tal'tási, a távkö:lé�i és bizto�í
túberendezési szakszolgábtnál 
a ,·onatforgalom lebonyolításá
val összefüg-gő fizikai munka
körökben többféle vasúti vizs
g;i szükséges. akkor a munka
,·állaló r�y bértétellcl feljebb 
sorolható 

A tervezetben új szabáh·
ként szerepel a szolgálati helv 
teljesítménFáltozása esetén 
előálló kategóriába sorolá� mó
dosulásakor követen dó eljárás. 
Ezek szerint, 11a magasabb ka
tegóriába kerül a s:olgálati 
hely, akkor a munkarállal6 
magasa "b os:tilyba sorolását 
azonnal el 7.:e!l vége::ni. ha vi
szont alacs1mrnbb kategóriába 
kerül a i,zolg,Hati hely, akkor a 
vlsszasorolást e�y év késlelte
téssel kell Yégrehajlani. a sze-

mély! alapbéreket azonban 
nem lcht.?t csökkenteni, 

A sz.?lkmi mun 'rnkürt be
töltó munkavallalók br�o
rolasl szab{tlyai fó:eg az elő
adJ; munKakü;t beto:tó mun
k:n·állalóknál - a h;vat';:o·'.olt 
m.niszt •r: rendelet alapján -
�ok vonatkQ1 . .'.hbari 11'eqvóltot
tak. A tenczet kimondj:i, hogy 
a SZ:!�lem1 foglalkoz:1su alka;
mazottak be-orolúS:inál e:�5 
lépéské.1 t mlnCisítc>nl kfll a te
\'l'kcn ységet aSZ('rin t. hn!!\" ::iz 
előadói Ya�v ,. "'rvitcli munka. 
E:::t 1:övetöen a besorolás• a 

munl:akürt betöltó dolgo:,5 
egyéni feltételei alapján ke!l 
el 1. 

1gezni. Az a!lam! iskohi 
vé�zettséghez kapcsolódcí kő
Yetelménvek mt>g:1atározásán1! 
a1, lfl33. t•vi r. Wn·énybcn (o�
tatási Wrvém·ben) foglaltak 
alapján kell eljárni. 

Az iigniteli a:.kalmazotta� 
besorolásánál besorolás. fel!é-
1el : 

- ügyviteli alkalmazott I. 

képEsítési fokozatba tartoznak 
a középfo'n'.1 végzefüéggel <Ss 
alapfokú Yasúti rnqy azzal 
egvenértékú képesítéssel ren
delkezők, 

- · íi gn·i teli alkalmazo1t II. 
képesítési fokozatb1 kell <'l
ro!ni az alapfokü i kolai vég
z�tt égg:::-1 és alapí'Jkú nisú i, 
\·a�r azzal cgvenfrtékú kép"
síté.<sel rendelkező munka\'ál
lalókat. 

A: iioyvitell alk(llma:ottak 
f .:l év gyakorlati id<i elteltéi:, 
- gyalwrnol: meqneve:.éssel -
egy fizetési osztcill)lal alacso
nyabban keriilnel� besorolásra. 

Szellemi fogalkozúsú al!nl
mnzottak (előadók) besorolás,. 

Szellemi foglalkozású alkal
mazo:t I. (előadó III) kategó
riába kell sorolni a középisko
la i  Yéj!zettséggel és középfokú 
sZ'lkirám·ú szakképe<íté,s-'I 
rendelkez 5kN. Szellemi fo:rla!
kozású alknlmazott rr. (előadj 
II )  kategóriába kell s irolni a 
kiizéoi•kolai végzettséggel és 
felsőfokú sza'•irtín\ ú .szakké
pesítéssel bírókat. Azokat. akik 
az előadó III., illetve elóad6 

KedrczöOcnck az eddigi tapasztalatok 

II. bes'lrolási feltételekkel rcn
clel:;ezne!, é� \'an Ci l'V gya�;:or
lat i  id�•jük, kicmelkedci a 
szaktudásuk - a munkáltatói 
jo-;kört rz,·a'.rnrlo \' •z tó dönt�
S:? nbnií.i - a MA V Vezcr
ig:izgatós;igon, vas;11 gazga,ó
>-.:igok központj,.'iban. közpon11 
h ' rntalokban, építési fónöksci
gcken, ipari ü 'emekben fó
mu•1 'rnt{1rs 1 1 ,  kate66r;áb:i so
rolhatók. 

, .  szellemi foglalkozású al
kalmazolla:, 11 I. (�löadó I.) 
kategóriáb:i kell soro!n; a íel
sofokú állami iskolai , hgz�•�
séggel és felsőfokú szakir:1ny..í 
szak.képcsfü�ssel rcnd<)!i,;e;: 5 
mu.ikatársakat. Ilyen besoro
lásra csak • l\lAV Vezérigaz
g:itóságon, a \'nsútigazgatiís í
gok központjában, a kiizpontl 
hirntalokban, építési fónöks.!
geken, i par! ü1,emekben és az 
I . csoportú szolgálati f(ínöksé
gekea Yan lehetősé�. Ez:el ,1 

besorolií.�i feltétellel rendell:e
zö/c 6 év ayrilwrlat i  idő utría 
kieme/1.:ed<i szaktudás esetén a 

felsorolt helyeken (kivéve az 
I. ;soportú szolgálati helveketJ 
jőm1mJ.:atárs I. kategóriába so
rolhatók. 

Az előadói feladatokat elJá ,  
tó. de megfelelő isko'ai vég
zettségr:cl nem rencklkez,3 
r•unkatársakat ügvYitcli al
alkalmazot tkén t kell besorol n l. 

A szellemi fo�lalkozású al
k'.llmazottnk 1 év gyakorlat i 
idő elteltéig g\'akornokként 
kcrüinek besorolásra, füi::gctle
nül attól, hogy ezen ldó,,;,:,ú 
alatt ec;!"tlcg már megkezdték 
az önálló munkavégzést. 

A gyakorlati idő szcimításá
nál a je/e11lcgi s::abá/yol:llo: 
képest válto::tat,ist nem terve:
nek. Az oszt:ílyonkl-nt erld -z 
me:;lévó 14 bértételen felül 
mé'! két bértételt Iktattak be 
azok részé:·e. akik a szo!g ílatl 
iciö, kívüli magac;abb bért É''Pl
be sorolásra jogosu:•ak (cs�
portvezetök. rendkívüli eó'én
tetés. stb.) és a hosszú I\TA V 
szolgálati idő után, a 11. bér
tét�len felii!i bérkategóriák 'l.t 

Központi támof atlis nélkül 
1wm megy a MÁV privatizációja· 

Szakszcrrczctünk áfüisfoglalása a struktürális átalakításról 

A Friedrich Ebert Alapít
"'ány által rendezett nem
zetközi konferencián 
amelyről lapunk 17. számá
ban is írtunk - a Vasuta
sok Szakszervezetének ál
Jásfoglalásá t dr. Péter :.\li
hálv alelnök ismertette a 
résitvevőkkel.  A területi 
és tagozati tanács által 
megtárgyalt és e lfogadott 
állásfoglalást az alábbiak
ban ismertetjük. 

,.A �.1A V 2000" vasútfejlesz
tési koncepcióban kidolgozott 
kérdések megoldása, a :\IA V 
szervezeti, müködési mecha
nizmusának részletes feltér
képe7ése, átvilágítása, az ál
lam és a \'asutak kapcsolatá
nak rendezése jelenti azt a 
körn;-ezetct, amelynek l:öze
pette kell megvalósltanl a 
vasútüzemhez közvetlenül 
nem kapcsolódó te\'ékenrsé
gek leválasztását. a szen·eze
ti egységek gazdasági társa
sággá történő átalakítását. 

„A MA V 2000" fejleszt�sl 
gtratégla jelenti azt a vezcr
fonalat, amelynek mentén vé
gighaladva, megteremtődik  és 
létrejön egy piacorientált. ke
reskedő. szolgáltató vasút. El
sősorban az a cél, hogy a ma 
még veszteséget termelő Ma
gyar Allamvasutak egy gazda
ságosan funkcionáló, klegren
súlyozott pénzilgyi körülmé
m•ek között múködö níllalat
tá \-"áljon. 

A vnsút szervezetét és mű
ködését útvilágftó külső cég i s  
me�állapította, ho;::;- a z  e:múlt 
évtzerlc!, nlutt a vasút olyan 
mértékJ kapacitást épített ki, 
amelynek kihaszn:í.lása a je,en 
gazdasági körülmények között, 
s a jelentkező fuvarigényekkel 
\'aló összevetésben tarthatat
lanul alacsony. 

A rendelkezésre álló kapa
citást hozzá kell alakítani az 
igénye7,hez. Ennek megoldását 
tervezi a MA V vezetése. Az 
egyilc a fele leges kapacitás 
fokozatos leépítése, n másik 
pedig a külső piacon való ér
té'rnsítés. A kapacitásfolesle".! 
elsó•orban két szakágat érint 
a :\TÁV-on belül. Az épité,i és 
n jármü,ia\'ításl szakágak azok. 
am�lye:mek a terül.'.!tén az 
előbb említett feszü1tségek 
mf'gtalálhatók. Az únuneve::ett 
,,kereskedő t:asút" 1.iala l:ítása 
meakövctcli az a1aptei,é1:en11-
ség1tez közvetlenül nem Tuip
csol6d6 enu•ége1; leválasztását. 
A leválasztásra oh·an terüle
tekről kerülnek ki az egy�é
ge'c, aml'lvek a műszaki ten·e-
2é,, építé". és iárműjavítás 
szakágakhoz tartoznak. 

Az 1091-bcn beindított pri
vatizációs folvam'ltta1 az 
eg\•es <;peciál is  \'asútl terii'.Pten 
sikerült ercdmém·c1<ct elér11i. 
Ih·enek a nemzetközi "Záll!t
múnvozá<;, a kombinált fu\·a
rozá,;. a bf'ruházfis. rihi:nnval!
�\·ártás és \'asútikl!éró-g\'c'í�
Ms. Az 1 9!!2-bf'n már nag�·obb 
léleezet•i átalakításokra Is sor 
került. Ezekn�l már a fe!esle, 

ges termelő kapacitások szer
vezeti átalakítása is megkez
dődütt. 

A nuísocl ik  félévet a l\TÁVTT
bol, a Faipari üzemekből ala
kított egységek m.'.ir mint kor
látolt felelósségú társasá�ok 
kezdték meg m űködésüket. 
Befejeződött a MA V Hídépítő 
Főnökség, és befejezés e!őtt 
áll a MA V tPSZER át:ilakítá
sa. Az 1992-es év végének pri
vatizác!ós szempontból nagv 
k ihívá,a az építési fónöl,ségek 
és a járműjavítók egvszemé
lves kft.-\'é történő útala dtá
sa. 

A 1.:lass::.i1.:us értt?leMlien rctt 
építőipari lrnpacttás r,lnrí ér
tékesítésére, 1rn.�zno�ítására 
1:an 7wI1,án11 rcmén11. 7'Jem 
mondh'.ltó el ez nzonb:>n a pá
lvaépltés. a járműjadt;",c; \'O

natkozásában. 1\1{,g ablJan nz 
esetben Is.  ha a nemzr>ti:::izda
'l:1g az évek óta tartó rcce,;z. 
�z:ó u•án valamilyen jellegű 
és mértékű feilődésnC'k indul. 
a na�v tókelt?érivE''l br>ruh'Í.zá
•o:, c•ik külföldi f'röforrások 
bc-,·nn \sáv,! lehetségesc>k. 

Ezek a tém·l'I, nrra készte
t ik az �rdekvédelml szerve1e
teket. és köztnk n Vn•uta"ok 
�7!'1 ',szervezctN is. h(')\!.'' a 
MAV-n:'il fokó ft 1ilaldt1,i, 
privn!izárió,; folvamntot kn
rüHckir.tóen, a mun'·;l\ ·ílla'•'ii 
érdé'',ckct ml''-"Z"TTl"'1Óe'1 fl
qve'rmbe ,•ey{í í•rdPkVPde!ml  
t0v(,'H•m·s:'iget f" jtc;e-, ki. Az 
átalnkítá<:t csnl< ahhari az 
f'<;etbcn JPhet sikeresen ,·é;zre
hajtani, ha az abban érdekel-

is elérhetik. A tari íatáblúz'.lt
ban l'lffcb változást nem tcr
v0znrk. 

Az e�ycs munkakörök o•z
táh·ba sorolás.'inál lényeg 'S 

Y.t! tozás ni nc5, csak sz.ak.szol
g;'llaton belüli. i:let\"e a szak
�zolg-ílatok közötti arányok 
i ndokolts1g:i esetén hajtott.a1< 
\'é�re módosítást. 

Pont'lsított.ík az állom! Is
kolai \"Cg'letLs{,(! kiilön bözö fo. 
kozatait (az 193.i. évi I. okta
t.'.:si törvén�• al.lpján). Alapf-1-
kú i„ko:ai végzettség a 8 álta
láno� is!wla. Középfokú L;kol'li 
\ é'!"let!ség: sz'.lkmunkáskt'-pz,'í, 
fz.ikisko;a, szakküzép,skohi 
Yag�- gimnáziumi 4 osz.�a:y el
\·égzését igazoló v(gbizonn'
\ ány. l(öz:."p:skolai \ égzettsé� : 
a ,zakközépiskola ,·ai�y g,m
náz. umi érettségi b'zonv1 t
nínv. Felwfokú i-!;:olai \'é�
zet' -é� : főiskolai, egyetemi 
o!,:Jevé'. 

A tdolgo:tá 1;, 1.:iegés:::ítetté1; 
a::o1,:at a felso ·nlasolcat. ame
lyeT; minosítették (alap-, kö
zép-, felsőfok) a l:iilö11bri::ó 
tanfolyamokat, t·fzsgákat. 
Eme:let• khetöség les1, arr1, 
hoiv a.fd<orol:ísban nem .sze
repló képcsíté,;t a b�sorolásr 1 

jo�osult a V.?gzettséget i e:azoló 
biz m, Ít\ ány alapián minő<it
se. hG;\" az a besorolásn✓11 ml
h·en szintű vc'.•gzct.tségnek fe
lel meir. H,ányc< vagv nem 
egyértelmű okirnt csetl'n a v ,. 
zfri!!;1z�atósá;:tól kell állá.sfog
laiúst kérn!. 

A Vasutuc;ok Szakszen·ezt"t,.. 
- é5 más érdek-kép\"isel,..ti 
szervek is  - a tcrvczetmódo
sítá.st e�rséqrs szerkezetbe fo�
lalva megkapták. Az anyag•it 
a VSz az érdckrlt szervezetei
nek (terüle!i és tagozati ta
nács. tagozatok stb.) el�üldt<! 
azza!, hocy értékeljék, tegye
·nek észrevételeket. javaslatot, 
amelvek alapján kerül maj.J 
sor tár�ralfü•ra. eg\·eztetésre ;i 

Vezéri�az�atósággal, \'árhatóan 
decemberben. 

Dr. Simon József 

tek is részt ,·esznek a munká
ban, és az akaratuk megegye
zik a központi akarattal. 

A feladat nem egyszerú. Az 
Pmlített szaká:::aknál dolgozólc 
részére munkát kell biztosíl<,
ni .  A 1\-IA V vezetése ma ezt 
ú:::v ten.-ezi megoldani, hogy 
átmeneti állapot után a priva
tizációs piacon elkelnek ezek 
az üzemek. Az új tulajdonos, 
aki  ked\·ező esetben külföldi 
megrendeléssel is szolgnl, é� 
nemcsak az olcsó munkaeröt 
kí\·ánja fo;rlnlkoztntnl.  Mun
kavállalói oldalról a MÁV-nál 
folyó „átalakítási" fulyam:itot 
,•egvcs érzelmekkel tuclj(tlt 
r.,ak kezelni .  A nyereség a 
m1111kallel11 megör::ése lel1et 
F.z azonban kevesek számára 
jelenthet me�nyugv.'st. l\Io 
mindenki n munkanélkül!ség 
rémétől retteg. 

Az a több tízezer \·a�utas 
munkavállalót érintő folya
mat. aml'h•et napjainkban ra
cionalizálás. privatizúció név 
alatt megvaló5ítnnak a l\tÁV
nál, olyan szak,zen•czell tc
\'ékenységct, érdekvédelmet 
k íván, �me!v biztosítja. hogv a 
mun';;avállal6 ne kerüliön 
rosswbb helvzetbe. mint elót
te volt. A Vnsuta.c;ok SwT:.c;zcr
re::ete a fiirz,,;1111e]: által l>lzto
!:Ífott 1ngrí 1•11/ Nt·t> rl-.c;zt l�h·,í n  
1·állalni a :  átalaldtási munká
ban. 

A munka\'álla'.ó érd�',-kép
vi el('!i jo!?'.OSUlL<;ág1it a 
1 H l ' l !l'l l .  é\•i korm1:,rrE'Tldelel 
alapi ",n kr>!l i;:yakorolni.  A 
rend"'"t alaoi:in a munkn1ta
F, Miékoztatfs-'innk ki kell ter
jc,dn'e a m,mlrnvi'1!':i'ó'c fo:rlal. 
kozt.a1á.<1ra. kcr<><;c>ti és bérvi
szonl'árn. �zociáli<: pl'á':'i,úr'l. 
n tulajd,mszerzés lchctósé�ei
re. 

A foglal7ro:tatás Tcérdését 
tisztá:11i T:e/ l  a:: rítrt!alw liísi 
ten·brn 1

1s a prit•ati::áMús s=er
ződésekben. A Vasutoc;ok 
Szakszc-n·rzete megnv! latko-
7'l":Iibn11 han�oztatja, hogv a 
)Ptsz1rn sz'nt iéne', mc:::tart:i
s:i a'apvet'5 kövcte1mény. A 

(Folytatás a 7. oldalon) 

3 

A Gárdonvl-nyilatkozatot 1902. október 15-én aláíró 
Mozdonyvezetők Szakszen•ezc1 e. Vasutasok Szakszer
\'ezete. Vasúti Dolgozók Szabad Szakszen·ezcte, \'ala
mint az abban foglaltakkal később e�yetertö Vusutasol, 
FUngetlcn Szakszervezeti Szö\·et.�égc és a Vasúti Al
kal�nzottak Demokratikus Szövetsége - uz ónálló 
kezdeményezései k  mellett - rendszeres konzultációt 
és közös fellépést határoztak cl a jelenlegi, tragikusan 
rossz vasútpolitika megváltoztat.ásáert. lA nyila�kozat..>t 
lapunk 13. s1.ámában köwltük.) 

A szakszeru�zete1. tígy ítélik meg, hogy mára a J\'lAV 
ga:daságilag mükbdöképtelcnné 1:ált. Súlyos likvid1-
tá,i gondokkal küzd, gyakorlatilag fizetésképtelen. n 
C:,Ödtürvény életbe lépése óta - amt>nnyiben -�e.ndre 
nem te,z eleget, az abban foglaltaknak - mu1rnde�e 
tön·énytelcn. ,\ piacképes tevékenységeket sem képe:, 
fejleszteni, a közszolgáltatási feladatainak rohamo
san romló minőségében és csökkenő mt!nnyiségben tud 
e!e�et tenni. A ,·asút műszaki állapota rossz, l;öz;ekc
désbiztons:igu me;;kérdöjclez.hetó, a munkaf.:!ltétcle!t 
romlanak, 

A jelenlegi állapot, illetve a most érvényesülö ten
denciák következményeként a vasutasokat els:eaénye_
dés, létbi:onytalansáa, tömeges elbocsátás fenyegeti. 

A szakszen•ezetek értékelése szerint a fenti helvze
tct csak részben okozták az országban és a régióban 
zajló gazdasági átalakulás k�nysze�ű hatásai., 1;1ás
részt a közlel,edé�politika l11ánya es a ro,s;:. 1;rotlen 
vasútpol i t ika okolható. l\linclezér t súl\'os felel�sseg t�r
hcl i  a vu�út vezet6it és különösképpen a kozlekedesl 
kormányzatot, de az eddigi lassú. koncepciót!an maga
tartásuk mlatt n meghozandó intézkcdé�ek jorcszt 
már meghaladják a fenti szervek hatáskörét. 

A Gárdo11yi-1111ilatko:at szellemében a szakszervezetek 
követelik: 

- ökoló,.,ial alapú közlekedéspol i t ; �;;al koncepció, 
annak keretében úi vasútpolilika kidolgozását és par
lamenti jóváhag\ ásat, 

- a köz!ekedéspQli tlka kialakítására és ellenőrzésére 
parlamenti állandó bizottsag létrehozás.H. 

A Gárdo11yi-11yilatko:at ta rtalmát meghaladva köve
teli/; to1:á bbá: 

- a pénzügyi támogatás nö\·elésével és n szemé:Y· 
sz...'illítúsi kö?,szolgáltat:'is többletköltségeinek mnrndek
talan megtéritéslvel n rnsút gazdasági múködoképes-
1.égének helyreállítását. 

a Yasúti infrastruktúra fejlesztési forrásainnk; 
növeléséve: a 1\1,\ V piaci versenyképességének javita
sát, 

- közveUen és haladéktalan tár�yalúsokat a szak
szervezetek és egy - a kormány által megbízott titr
gyalódele6áció közótt. 

Jelen nyilatkozatot aláíró szakszen·ezetek egylde
júlerr indítványozták a tárgyalások azonnali megkez
dését a r.1A V vezetóivel a vasutasok várható foglal
koztatási helyzetéről, n jövő évi kollektív szerződé!';
rü:. és a béremelés mértékéről. Eltökéltek abban, 
hogy kivívják a vasutaso!( helyzetét jantó in tc'.zked.?se
ket és megvédjék a kollektív szerzódá;5.be� . már _elért 
eredményeket, dc készek a konstruktiv tárgyalasoK
ra. 

Amennyiben azonban n tárzyalási kezdeménrezé
seikre nem kapnak pozitív választ. rúkényszerülhet
nck a nyomásgyakorlás más formáira is. 

Budapest, 1992. o1;tóber 26. 

Német László 
Mozdonyvezetók Szakszervezete 

Papp Pál 
Vasutasok Szakszervezete 

Gaskó Ist,·án 
Vasúti Dol::::ozók 

Szabad Szakszen·ezete 
Pogány Györgyné 

Vasúti Alkalmazottak Demokratikus Szö\·et.sége 
Konícs Ferenc 

Vasutasok Független Szakszen·ezele 

Értéket mentenek 

Sikeres elhárítási gyakorlat 
Egy borongó<;, 6szies, csőbe 

hajló délelőttön óriási füstgo
molyag száll n lé�térben a 
szolnoki rendező-pályaudvar 
nyugati Indítójának !>-10. vá
gányúniil. Nem atomíelhő, ha
nem egy elképzelt, de n való
ságosan is bármikor beki>vet
kezhetö, egyben kömyczctc-t is 
romboló megelőző folyamat 
szcmtnnúi vagyunk. Egy , asúti 
<;zcrel\·én)' 2 tartálykocc:ljúb61 
J!iizolaj ömlik a szabadba, nz 
így keletkezett tűz. lángjai kö
zelednek n .szomszt;clos Yágá
nyon álló vasúti teherkocsik
hoz. Hála a v "Ila lati és az ön
kormányzati tűzoltók. a \'egy
védt>lmi ::lakulat. a polg'in é
deimi mentócsap:it összehan
golt fellépésének, ezt a kör
nyezeti árk1lmat sikerült lokn
lizlilni, a veszélveztetett  tc1 il
let swrvczet.,t biztosítása mel
lett. A kiömlött \"eszí•lres 
nn.vagot homokkal fel!tatják, s 
ezzel annak tovntPrjcdését el-
1Mjú k. A lángot ha1:Janyng6nl 
fojtják cl. 

/\z esemény ut�n. szemben 
vPlem, a gyakorlat végrcha í
tói : arcukon semmi jele a fé
lelemnek, higgadtan hal lgatjál< 
Grenczer János vontatási fő
nök elismerő szav11 it. Ezt kö
veti Mrena József önkormány-: 

zati tűzoltó főhadnagy értéke• 
lésc. Az elmondottakban ösz
szecseng az a gondola' sor, hogy 
o személyi -szakmai-emberi tu
lajdonságokon túlmenően, a 
mentés csak n'ckor lehet ign
zfin hatékon}' és gyors - to
\"ábbá a magát is menteni 
Igyekvőt óvó - ha a jelenl�
ginél jobb technikai bl'rende
zé, és hírközléc;i módszerek 
(mn�·arul .sűríte1 t levegós c'.n
mcntó ké�zülék, szemf•lyl adó
vevő k(szülék stb.) birtokosai 
lehetnek. 

JA! tudjnk persze, ho�y az 
optimális mc>gelőzés az IP1rne, 
h:i nem is keletkezne kilrm·e
zetct károsító cn\'ag sem a 
vasi'1H szállítás'lf.l. sem másutt. 
Ámde ez a fr !tétel ma még 
nem tcljes!the•ö. Addig az 
i h·en ts l'hht:z hnsonló havá
riaPlhárftá,;i �yalrnrlatokrn 
szüksé'! \·an. Ehhez a gyakor
lnthoz ::1. f len�f'dhPtetlen kel
léket, azaz a tűz M füstk(p
zést a hom·M<:é� pirotcchni!rn
sai biz��!>ították. 

A küzremúködiik nem val
lottak sz€,:ycnt, minden bi
zonnyal ígv cst>lekedlck \Ol
na „éles'' helrzetben is. 

llalász Lász!á 
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RÁGALMAIAS, LEJÁRA TAS 

Deb.receni tagtoborzO VDSZSZ mOdra 
Több megtévesztett vasutas már visszalépett 

Az alább ismertetett }('\·él, 
melynek címzettje clr. Péter 
1\lihály, a VSz a:t>!nöke, Deb
recenből érkezett : ,.Táiékoz
tatiisul küzöljuk. hog\· Debre
cen állomúsfónökség t2rületén 
a va�uta� Dolgozó'c Szabad 
fiza<szervezeténeik két tagja 
- mint az al:omás dolgozója 
- ft.iggetienitett státusban 

mai Győri Péter és az állo
másfönö e Iványi Jozsef jelen
létében megcafolta. majd e cá
folatot Gyuri Péter E'l is is
merte. Egv músik alkalommal 
ped � a VDSZSZ helvi�égé-brn 
több VDSZSZ akt:vista je!en
létében kijc,lente•te, ho;.(y haj
landó bárm:!,·en kijelentését 
az erintett tagok jelenlétében 

... t . "'t 7 

' ""  ,t..,.f11JA•�--ti:ú1. 

• ,1 • , •,,ü I J-• 1,.__li toÍ_.._ . �l.lf_f.r. .. .. ....,-,,",;il� .. ·----..;;:;,,_--•·' , , e 1. e": ... 

•;... 1 ·\I'!..,. -.hJ.Í...t: -�·({;_!,<;;;,;.. . t:t.-•.: n.J. 't-t· .. t � " .. ?l:.v -�t."!/1:,;
r,:.
1,••· ...... ....... •uot:, .. �� L f'l, 

f-;_47f., .I �zj,t,: tt.�'b�z.t �� ÚQtllttJa ➔- l '4'!_ · • ,, n \ 1 X 

"'•�� • .. t ,  l• • htd l·" :fl" }. rrr:.!af.J.;,:o:t..ll� t. •� , lyt-,c ➔ l"" 
+ (H.. z 1i,., ·er�f•r•t i�"--ira , �,z:)k5,.1�r-\.•". e:t., t •�d l - ,1:-: ,. 

•: t t r • · Jlt. l-e, ·,á�.a::r •. , hQ"t-.t.;fj��ul t / 
� 1 

'[(k {!_µ._ 
-.� .. .. . 

Az ominózus nyilatkozat 

szakszen·ezeti sze:.-, i?Zómun
kát Yégzett l!J!J2. október hó 
folyaman. Ta�jalnk r:2sz.:;rol 
több olyan jelzés érkezett, 
amely súlyosan terheli a 
VDSZSZ szervezési munká
ját, különö�en anna 'e \'czető 
ügyvivőjét, Győri Petcrt. 

Illetéktelenül beavat,rnztak 
a VSz szer\'ezeti belsö életébe, 
bomlasztották az. alapszerve
zetünket, ragalmakkal és 
,·alótlan állításokkal igyekez
tek lejúratni bennünket. Tag
jaink közül többen id{,zték ki
jelentéseiket: ,,feloszlik a uas
utas-szaks::en,c-zet. mi leszünk 
az utóda" . • ,Atalakul a szak
.szervezet, ú.i nen• ll'�z. Szabad 
Szakszervezet, már lépjel is 
be, mondjad az adataidat stb." 
,,Uj vagyonmegosztas ]esz a 
:;zakszer\'ezctek között, a m i  
szakszervezetünk lesz a z  igazi, 
a vasutasoké megszünik, te
hát a régi fajta s:.mkszervezet 
feloszlik". 

megvédeni. és bizonyítsa 
konkrétan n VDSZS%, hogv 
fenti állításai valósak. Erre 
nzóta sem volt hajlandó a 
VDSZSZ. 

Aktivistuink az e�etek el!)' 
részét , izsgálva megállapítot
ták. hogy a VDSZSZ részéról 
történt felelötlen nvilat:rnza
tok, félrevezető információk 
cafolata utan több megtéves;i;-

meg mindenféle kedvezmény
ben részesulnek, addig a vm,
utas fizetni fog családo�tul, ha 
utazni akar. 

l\Iár a munkassgyulés elott 
kemény szavakkal ecsctE"lte ne
kem S::e,itjóbi Szabó Lás.:16 
yezénvlőt szt, hogy m,csoda 
galibát o ,ozott szeptember 
27. óta az ú1 l\lunka Törvénv
könvn! azon rl'ndelkczése, 
amel\' 12 órában maxinülta a 
szolgfllatot. Többen is felvetet
ték. ho�r n MA V - hasonla
tosan a l\�alévhoz és n ivlah·ut'.
hoz - m·ért nem kér a kor-
mánvt6: mentesítést ez a!óI a 
paragrafus alól. (A temára 
egyébként kóv<'tkezó Japszá- Szcntjóbi Szabó L,í.szló nzény-

munkban még Y...Sszaterünk.) Iötiszt 
Berki János, az szb-elnöke 

vezeti töl a VDSZSZ-ta�tobor
zó kampányának fonáksagai
ra n.világító napirendi pontot. 
A Vsz-alelnökéhc:z I11tézett 
le,·élhez sok úiat nem tud hoz
zátenni. legfeljebb annyit, 
hog�, ók a tetteikben �zeret
nének politizálni, s továbbra 
!'em hajlandóak az emberek
nek felelőtlenül ígérgetni. Vé
leménye szerint a szabad vas-
u tas-szakszcrvezet egyébként 
1s azokat az eredményeket 
tünteti föl sa;át si'cereikénf, 
amelyeket kilencvC>n száza
lékban a VS:z ért el. 

Ezután azok jelentkeztek 
szólásra, akik egy meqgondo
latlan villámát,gazolás után 
ujra vi�szaléptek n VSz-be. 
(A 95-bül eddig 33-en i-011tál� 
vissza a VDSZSZ-be való be
lépésüket, lcös::önhctóen min
denek elött annak, hogy a VSz 
aktivistái vettek a fáradságot 
és - tanulva a VDSZSZ-től ! 
- személyesen es egyenként 
beszélgettek el a:: emberek
kel.) 

- Két perc alatt történt a 
beszervezésem - emlékezik 
vissza az egy hónappal ezelötti 
dologra Szabó József vonat
vezető. - Éppen bent voltam 
az ügyeletes tiszti irodában, 
amikor odajött hozzám és agi
tálni kezdett Györi Péter. Azt 
mondta, ho�y a VSz padlón 
van. nincs jövője, aztán az or
rom alá dugott egy papírt, s 
mutatta, itt írjam alá. 

- Tudta, hogy ez egy kilépé
si nyilatkozat a VSz-ből? 

- Én nem voltam tisztában 
vele. Olyan gyorsan történt az 

bennünket. úgy kell tekinte
nünk a történteket. mintha 
11ekünk ftíjt vol ,ia ebre;;ztüt a 
szabad szakszervezet. 

A beszervezés módszerére 
(vagy inldbb módszertelensé
gére) je:emzu, hogy a VDSZSZ 
függetlenített helyi vezetoi 
lbtán léptették ki, illetve át 
magukhoz a megzavart dol
gozókat. 

- Hozzám még egyetlen 
ember sem jött oda, hogy azt 
mondja, én ki akarok lépni a 
VSz-böl. P;?dtg az irodám min
denki elott nyitva van - jegy
zi meg a „kilépésekke1" kap
csolatoan Báthoriné. 

Természetesen szerettük 
volna e sajátos toborzó st[lus
róI a leginkább Illetékes, füg
getlenített debreceni VDSZSZ
ugyvivöket is megkérdezni. 
Sajnos ottlétünkkor (október 
30-án délelőtt) a VDSZSZ iro
dájában nem tartózkodott 
senki. A cikk megírása előtt 
telefonon próbáltam elérni 
óket {november 4-én délután), 
mindh'ába. 

A VDSZSZ által stencilezett 
nyomtatványokat különféle 
szolgálati helyekre, irodákba 
vitték, de a vonaton hazauta
zókat is gvőzködték és kilé
pésre buzdítottúk., E nyomtat-
,·ány a VSz-böl való kilépés 
és a tagdíjfizetési önkéntesség 

...-...=-.-..., egész, hogy azt sem tudtam 
miröl van szó. Csak T.ésöbb 
kezdtem el go,idolkodni rajta, 
� jöttem rá, milyen marha is 
voltam • • .  

A VDSZSZ budapesti köz
pontjában Lukácsi Bálint ügy
vivö, a Szabad Vasutas címú 
lap felelős szerkesztője - úgy 
is mint kolléga - szívesen allt 
rendelkezésre. A VDSZSZ 
alulról építke;;;ö, demokratikus 
szervezet, hangs1ílyozta, alap
szervezetei önállóságot élvez
nek. Éppen ezért az ominózus 
ügyben nem kíván állást fog
lalni. Kérdezzem meg tehát a 
debrecenieket, s már sorolta is 
a hét ügyvivő nevét. Ugyanak
kor úgy vélte, hogy ha egy ki
lépett nyilatkozatot a nyilat
kozó helyett a tagtoborzást 
végző VDSZSZ-ügyvlvő ír alá, 
az legfeljebb formai lehet. 
Más !enne a helyzet, ha Györi 
Péter a nyilatkozó nevét ka
nyarintotta volna a stencile
zett szöveg alá. 

Berki János szb-clnök 

tett VSz-tag visszaYonta ki
lépési nyilatkozatát es to\ abb
ra 1s alapszervezetunl, tagja 
maradt . .  :·• 

A hat óra negyvenre hirde
tett munkásgyűlésre minte�y 
húsz-harminc debreceni utazó 
kíváncsi. Pontos számot azért 
is nehéz mondani, mert az ajtó 
az eszmecsere ideje alatt vé
gig nyitva rnn. jönnek-men
nek az emberek. Többsé�ük 
ugyan mar letette a szolgála
tot. dc jó néhányan a gyűlés 
kellős kozepén pattannak fel, 
mert indul a \'Onntuk. Először 
az szo-t,tkár, Báthori Lajosné 
számol be arról. amit le!;utóbb 
Budapesten hallott. Hát, m:t 

- Szintén ugyanaz a szituá
ció volt, mint a Józsinál -
mondja Ruzsa Tünde. - Ne
kem is csak utána jutott 
eszembe, hogy tulajdonképpen 
semm.t sem tudok az egész
rőL Legfóképpen arról nem, 
hogy a VDSZSZ mit  is akar 
elérni .  

- Kétségtelen, hogy radiká
lisan lépést kell váltanunk -
fűzi hozzá a hallottakhoz az 
szb-elnök. - Változtatni ke11 
a tizenhét tagú szh összetéte
lén, agilisabb aktivistákat kell 
valasztanunk, mert a VDSZSZ 
a propaganda terén leköröz 

Kértem Lukácsi urat, lépjen 
érintkezé.,be debreceni alap
szervezetükkel, hogy az ügy
vivők - tisztázni a tisztázan
dókat - hívjanak vissza en
gem. A Szabad Vasutas szer
kesztője ezt először azzal há
rította el, hogy telefonon kép
telenség elérni őket, aztán 
mégis csak elkérte a telefon
számomat. Lapzártáig Debre
cenből nem érkezett hívás. 

Tódor János 
Fotó: Tüttó Tibor 

1.,re,11 nai,,il ara,,y„ 
a,ni f é,,ylih 

" 
A VDSZSZ havonta megje-

lenő lapja, a „Szabad Vas
utas" {ára: 30 forint) októberi 
számának első oldalán lelken
dezve adja hírül, hogy a leg
utóbbi - feltehetően a -;zep
temberi - lapszám óta a 
vasutas kollektívák mintegy 
1:i helyen döntöttek ú:::y, ho;y 
VDSZSZ-alapsz,ervezetet alakí
tunak. A szo!gálati helyeket is 
felsorolják. Ezek a követke
ző'..;:: ,.Balassagyarmat AF, 
Barc.� .AF, Békéscsaba AF, 
Börgönd AF, Bp. Ferencváros 
VF, Bp. Keleti pft., Debrecen 
ill-' és VF, Kápolnásnyék AF', 
Kiskunhalas pft.. Komló ÁF, 
Mohács AF, · i\'agykanizsa 
VVF, Pécsbánya-Rcndezo AF, 
Záhony AF'. A VDSZSZ alap
szeryeze1einek a ::,zárna a 
most rncgalaku!takkal egvütt 
150 fölé emelkedett, s ez egy
ben azt is jelenti, hor!y a 
VDSZSZ-be közel egy hónap 
alatt mintegy 50 szolgálati 
helyről léptek be kollégák. 
(Ilogy hányan? Ez úgy lát
s::ik. titok. A szerk.) 

Lapunk csak üdvözölni tud
ja szabad elhatározasotokat, s 

bízunk a többiek félelmének 
oldóda<;ában is." 

Eddi� az idézet. A fair play 
szabály azt sugallja, hogy eh• 
hez a sikeres akcióhoz -
még ha riválisról van is szó 
- gratuláljunk. A józan é:,.: 
azonban mist. ennek az cllen
l<nőjét diktálja. Hogy miért? 
l\Iindenckelótt azért, mert 
szakszervezeti tisztségvise-
híi nk Debrecen állom:'isról, de 
más szol;:;álati helyekröl Is Je
Jezté:,. hogy a VDSZSZ-nek 
egyes; a tagszervezést végzó 
tisztség\'iselöi, enyhén szól\'a 
tisztesé�telen eszközöket is al
kalmaznak a kampányban. 
(Erröl a debrece,ii riportunk• 
ban részletesebbe11 is bes::á• 
mo!unk. A s::erk.) 

Ami pedig a nagy sikerként 
elkönyvelt, 15 szolgaluti he
lyen alakult VDSZSZ-alap
szervezctet „Jeti, a VSz :,Zak• 
értöi utánanéztek A té•1yek, 
m1rt a,: a,: alábbi táblu:zatbol 
i,; kitűnik, nrmi túlzas arán 
sem adnak okot a lelkcnde
ZPSnek. Egy ismert mondússal 
é:ve. nem mind arany, ami 
fénylik !  

Szolgálati hely 
\'Sz-tagság VSz-tagság YDSZSZ 

1. B11. Fe1·c11c,·áros ,·ont. 
2. Börgönd állomás 
:::. Keleti pft. 
4. Balassag:rarmat áll. 
5. Kápolmisn�·él, áll. 
6. Debrecen vontatás 
7. Debrecen áll. 
8. l\Iohács állomá · 
9. Nagykanizsa vvr. 

10. Pécsbánya-Rendczö 
11. Komló áll. 
12. Barcs áll. 
13. Békéscsaba áll. 
H. ICiskunhalas pit. 
13. Záhony áll. 

Összesen: 

A ,,Szabad Vasutas" közle
ményének a befejezése mel
lett sem lehet szó ·n�lkUJ el
menni. Annál is inkább. mi
vel a lelkesítő mondat mfiso
dik felében szó szerint ez ol
vasható : ,,. . .  s bízunk a töb
biek félelmenek oldódásában." 

Kitől és miért kell félni a 

demokráciában bárkinek is at
tól, hogy - szabad elhatúro
zásból melyik politikai pártot. 
vagy érdek\·édelmi szervezetet 
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választja? Kérdezzek coak me� 
Gaskó lstuán elnök urat: s:uir
mazott-e abból hátránya, 1,, 114 
az MSZMP után. a Pctr 1-

vit.�-f él e s::ociáldc mok r,ua 
pártna1c is hamar hátat forui
tott: Ma. a clcmokrácia útjá
l'cl lépett kb hazankban. félni
valója csak annak lehet. aki a 
tör\·ényt megszegi. vagy aki
nek rossz a lelkiismerete, aki a 
személyes ambíciók. a karrier 
érdekében masok rágalmazásá
tól sem riad Yissza. 

, issza vonásának tém·ét tartal
mazza. Ugy véljük. �hhez más 
szal,szen·ezetnck nincs joga. 
Ilyen stencilezett és ki lépést 
tartalmazó nyomtatványt a 
VDSZSZ vezető ügy\·ivője sze
mélyesen juttatott el a szám
viteli csoporthoz, a mi alap
szen·ezeti.ink  tudta nélkül. !Jj 
esetben került sor októb::?r fo
lyamün ilyen nyilatkozatok le
adására. S:::ántó l;;tuán forgal
mi szolg<1lattcvö, Tócó\·ölgy 
állomás dolgozója nevére ki
töltött stcnc;lezett nvilatko
zatot Győl'i Péter úgy ·juttatta 
el, hogv azon nem Szántó Ist-
1:án alálrasa, hanem Győri 
Péteré szerepelt. E nyi latkozat 
birto:rnnkban \·an. (Ennek fo
tókóp:áját lapunt< közli - a 

mondjak, a do:gozókat nem 1-----------------------------------------------------
nagyon hatja meg a 1\IAV sú-

. Szerk). 
Közöljük, hogy alapszerve

zetünk elnökét, Berki Jánost 
is szóban két esetben felszólí
tottak „fenyegetésekkel és 
erőszakkal toboroz vissza 
VDSZSZ-be múr beszervezett 
tagokat és hagyjon fel az ilyen 
tevékenységgel . .  ·. " Berki Já
nos az eseteket egy alkalom-

1:vos gondjairól a már sokad
szor hallott me�e. Öket inkább 
konkrétumok érdekelnék. Nyi
·ri Sándort véldául az, hogy 
igaz-e, hogy a jövőben meg 
fogják adóztatni az arcT,épes 
igazolványokat is. Holhos Já
nos meglchetösen furcsállja, 
hogy amíg a hetven éven felü
liek ingyen utaznak, mások 

A/,nál raknak Mándokon 

A munkásgyűlés utazó résztvevői 

A határ mentén fekvő vasút
állomás neve igazán az utóbbi 
két év során vált ismertté Ol'• 
szág-világ előtt. Nem is vélet
lenül, hiszen a kivonuló 
„testvéri" hadsereg Mándokon 
keresztül hagyta el hazánk'l.t 
és végül itt fejeződött be Ma
�yarország „szovjettelenítésc" 
is. Ennek megfeklően a rako
dó is lényegesen békésebb ké
pet mutat az idei őszön, Har
ci jármüvek helyett almát 
s1.állító teherautók hosszú sora 
kízyózik a széles nyomközú 
vágán�, melL•• 

- Bár ez az állomás - a 
hozzá tartozó rakodókkal 
együtt - valamikor erre a 
célra létesült, ilyen mértékű 
mozgást soha nem tapasztal
tunk - emlékezik a remélhe
toleg vissza nem térő ic:l'jkM 
Ragyák László állomásfőnö'c. 
- Dolgozóink em voltak ho,i;
zászokva a napi két, három 

� szerelvény átrakásához. Enne', 
ellenére - és ezt kissé föllé
legezve mondom - probléma-

mentesen sikerült befejezni a 

kivonulást. Baleset is csak 
egyetlen esetben történt, ami
kor egy szovjet teherautó ne
kihajtott a személyvonatnak. 
de szerencsére csak a moz
dony lépcsője törött le. 

- Maguk az érintettek ml
ként fo�t.-'Ík föl a számukra 
kényszerű haza.térést? 

- Hát nem siették el a rtol
gokat. l\Iíg magyar részről az 
volt a fö szempont, hogy min
den a legprecízebben menjen. 
a másik fél gyakran nem így 
gondolkozott. Nálunk, ha e~ 
vonatot délután me�raktak 
Veszprémben, vagy Székesfe
hérváron. az másnap reggelre 
l\1ándokon volt. Az átral�as 
már kissé vontatottabb ütem

ben zajlott, /Jár nem mindig 
a hadsereg hibájából. EJ15-
elófordult. hogy a Szovjet
unióból nem érkeztek meg 
időre a széles kocsik, l!y?nkor 
fél napok teltek tétlen vára
kozá�sal. 

- Ha az áUomás „önös" 
érdekeit nézzük, a szovjet ka
tonai rakodás nem lehetett 
rossz üzlet . . .  

- Igen, ez abban is meg
nyilvánul. hogy a kivonulál; 
óta Mándok t 'ierforgalma a 
minimálisra r>sökkent. A je
lenlegi létswm jövője viszont 
csak akkor biz�osított hosszabb 
távon, ha lesz elPgendő fuvar 
Ennyi emberre a mostani for• 
galom mellett nyilván nem 
lesz szükség. Vonatkozik mind
ez elsó<,orban a kereskedelem
re, de a forgalomra is. Példá
ul az I-es őrhelyre csak az át
rakó ,iatt . an szükség, ha ez 
netán megszűnik, az őrhely is 
fölösleges·é válik. 

- Azt a negvven-ötven pót
kocsis teherautót elnézve. azért 
még nincs katasztrófahelyzet. 

- Jó volna, ha ez a nyüz.,,. 
gés az egész szezonban állan
dósulna. Tavaly 500 vagon al
n, • hagyta el Mándokot a 
„s1klesen", rem/ilem, idén még 
ennél is több lesz. Alma ép-

penséggel van elég, csak ép• 
pen szerződése7c nincsenek a 

termelők mögött. A mostani 
zsúfo' .:;ágnak miis oka is van. 
Az alma „évadja" oár hónapja 
kezdődött, a teherautók meg 
i ,  érkeztek, csakhogy kiderü.:.t, 
egyik-másik szállílónal, nincs 
az ukrán vasúttól rakodási 
en cdélye, l\'Iost aztán égnek 
a telefonvonalak, van akinelt 
harminc teherautó almája vá
rakozik. a gyümőlccsel pedig 
nem lehet sokái� vacnkolm. 
Normál nyomközú kocsiba rn
kodhatnának, arra nincs sem
miféle korlátozás. de hát azzal 
nem jutnának , 1ess1ire. har
minc kilométerrel odább csak 
át kellene rakni, az áru fölös
lege�en tö1· 1ne. Ezért köver
nek el mindent n széles kocsik 
me�szerzéséért. 

Megintcsak ,ajnos, hogy a7. 
almán kívül alig akarl m!ls 
úru - teszi még ho-.zá Rar.nuil: 
Lász'ló. - Belföldi felad(t„ 
szeptember közepéig alig 
akadt. talán egy kic; kukorica, 
egy ki� búza ielenti>ktelen 
mennyiség. 

Tborday Zoltán 
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Öt vasutas-szakszervezet levele 

Tárgyalni kell a vasútról 
Az öt vasutas-szakszervezet lapunkban is 1.özölt nyilatko

zatát levél kíséretében elküdték dr. Szabad Györgynek, a par
lament elnökének, dr. Antall József miniszterelnöknek, Kupa 
Mihály pénzügy- és Siklós Csaba közlekedési, hírközlési és 
vízügyi miniszternek. Az alábbiakban ismertetjük a levelek 
tartalmát. 

Dr. Szabad György úr, 
.a parlament elnöke részére 
Tisztelt •Elnö', úr! 
A szakszervezetek nevében kérjük Elnök Urat, hogy sze

mélyesen is szí\·eskedjen támogatni a parlament közlekedési 
állandó bizottságának létrehozását, és egy új közlekedés
politikai koncepció mielőbbi parlamenti megvitatását. 

Dr. Antall József 
miniszterelnök úr részére 
Tisztelt Miniszterelnök úr! 
Kezdeményezzük, hogy a súlyosabb konfliktusok elkerülése 

érdekében mielőbb kezdődjenek tárgyalások egy - a kormány 
által kijelölt - tárgyalódelegáció és az aláíró szakszervezetek 
k épviselői között a vasút rossz helyzetéről, annak a vasuta
sokra kiható következményeiről, és a nyilatkozatban foglalt 
követelésekről. 

A tárgyalások javasolt formáját a szakszervezetek azért 
tartják fontosnak, mert véleményük szerint a vasút helyzetét 
nem lehet pusztán közlekedésszakmai ügynek tekinteni. Vál
ságának tovagyűrűző gazdasági, külgazdasági, környezet
\·édelmi, település- és régiópolitikai. a vasutasok nagy létszá
mánál fogrn jelentős társadalmi és szociális vonatkozásai van
nak, a meghozni szükséges intézkedések pedig meghaladják a 
közlekedési minisztérium hatáskörét. 

Bízunk Miniszterelnök Úr gyors válaszában és a kormány 
tárgyalási készségében. Bizakodásunkra okot adhat Minisz
terelnök úr 1991 .  decemberi, gesztus értékű találkozója a vas
utasok képviselőivel. 

Dr. Kupa Mihály 
pénzügyminiszter úr részére 
Tisztelt Miniszter úr! 
Miniszter úrnak a jövő évi költségvetési törvénytervezetet 

beterjesztő parlamenti beszédéből tudjuk, hogy a kormány a 
k öltségvetés egyik prioritásának tekinti az infrastruktúra fej
lesztés�t. 

A szakszervezetek határozott ,·éleménye szerint ez nem 
tehető meg úgy. hogy közben a vasút, mint az infrastruktúra 
egyik fontos része leépül és működésképtelenné válik, ezért 
elengedhetetlennek tartják a költségvetési javaslat átdolgozá
sát. 

Kérjük Miniszter Urat, hogy támogassa a mellékelt nyilat
kozatban megfogalmazott közvetlen tárgyalások létrejöttét, 
ahol a szakszervezetek részletesen i s  kifejthetnék álláspont
jukat. 

Sildós Csaba úrnalc, 
közlekedési, hírközlési és 

vízügyi miniszter 
Tisztelt Miniszter úr! 
Kérjük, hogy szíveskedjen támogatni a kormány által ki

jelölt tárgyalódelegáció és a szak.szervezetek közti közvetlen 
tárgyalások mielőbbi létrejöttét. A nyOatkozatot aláíró szer
·1:ezetek ezt azért tartják fontosnak, mert véleményük szerint 
a vasút m űködésének stabilizálása nem pusztán közlekedés
szakmai ügy, és a szükséges intézkedések több tekintetben 
meghaladják a KHVM cselekvési lehetőségeit. 

E témában írt levelet és nyilatkozatot a parlament alábbi 
bizottsági vezetői is kézhez kapták. Gazdasági bizottság, Ta
kácsy Gyula elnök ; költségvetési adó- és pénzügyi bizottság, 
Soós Károly Attila elnök ; környezetvédelmi bizottság, dr. Rott 
Nándor elnök ; dr. Fodor István képviselő, Független Képvi
selőcsoport; dr. Kónya Imre frakcióvezető, Magyar Demok
rata Fórum;  dr. Szabó János frakcióvezető, Független Kisgaz
dapárt; Csépe Béla frakcióvezető, Kereszténydemokrata Nép
párt; Tardos Márton frakcióvezető, Szabad Demokraták Szö
vetsége; dr. Orbán Viktor frakcióvezető, Fiatal Demokraták 
Szövetsége; dr. Gál Zoltán frakcióvezető, l\fagyar Szocialista 
Párt. 

Az Antall József miniszter� 
elnöknek küldött levélre 
dr. Szentgyörgyi András, a mi
n iszterelnök igazgatási helyet
tes kabinetfőnöke a következő 
választ adta : 

„Köszönettel megkaptuk az 
öt szakszervezet, illetve szak
szervezeti szövetség által mi
niszterelnök úrhoz intézett 
nyilatkozatot. 

Az abban foglaltak ismételt 
áttekintésére - h iszen a kor
mányzat folyamatosan figye
lemmel kíséri a vasúti köz
lekedés-szállítás ügyét - fel
kértük az érdekelt tárcákat. 
Ennek kidolgozásáig kérem 
szíves türelmüket." 

Budapest, 1992. október 29. 
* 

Az öt vasutas-szakszervezet 
a következő válaszle\·elet 
küldte: 

* 

Tisztelt Szentgyörgyi úr! 
Az öt vasutas szakszervezet 

m·ilatkozatára adott közbenső 
vá.laszt köszönettel megkap
tuk, de nem tartjuk k ielégítő
nek. Abból nem derül ki, hogy 
a kormány mennyi időt tart 
szükségesnek a „helyzet át
tekintésére" és kész-e rövid 
időn belül a nyilatkozatban 
követelt tárgyalásokra. 

Fenti okból javaslatot te
szünk az egyeztető tárgyalá
sok legkésőbb november 17-ig 
történő megkezdésére. Ameny
nyiben erre nem kerül sor, 
vagy a tárgyalások később 
nem vezetnek ·eredményre. a 
szakszervezetek nyitva állónak 
tekintik az utat valamennyi 
törvényes nyomásgyakorló esz
köz - beleértve a sztrájkot 
is - igénybevételére. 

Budapest, 1992. november 9. 

Ké1> szöng nélkül. 
(Rák Iléla rajza) 

, 

Mi legyen a gazdasági -szociá l is fórum tarta lma ? 

A hat országos szakszervezeti 
szövetség javaslatai 

1 .  Foglalkoztat íspolitika 
1 . 1 .  A m unKaerohelyzetben 

és a foglalkoztatásban kiala
kult válsághelyzet miatt meg 
kell változtatni a foglalkozta
táspolitikának és a foglalkoz
tatási eszközrendszernek egy 
korábban, egészen más hely
zetben kialakított stratégiáját, 
működési mechanizmusát. (Az 
összkormúnyzati felelősség le
szűkítését a 1.rnnkaügyi kor
mányzatérn, a biztosítási elv 
ilyen mértékű érvényesítésére 
való törekvést stb.) A mun
kanélküliség ke:LCléséne!, a 
kormány gazdaságpol itikájá
ban prioritást kell kapnia. Az 
új 'stratégiára vonatkozó ja
vaslatot a Munkaerő-piaci Bi
zottságban UJ92. december 1 -
jéig dolgozzák ki, és 199�. de
cember l l-ig kerüljön az Ér
dekegyeztető Tanács plenáris 
ülése elé. 

E stratégia terjedjen ki: 
- a gazdaságpolitika, a kü

lönböző szintű gazdasági dön
téSiek foglal kozta táspoli tikai 
hatása mérlegelésének kötele
zettségére (legyen szó kor
mányzati gazdaságpolitikáról, 
privatizációról vagy munkál
tatói kezdeményezésű tömeges 
létszámleépíté�rűl) ; 

- a foglalkoztatáspolitika 
gazdasághoz kapcsolódó eszkö
zeire (például állami, elsősor
ban infrastrukturális beruhá
zások indítása, közmunkaszer
vezés, térségi adókedvezmé
nyek, kockázati tőkebefekteté
sek. devizatartalékok mobili
zálása, ,·álságkezelésre, profi 
intézményhálózat kiépítése) ; 

1 .3. Az új stratégia kialakí• 3. Társadalombiztosítási el• 
tását (az új foglalkoztatási tör- látások, szociális támogatásol,. 
vény elkészültét) megelőzően 3.1.  A női nyugdíjkorhatár 
ne szülessen c'önté& a járulék l!JD3-ban ne emelke<ljék. El
mértékének emeléséről. illetve képzelhető a korhatár jóelőre 
a júradék folyósításának a mC'ghirdetctt, a „meghirdetési 
módosítúsáról. időben·• önkéntes, rugalmas 

2. Bérel;; emelése. 
2.1 .  A munkabérek legkisebb 3.:!. A nyugdíjak nö\'ekedési 

üteme legyen azonos a nettó összege 1 903- január l -jétől bérekével (az országgyűlési ha-9700 forint legyen. Az általá- tározatnak meg[elelően). nos minimálbérhez (törvény-
ben) hozzá kell igazítani a 3.3. A családi pótlékra fordí
költs�gvetési területen dolgo- tolt költségvetési kiadásokat 
zókét is. 1393-ban is növelni kell. A 

2.2 A bérszabályo.-:ás szűnWn kormányzat eddig megismert 
eiképzelései nem clfogaclható-

meg, kimondva egyben, hogy , . 
azt már 1992_ben sem áizitják ak. A családi r,ótlék intezme

vissza. 
A költségvetési területeken 

a versenyszférát követő bér
automatizmus érvényesüljön 
(ennek technikai megoldását, 
valamint a kUtségvetési szfé
rában meglévő béraránytalan
ságok c,iikkentésének módoza
tait a KIÉT dolgozza ki). 

2.3. A természetbeni juttatá
sok egy - például a minden
kori minimálbér százalékában 

meghatározott mértékig 
mentesüljenek a társadalom
biztosítási járulékfizetési köte
lezettség alól. 

2.-1. 1993. január végéig ma
gas szintű jogszabály készül
jön a csődbe jutott (csődtör
vény hatálya alá tartozó), il
letve a csődeljárás alatt álló 
vállalatoknál foglalkoztatott 
munkavállalók bérekkel, illet
ve vé•gkielégítéssel kapcsolatos 
követelései teljesítésének biz
tosítására. 

nvél-öl. ezen belül a jogosultak 
köréről. a jutt:llás mértékéről, 
differenciál tságáról, esetleges 
adózt.1tásúról külön megálla
podást kell kötni. 

3.4. A munkanélldili-ellátás
bói J;il,crül&lc szociális ellátása 
nem lehet ke-i:esebb. mint a 
mindenkori minimálbér 60 

százaléka. 
3.5. Az esélye�yenlőség biz

tosítása érde 1tében bármely 
iskolatípusban csak úgy kerül
het sor tandí.ikötelezettség 
mc 'Zállapítására. ha ezzel egy 
idtJ,en elöntés születik az érin
tettek ioYábbtonuhísát lehető
vé te,·ő pénzügyi konstrukció-
ra is. 

3.6. A baleseti 
díirendszerben 
változás. 

ÖZ\'e;!vi nyug
ne tJrténjék 

4. Adórendszer 

4 . 1 .  l 993-ban ne ,;ezessék be 
a tervezett kétkulcsos áfát. 
Elképzelhető: 

- a differcnciJlt, fokozatos 
bevezetés (például a reál bérek 
növekedésével - amikor ez 
bekövetkezik - púrhuzamo
san, lépcsőzetesen, a személyi 
jö, edelemadó egyidejű csök
kentése mellett) ; 

- megfelelő - teljes körű 
- kompenzációs rendszer ki-
dolgozása csett'.:n (az idő rö
vidsége miatt azonban ez ja
nuárig semmikcppen sem le
hetséges). 

4.2. A személyi jövedelem
adó tábla si vhatárai az inf. 
lációnak megfelelóen módosul
janak„ úgy, hogy az adómen
tes sáv eP1cl kcdjék 1 1 6  ezer 
forintra, s a felső sávok ehhez 
iguzodjanak. 

4.J. Továbbra is biztosítani 
kell néhány alapvető termé• 
szetbeni juttatús adómentessé
gét (például üzcmétkeztetés, 
uta7.á�i kedve7mi:ny).  

5. A 1-ö!(<;érn·ctési intézmé• 
nyck műköclfsi fcltéiclci. 

A költségvetési i ntézmények 
s7.ámára biztosítsák a működé
si költségeknek az inflációval 
arányos növelését. Ennél ki
sebb mértékű emelés csak azon 
intézményeknél (intézménycso
portoknál) elfogadható. ahol 
e7t a struktúra- és funkció
Vi7sgálato!, alútámaszti-í!,. 

6. A korm:\ny fopclj::i C'l és 
tartsa tiszteleföcn a S7," l,S7<>r
vezetek közötti megál!apodá• 
sokat. 

Budapest. 1 992. november 2. 

Érdeke(Jye:::tetíí Tanács 
munlcavállalói olrlalának hat 

országos s::aks:erve::eti 
szövetsége 

- a kínálat mérséklésének 1-----------------------------------------

lehetőségeire (az oktatási-kép-

Mcgúllapodás zési idő növelésére, a nyugdíj
korhatár emelésének elhalasz
tására, a szerkezetátalakítás 
szerves részeként, a kutatás 
stratégiai ágazatként kezelés�
re stb.) ; 

- az aktív eszköZÖk és a 
munkanélküli-ellátás finanszí
rozásának forrására és módjá
ra (beleértve a munkanélküli
ség miatt kieső bevételekre vo
natkozó számításokat, összeve
tését a foglalkoztatási célú ki
adásokkal, a biztosítási elv ér
vényesíthetőségének lehetősé
geit és korlútait. a foglalkoz
tatási alap legalább 25 milli
árd forintos összegét, a priva
tizációs bevételek figyelembe
vételét és az arról történő el
számolást, a tartósan munka
nélküliek ellátását, kapcsolatát 
a szociális ellátórendszer egyéb 

A szal,szervezetek._együttmüködésenek 
minimális feltéte!ei 

elemeivel stb.) ; 
- az érdekegyeztető intéz

ményrendszer (munkaügyi ta
nácsok, válságkezelésre meg
alakítandó intézmények) mű
ködésének elveire, mechaniz
musára. 

1 .2. Készüljön l!l92. decem
ber 1-jéig átfogó foglalkozta
táspolitikai válságprogram 
(beleértve a speciális eszköz
rendszert is), amely lépjen 
életbe akkor, hogyha a mun
kanélküliek regisztrált létszá
ma eléri a 800 OOO főt. 

ABDOL IilL'\'Dt;LVA: 

- hogy !\lagyarországon szak• 
szervezeti pluralizmus létezik, me
lyet eltérő felépitésü, szerveződé
sű, eltérő politikai lcötődésü és el
térő politikát követő szakszerveze
tei< egymás melletti működése jel
lemez ; 

- hogy e szakszervezetek egy
más köztl viszonyában gazda.sági 
és politikai okokból érdekellenté
telc és konfliktusolc keletkezhet• 
ne.le ;  

- hogy ezek a szakszervezetek 
saját tagságuk, belső döntési m• 
ehanizmusa.i.k által legitimáltak, s 
poUtikai cselelcvésl autonómiáju• 
kat csak saját szabályzatuk, illet
ve belső döntéshozatali merllaniz
musaik korlátozhatjálc, valamint 

ATTOL AZ ELVTOL 
VEZJ;;RELTETVE : 

- hogy a munkavállaló! érdek
képviseletek közös érdeke a szak• 
szervezetek közötti konfliktusok és 
érdelcellentételt szabályozott kere
tek lcözött tartása, illetve aláren
delése a munkavállalói érclelckép
viselet általánosabb szempontjá
nal,; 

- hogy ugyancsalt közös l'nlek 
a szakszervezetei, egymás lcözötti 
k�pesolatainalt olyan jellegű sza• 
b�lr,oz�s3:, melr. nem csorbítja a 
l<illonbozo konfoderációkhoz tarto-

zó szakszervezeteit cselekvési auto
nómiáját, cle ugyanaklrnr elősegul 
az e�yüttescn n1c�hat:\rozntt li:üzös 
érdckcke:-t való összehangolt fel
iépést. 

Az aláíró országos szal;:szervezeli 
szövct15égclc az egymás közötti ér
dekellentétek és konflil,tusolt sza
bál�·ozása <-s az egvmás 1;:özötti 
együttmülüiclés alapelvei telcintcté
bcn megállapoclást l,ötnelc. 

ALAPELVEK : 

Az alulfro1t orszá.gos szakszerve• 
zetl szövetségek vállalják, 

- hogy töreJ,ednek a szakszer
vezetek közi;tti esl't leges érdekel
lentéteket és lrnn fliktusokat tár
g�•alásos úton történő szabályozá-
sara; 

- hogy törekednek a szakszer• 
vezetek közötti konnil,tusokat alá
rendelni a munkáltatóval (kal), il
letve a kormánnyal szembeni t<r
dekképviselct <-s érdekvédelem 
szempontjainak ; 

- �ogy n_em tesznclt olyan egy. 
oldalu lépeseket, melyek veszé• 
lycztctheu1, egy másik sza.kszcr• 
,·ezet, illet\·e szi;vetség működését 
elöntési autonómiáját; 

' 

- hogy elöseg-ltilc a szalcszerve• 
zetek közötti, a szal,szervezetl 
pluralizmus és az egyes szakszer

vezetek autonómiájának ellsmeré• 
sén alapuló eg-yilttműködést. 

levél Anla// ,/ózselnek 
A hat országos szakszervezeti szövetség 

az alábbi levelet küldte Antall József mi
niszterelnöknek. 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
Mint az ön előtt bizonyára ismeretes, az 

Érdekegyeztető Tanács munkavállalói ol
dala l!l92. október 26-án azzal a kezdemé
nyezéssel fordult az ÉT kormányzati és 
munkáltatói oldalához, hogy 1992. november 
13-14-én a plenáris üiés tekintse át az 1993. 
as év vúrható gazdasági-szociális folyama
tait és ennek ismeretében a szociális part
nerek jussanak megegyezésre a terhek meg
osztásának a munkavállalók számára is cl
fogadha tó mértékéről. 

ismeretében nem feltétlenül számíthatunk 
érdemi válaszára - mégis újra önt kell 
megszólítanunk. 

A hat szakszervezeti szövetség akkor lát 
lehetőséget érdemi tárgyalásra és megegye
zésre, ha a kormány testületi döntés alapján 
kinyilvánítja a megállapodásra vonatkozó 
határozott szándékát és megfelelő felhatal
m:izottságú és összetételű delegáciéit jelöl ki 
az általunk szorgalmazott plenáris ülésre. 

Az últalunk kezdeményezett tárgyalási 
ldőponttnl összefüggésben engedj � meg 
l\Iiniszterelnö!, úr, hogy rámutassunk : a 
meg:íllapodással kapcsolatos törvények par-A mai napon a hat országos szakszerwzeti lamenti megvitatása szab határidöt az ér-szövetség vezetői szintű értekezleten átte- demi tárgyalásoknak. A tárgyalások eredmé-kintette az érdekegyeztetésben kialakult nyei. ,·alamint az egyes szakszervezeti szö-helyzetet és kialakította azt a követelés- vetségek belső dönléscinek ismereté!Jen kí-csomagot, amelyet a megállapodás alapjúul Yánja a hat országos szakszervezeti szövet-javasol. Az értekezlet során döntés született ség további közös l ép6sei t  eldönteni. 

arról, hogy - bár korábbi tapasztalataink Duclapest, 1V!J2. november 2. 
Dr. Na�y Sándor Főcze Lajos 

Magyar Szaksze1Tezetek Autonóm Szakszen•ezetek 
Országos Szövetsége Országos Koordinációja 

Palkovics Imre Dr. Kiss Papp László 
::\Iunkástanácsok Országos :Értelmiségi SzakszervezeU 

Szü\'etsé;e Tömörülés 

Horn Gábor 
Liga Szakszervezetek 

Dr. Szabó Endre 
Szakszervezetek Együtt

működési Fóruma 

l\Iindezclt érdekében vállalják, 
hogy 

- sem a munkáltatókkal, sem a 
kormánnyal nem kötnek olyan 
megállapodást. s nem lépnek fel 
,·elül, olyan l,özi;s al{cióban, mely 
más sza1,szervczet létét, működési 
autonómiáját veszélyeztethet i ;  

- nem folytatnalc eg-ymás ellen 
ne,;ativ kampán;i, t. 

A lrnnfliktusok megelőzése. ll• 
tetve keretek között tartása érde• 
kében vállaljál,, hogy 

- minden olyan szaltszervezet!, 
l'rclekképviseleti kérdésben, mely 
,·alamennyi munkavállaló vagy 
azol, nagyobb csoportja, illetve a 
munl,áltatók és vagy a kormánl' 
között meri.il fel ; 

- s amc.ly az aláírók között szc• 
rcplő más országos szövetséget is 
érint ; 

- a végső döntéshozatal, lllet\'8 
a szal,szervezeti akció beindítása 
előtt in forrnál.iák a kérdésben érin• 
tett munkavállalói érdelcJ,épvisele• 
te(ket), s lrnnznltációt kezdemé• 
nyeznek vcle(iik). 

A konzultáció célja az csetlege9 
érdelcegyezésel,, illetve lrnnfliktn• 
solc feltárása, illl'tve amennyiben 
lehetséges. meg-egyezés a konflik• 
tus (ok) megoldásáról, llletve az 
ércleklcépviselet összehangolásáról, 

Az informálásnak, Illetve a kon• 
zultáeió kezdemrnyezésének olyan 
időpontban lcell megtörténnie, 
amely lehetővé teszi az érintett 
má•ik szakszervezet (ek) nclc leg• 
alább a saját belső elöntési me• 
chanizmusuknak megfelelő egrez• 
tetést. 

ll. L'\'TltZ:\I:tXYEK 

A konfliktusolt megelőzése, 11• 
letve keretek között tartása, vala• 
mint a szakszen•ezetek közötti 
együ ttmüködés elösegítése érdeké• 
ben 

- országos (s esetleg regionális 
szinten) szakszervezetlcözi jószol• 
gálali bizottsá;;ot hoznak létre, 
mely(ek), 

- az aláfrólc által Icijelölt és 
konszenzusos döntéssel elfogadoU 
jogi és'vnc:v szakszcrvczetpolitikal 
képviselöicből áll (nak) ; 

- szakszerve7etel, kiizötfi lconf• 
liktu, esetén bármclvilc fél fel• 
kfrésére kö?vrlit a konfliktusban 
álló felek ki;zött ; 

- a lrnnf:iktnsban érintett felek 
e:?yütte• me.gec:vezi, felkérése ese• 
tén clöntöbíráskodil, a Jrnnfllktus• 
ba!l ; 

- az J::rclPkegn•ztl't,i Tanárshan 
képviselendö álláspontot lcü\'etcn• 
elő magatart,ist foly!\matosan 
egyezteiil, s e kapcsolatot, tevé• 
kenységot még akkor sem szaklt• 
.iál;: me_g. ha a lrnnföclcr.íclók kö• 
zött konflil;:tus kcleu,ezik, csak 1 
szaltszl'rvezetek egvmás közöUj ,·i• 
szonyát érintü kérdésbe-a. 

Cudaprsf. 19:IZ. o!,tóbcr 27, 
Autonóm S7-nl,szervczetek, 
r:rtel misrgi Sza•,szcrvezeti 

Tiimiirülé•. 
Liga. Szakszcrt·ezct�li:, 

:.\Iagyar s,akszervezMck Orszái;o, 
Stövctsé>g-f-', 

l\Iunká,tanácsolt Országos 
Szti,·ct�égc, 

SZJ.kSZCl'YCZC'te!, Egyiit tműködésl 
Fóruma 
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Nyitott egyesület Van létjogosultsaga a tagozatoknak 

Vál la lkozó kedvű EBSE  
A l\JAV Alkalmazottak Első 

Bizto;,1tó é:; Scgélycgyesületé
nél (volt Rudolf) már ha�yo
mánnyá vált, hogy az egyesü
let vezetői a területi szerve
zők bevonásával időnként 
ös,zegezik a tapasztalatokat, 
meghatározzák a szervezői te
,·ékenység irányát, s megvitat
ják az egyesület életének to
,·ábbi útját. L€,;;utóbb október 
14-én Szegeden, az igazgató
ság épületében került sor ilyen 
tanácskozásra, ameh·en részt 
\'ett dr. Alberti Sándor ügyve
zető elnök is. 

mondotta: az elmúlt idős„.ak
bnn az pgye:;ület életeben je
lentős változús következett be, 
s ma már nem kizárólagos cé•I 
a tagszervezés, tagtobe,rzás 
Egyre fontosabb szerepet kap 
a vállalkozás jellegú tevélteny
s( �. ami az egyesulet tová;'Jbi 
fenntartását teszi lehetővé. 

öriz:ék elúdeik értékeit. liang
sú/110::ta a jöi:übcn is ezer 
s;:á/lal alronuil, l�tödni a 
l\I AV-lioz. 

Tanácskozott az anyagosok 
ügyvivő testülete 

Dr. Lakatos Lajos választ
mányi tag bevezetőjében el-

Dr, Alberti Sándor tájékoz
tatójában is ezekről a törek
vésekról beszélt, Elöljáróban 
elmondotta, az e!!vesúletek kö
zül az EBSE a J\IA V le6régeb
bi egypsülete, legtöbb taggal 
és a legnagvobb \'agyonnal 
rendelkezik. Ebből adódóan 1-.:i
emelt feladatuk. hoa11 meg-

Tern•ikről rzólva megemlí
tette, ha.,,"Y nevuk, l\IA V Elsö 
Se-:élyegyesülete, Rudolf Biz
tosító né\'rc változik. A nev
változtatáson kívül egy sor 
egyéb \'áltoztatassal 1s talál
ko•hatnak majd ta�jaik. Az 
EBSE nntott 0;;vesület kivan 
lenni. ami azt jelenti, tap.ja.:, 
közé bárki beltpht>t. \'asutaso
kon és azok családtagjaikon 
kí\·ül várják a rokonság, nz is
kol;ík tanulóinak és különféle 
intézmények c:olgozóinak belé-

Az any:aqgazdalkodási tago- val foglalkoz'>tt a testület, Az 
zat j.íniusi küldöttgyúlésén a t•gysé-gesen alkalrnazandó tak
Vczérigazgatóság An\•ag!,!az- t1kai ké ·ck'sek kin la dtásiiban 
dalkodási Iroda1a delegátusá- adott tajt;koztat1 t a tanác:.;1-0-

nak megüresede't he!vt re idó- z&son részt vevo Rubik László 
hozbe"l meg\'álasztott Pos Fe- szakérto is. Az ügyvivő!, az 
renccd kiegcszülvc: tartotta egveztetett álláspontnak meg
me� a Va<utu-.ak Szakszerv\.!- feleloen nyújtanu', segítséget 
zete i;zékházában október 14- teniletükon anna.c érdeké',en, 
én soros értekezletét az ü;y- rogy mind a dolc:ozók. m•d o 
vivő testület. sz:ik:íg iranyí'.fisi szintiem te-

--------------------------- pését. Ennek érdeké!Pn új ala-
pokra helyezik a S?.trn•zést. 

A tagozat és a sz�kág szá- ,·é-:enykedő vezetők érd{'ke•
mára Jelentős. id5szetCi ké�cté- n . leginkább meg t>lelö taná
se'., kc rültek terít(>krc. F:gye- c�ok álljarak fel a választások 
bek kozott az üzC'm,tnnács-vá- után. 

A VSz ál lásfogla lása 
Leendő swlaáltatásail� körét 

említve elmondotta. a seal!
lyezéseket más alapokra l;í
vánjálc hel11e::ni. Jelenle� egy 
munkabizottság dolgozik a se
gél_vek összevonásán, más for
mák kialakitá�ím. A Pénzügv
minisztt}riumtól en�erlélvt kap
tak a biztosítási tevekenysép 

la�ztás és a kollc'üív szerz6clés �em titkolt szándéka \'Olt a 
módosít'Í :mak kérdései. Az jele.nle\ őkne -:, hogy c1t a tor
ezúttal is konstruktív testületi vcny adta lebetősegekKel élve 
tanácskozáson a nem szen·e- ucy igyekezzenel{ befolyá�olni, 
zett dolgozókat is érintő fon- hogy a Vasutasok Szaknzerve
tos döntések. kezdeményezé- zete helyi jelöltjei legyenek 
sek szalettek. meghatarozó arányba.1 a taná-

·a strukturál is ·áta laku lásról Sajnálattal Twnstatálta a csok ta::!jai és megbízottJa1 kó-
testület, hogy a MAV Faipari zott, Ezt a célkitüzést reálissá 
üzem, három eguségénél a teszi persze az a tc'•"ly. hogy az 
szertárfúnökségekhez odairá- am·aggadálkodr..s '.!630 dolgo
nyított dolgozók sorsának ala- zója között a legfris:;ebb (el
kulása nem megnyugtató. mérés alapján 2100 a vasutas
Mind az ,,áthelyezett" dolgo- �zaksz�rvezet tagja. 

(Folytatás a 3. oldalról.) 

szintmegtartás idötartamúnak 
minimálisan egy évnek kell 
lennie. 

Elfogadhatatlannak tart-
juk, hogy a nyugd1 iazáson, a 
korengedményes nyugd1jazá
,-on, valamint n kéiws mc.;g
cgyezéssd tört�nó munkaszer
ződé� !elmondásán túl tovabbi 
létszámcsökkentésre kerüljön 
sor. Itt elsősorban a hiány
szakmákra \'aló átképzés in
tézmé'lyének igénybevételét 
1,zor�almazzuk. 

Ahhoz, hogv az új gazdasá
g; tarsasá!:lokban a munka\'ál
lalók ho::,slabb t:n on is meg
l<"lláljtik �zamít,ísaikat, g,u-an
ci:íkat kell kérni a munkáltu
tútól arra, hogy a munkával 
Yalú elhitottsag biz�osított le
;!yen. :\leg kt>ll g\·őzodm arról 
b, ho�y a forgóe�z•,özzcl való 
feltöltés, a k..�z vonatkozó .ré
:,zei"lek at, ételC' biz•m,ítékot 
nyújt-e arra, hoi:;v az esetlc:ges 
el. ocsá táso1

{ elöfordulámkor 
a megfelelő mertékü \'égkiE lé
gités kifizeté.sére a forras biz
tosított-e, 

Az érdek-képviseleti szer
V"knek folyamatos munkáual 
keresni kell azokat a megoldá
sokat, amelyek hosszú tái:ra 
megnyugtatórm megolcljál; a 
munkavállalók jövöjét, A ke
reseti és bérviszonyok eseté
ben tárgyalá.5i, kiindulác;i 
alapnak a Vasutasok S:tak
szervezete 11 :\IÁ V kollektív 
c:zcrzódés bértari.farendszer.St 
tekinti. 

N'em tudjuk elfogadni azo
kat a munkáltató; bérezési ter
\'eket, amelyekben egv mini
mális alapbér mellett külön
féle juttatásokkal kívánják a 
megfelelő mértékű jövedelmet 
biztosítani, Ez a megoldás hát
rán\"OSan érinti a munka\•álla
lót ·a \'é�kieléiítés, a munka
nélküli-járadék, a nyugdíj 
alapjának megállapításakor. 

Megállapodásra törekszünk 
az inflációt követő bérfejlesz• 
tések kérdésében is, A szociá
lis ellátás és a munkafeltéte• 
lek kérdései egy olyan terület, 
ahol az érdekvédelmi szerve• 
zeteknek komoly munkavá1la• 
lói elvárásokkal kell szembe
nézni. Szerződésekben kell 
biztosítani, hogy a munkavál
lalók ugyanolyan mértékű szo
ciális ellátásban. ked\·ezmé
nyekben, hozzájárulásokban 
részesüljenek, mint korábban. 

Különösen k i  kell emelni az 
utazási kedvezmények kérdé
sét. Mivel az egyszemélyes 
kft.-k MA V tulajdont működ
tetnek. 1\IA V részére állítanak 
elő termékeket, egyszóval a 
MA V-nak szerves részeI, 
ugyanazon utazási ked\'ezmé
nyekben kell részesülniük a 
munkavállalóknak, mint a 
többi vac;utas dolgozónak. D<! 
ebhez hasonló megítélést ér
demlő kérdés a lakásépítés tá
mogatása, ö�ztöndíjak biztosí
tása, szoc:ú!is segélyezés, 

Szintén szerződésben kell 
mr ·állapodni. a 13. havi fize
tés ügyében és egyéb pénzbe
n! juttatásban. Törvényi felha
talmazása van az érdekvédel
mi l;Zervezetelrnek a:.: üzemi 

folytatására. Ez új biztosítási 

tanficsok mepsálasztásáig, 
hogv a szociális és jóléd in
tézmények sor.sát meghatározó 
döntés2kben egyetértsenek, 
\'agy ne ertsenek egyet, 

Gondos mérlegelést kíYán 
az erdekYédelmi szervezetek
to:, hogy a megmaradó szoci'.Í-
1•� \'agy jóléti intézmény üze
meltetése milven mértékű ter
he• jelent. Sok esetben be kell 
látni, hogy a= új gazdasági 
tarsaság nem képes cayedill 
viselni a terheket. Külön kell 
foglalkozni a lwl!ektiv s;;er
zöd ;s kerdéséi:el. 

formák beyezetését teszi lehe
lÖ\'é. nevezetesen R-30-as 
balesetbiztosít;ís, nyugdíjkiegé
szítő biztosítás és kil'gfszítő 
betegbiztosítás bevezetését ter
vezik. 

Hogy mit t.1c1nak még nyúj
tani tagjaiknak? Hé\"i7,i üdü
lőjüket jelenle� áU.pítik, 120 
személyes gyógvsz[11ló épül, 
ahol két év múl\·a már fogad
ják az e�yesületi 1agokat. At
építik Baro� téri központju
kat: a I\IÁV-hoz hasonló új 
telefonközpont épiil, otthono
sabbá teszik az ügyfélfogadó 
és irodai munkahelyeket. Új 
nillalkozásokba kezdenek, 
üdi.iltetésüket i s  mindenképpen 
nveresé�essé kí\'ánják tenni, 
Vag�·onuk jelentős része ingat
lat. e téren azt tervezik. hogy 
amire nincs szühégük, azt el
adják és a be\'é!elt más terü
leten hasznm,ítjal(. 

zók. mind a fogadó főnökségek S:ó volt a sajnos 11aa11 ará
szakmai és szakszervezeti ve- nytí, nem szakszervezeti tag
zetöi hasznos tapasztalatokkal társakkal való egyíittmiiködés
lettek gazdagabbal,. Az átala- röl. A mindennapi feladatokat 
kulás hónapokkal korábban egvutt kell megoldani és ebben 
megkezdett előkészületei elle- semmiféle érdekkülönb�ég 
nére a végrehajtás alkalmárnl n incs, Így magától érthető. 
a több �záz dolgozó úgymond hogy segítő szandékka! lesznek 
áthelyezése nélkülözte az útra- a nem szakszervezeti tag kollé
boc.sátó munkáltatók elvárha- gák önkép\·iseletére, annak 
tó munkaügyi gondosságát. szerveződesére. 

tgy történt, hogy az áthelye- Másodk: kiemelt témakén\ te. 
zés napjától több száz dolgozó k iritette át a testü.et a koliek
azonnal kényszerszabadságra t1v szerzodés mód >s1t.Js.inalc Az alakuló. ÚJ gazdas,ígi tár

sasag csak úgy tudja a mun
ka,·állalókat megnyerni. ha a 
düntéi>hozatal időpontjában is
mertetni tudja azo'<at a felté
teleket, amelyeket a munka
Ya!lalónnk \·á!lalnia kell. A 
feltételek hiánra bízonytalan
.ságot. biznlmatlanságot ébreszt 
és sok c:<et'be'TI' még a legjobb 
vállalkozá. k cllen 1s c:llenér
zesP.ket ,·ált k1. 

tapasztalatait, Ennek soran arkellett, hogy menjen. Mivel a ra a megállapodasra jutottak, szertára!< nem tudják csak né- hogy a most hozott ·l. számú hányukat foglalkoztatni, több- módosítás (a Jelt[rhiímvért 
ségük k:UYáriája a napokban a fennálló felelősség) a dolgozók 
végkielégítés és a felmondás hátrányára változott egyes 
átvételével teljesedik be. pontjaiban. Ezért a testül,.?t 

(Gellért) 

Fő napirendként az üzemi• meg'.<ereséssel fordul a Vezér
"lcinács-választások már fel- igazgatóság és á 'Va�utasok 
mérhető tétjéL'el és feladatai· Szakszervezete illetékeseihez. 

A privatizáció� �zerződé�tcr-
vezetE'k megszerkesztésével A Kossuth rádió Sza,·án 
egv időben kell foglalkozni a fogjuk cimü rovatának ,·cndé• 
kollektív sze1·ződéssel is, A ge volt október 2-1-én dr. Pé
gazdas;ígi társaságok megala- ter lUlhály, a VSz alelnöke, A 

ku'ásakor a még hiányzó kol- riporter Nagy Izabella. Az 
lektiv szerzödést az egyéni alábbiakban némi tömörítés
munka,zerződés kell. hogv pó- sel közöljük a beszélgetés szö• 
tol ia. I1tIcn esefhen a munka- vegét. 

A Bárány-ügyről 

más nézőpontból 
szerziidésben /.:e/l felsorolni mények elnyomták ennek a 
azokat a megállapodásokat, - Az elmúlt héten kisebb  nemzetközi konferenciának a 
amelyelc alapvetöefr és egyéb- botrány robbant ki a MAV jele:-itöségét. hiszen s:i:ülete.t 
ként a kollektív szerződésben körül. Ol--tóber 16-án sajtó- egy nagyon fontos állásfogla
szerepelnének. tájékoztatót tartott a Vasúti lás. Ez arról szólt, hogy három 

Dolgozók Szabad Szakszerve- szakszer\"ezet (amely meg-,\ Vasutasok Szakszef\·ezete zete, amelyen elmondták, hogy határozó a ;vrAV-nál). a Moz
a prh atizációban kifejtett ér- a MAV kereskedelmi iaazga- dony\'ezetők Szakszervezete, a dek\"édelmi munkája során tu- tája. aki egyben vezérigazga- Vasutasok Szakszervezete é� domá5ul veszi, ho)!v a tula.i- tó-helyettes is, Ausztriában •a Vasúti Dolgozók Szabad donban bekö\·etkezó változá- jogerösen 18 havi börtönre Szakszervezete közösen akar 
sok többletterheket jelentenek volt büntetve évekkel ezelött, fellépni annak érdekében, a munkavállalók számára, A 21-én megszólalt az érintett is, hogy a vasút jövöje biztosítva többletterhek \'állalását azon- aki azt állítja, hogy ártatlan, legyen. 
ban csak akkor tud.ia elfog::td- 22-én pedig lemondott. A dá- - Azt mondta, hogy ezen a 
ni, ha a munkavállaló jövője. tumok l.:özött volt egu olyan, gárdonyi tanácskozáson három 
biztonsága_ munkája megfele- amit eddig nem említettem, vasutas szakszervezet vett 
ló garanciákkal, hosszú távon 20-án a Magyar Hírlapban a részt. Hát végül is, hány szak-
,-an biztosítva. Vasutasok Szakszervezetének szervezet van a vasútnál? 

i:.r'l ,- racionalizálás!. gazda- állásfoalalása jelent meg ezzel - A vasútnál 10-12-13, vál-
ság! társasággá történő átala- a címmel. ,.A l\IAV-igazgató tczó. A taglétszámuk is külön
kítási fol\"a:;1atot a mun1dlta- elleni támadás csak a válasz- bözö 5-li, illetve 60-70 ezer 
tó a munkavállalók érdekeit i� tási kampány része." Miért főt tömörítő szervezetig be
figyelembe vév(' hajtja végre. gondolják. hooy ez választási zárólag. 
a Vasutasok Szakszerveze•e kampány? - Tehát gyakorlatilag önök 
részt vállal a feladat megva- - Úgy ítéltük meg, hogy azt kifogásolták, vagy azért 
lósításában. rendkívül szerencsétlen idő- jelentettek meg ezt a kis cik-

Sajnálattal kell megállapíta- pontban jelent meg ez a bot- ket, mert úgy gondolják, hogy 
nunk. hogy az eddi<1i tapaszta- rányszagú vád. Azért állítom egy fontosabb tanácskozás 
lataink nem igazolják elvárá- ezt, mert ezt megelőzően Gár- nem kapott akkora publicitást, 
sainkat. A munkáltató a részt- donyban egy kétnapos tanács- mint ez a botrány. 
vevő véleményét nem kikén·e, kozáson tárgyaltak a vasutas- - Igen. 
a hasznos tanácsokat nem fi- szakszervezetek képviselői. - Tehát kampányfogásnak 

Nemzetközi konferencia volt, a7� tartják ezek szerint, hogy figyelembe \"éve kívánia meg- amelyen részt vett a német és 'Ugyanabban az időben jelent ,·al6sítani az átalakításoka�. az osztrák szakszervezet. ez meg. 
Ehhi>z nem tudunk hozzájárul- Olyan kardinális kérdésekkel - Igen, mi  ezt negatív 
ni. Ilyen e�etE>kbE>n csak a tör- foglalkoztunk, mint például a kampánynak tartjuk. Mi a jö
,·ény adta :ehetősé�ünkkel él- vasút racionalizálása, a vasút vöben sem kívánunk ilyen ne
hetünk, kifogást emelhetünk. privatizációja. gatív kampányokat folytatni. 

A konferencián kiadott nyi- - Ugy gondolja, hog11 el Pozitív kampány is létez k. de 
latkozatban Is a vasutasok kellett volna tussolni ezt a az is egyfajta szakszervezeti 

dolgot, ha már in_formáeiók magatartás. hogy negatív szakszervezetei hangot kíván- jutottak a másik szakszervezet kampánnyal hívja fel magara tak adni azon véleménvüknek, birtokába? a figyelmet egy szervezet. Ez-
miszerint központi támogatás - Nem, egyáltalán nem zel mi nem értünk egyet. An-
nélkül, az állam-l\IAV kap- kell eltussolni ezt a dolgot. A nál is in�ább, mert ebben a 
csolatának rendezése hiányá- nyilvúnosság nagyon fontos kérdésben olyan ismert vezető 
ban, mn!!árn hagyatottan a eze'cben a kérdé�ekben, A ve- került pellengérre, aki külföl
l\IÁ v képtelen megoldani a zetők múltban v selt dolgainak di partnerekkel tárgyal és ke
tervezett racionalizálást, struk- viz;;�álata azonban nem szak- reskedelmi megállapodásokat 
turális átalakítást. Ilyen kö- szervezeti feladat. Ennek a köt. Nem tesz jót a vasút hír• 

kérdésnek a megoldása első- nevének az ehhez hasonló rülmények között a Vasuta- sorban a vasút vezetőinek, il- ,,reklám". A gárdonyi tanács
sok Szakszervezete sem tudja letve a minisztérium vezeté- kozáson. amikor arról szeret
támogatni a vasút privatizá• sének volna a feladata. Szá- tem volna beszélni, hogy mit 
cióJát. munkra az volt fájó, hogv az jelentene számunkra egy köz-

Yégvári Ii:ároly ezzel kapcsolatos sajtóközle- lekedéspolitikai koncepció, ezt 

a személyi kérdést feszegettek, 
Most, amikor a parla"Tlcnt tár
gyalja a költségvetést, néhány 
szam ismertté valt a \'asút 
berkein belül. Például az, 
hogy közel 10 m1ll1ard forint 
le.sz a vesztesége a MA V-nak, 
a jövó é\ i köl•séi:;ve•é5i támo
gatás ped,g c:.ak 4 és fé: mil
liárd Jövőre a prognoszt,zált 
vesztesége a vasutnak 13 mil
liárd forint körül várható. Ez 
egészen biztosan kényszer
intézkedéseket szül, amelye-k 
keményen érin tik a vasu ta;;o
kat, illet\·e azokat, akik a vac;
ú ,  szolgáltatásait igénybe ve
szik. 

- Ezek 1,ö::ött a szakszer
vezetek között, hogyha már 
ilyen sokan vannak - bár 
mint mondja, a két nagJJobb 
szakszervezet köré tömörülnek 
ezek a kisebb szakszervezeti 
csoportosulások - 11incs „át
járás", hiszen a gondok egy
formák. Valamennyien a dol
gozó/e érdekeit kívánjá1;; 1,ép
viselni. Nem tudna/;; ezekben 
összefogni? 

- össze tudunk fogni, ez a 
konferencia is mutatja. 

- De hát itt három szalc
szervezet volt a tizenegy. 
néhányból. 

- Itt valóban harom szak
szer\'ezet volt, amelyek meg
szervezték ezt a konferenciát, 
de a többi szakszervezettel is 
folytatunk párbeszédet. A jövő 
évi szakszervezeti stratégiát 
tárgyaljuk. és ezért i� sajnála
tos. amikor a sznkszervezetek 
ilyen jellegű akcióba fognak 
úgv, hogy kölcsönösen nem tá
jékoztatják egymást. és a hát
teret sem ismrri a szakszerve
zeti tagsál!. Ez egvfajta nega
tív reklám a vasútnak. 

- É.� nem qondol]a, hog,I 
esetleg az önök közleménye a 
saját tagsúgukban azt a kér
dést érlelheti, hogy mag11k 
miért védik azt a vezetőt, 
amelyik liibázott? Vajon nem 
a ,:ezetó érdekeit kepviselil< 
ebben az esetben? 

amelyben kérik a kifoga�olt 
pontok ertelmezéset éc; ujra
gondolás:ít, alkalmas'nt a kr,
rul:lbi kedvezőbb változat Vl�/

szaállítását, 
Az alapszabá1ym6dosltás-

tervezet készítése kapcsán l1e
l11enkánt ismét felvetett „t:an-e 
letjogosultsága a tago;;atok· 
nak?" kérdésre igenló a tes
tulet válasza. Az a ,·éleménY. 
hogy a szakiigi  gazdá.kodJ'i ;e
lenleg szisztémajaban nélkü
lözhetetlen a nap�ainl{ra mar 
a szakági sajátosságokhoz iga
zodott tagozatok müköac:. �e. El
hangzott az is, hogy az üzemi 
tan1.csok mellett is mcg-van a 
tagozatok ::-a;atos, onállo ér• 
dr-kmegjelenítési funkciója. 
Az erről folyó vitában fogal
mazodott meg az az állásfo1,la• 
!as is, hogy a mindenhori hl· 
gazat\ ezeto tel 1es munka dő
ked\·ezményes foglalkoztatását 
szerencsésnek tartanák olv 
módon, hogy a taaozawezetői 
teendők ellátása mellett a VSz 
elött álló egyéb munkavég;:;es
ben is rés.::t kapna, 

Dontött az ügyvivő testület 
abban is, hogy HJa'Hól a deb• 
receni anyaggazdalkorl� ,i ta• 
gozatosok által már két cve st• 
keresen sz('rvezett külföldi 
uta'rnt tagozati szinten. a töb· 
bi igazgatóság bekapcsolódá_sá• 
val fogják bonyolítani. Ugy 
tervezik. hogy ezekre a 4-5 na
pos utakra a szakszervezeti 
munkában az átlagosnál tob
bet tevékenykedők menjem„k, 
amihez részú'n-e anyagi támo
gatást is nyújtanak a szak'iler
\'ezeti bizottsf1gok. 

Végül a VSz Területi és Ta• 
gazoti Tanácsa ál+aJ tárgyalt 
témákról, állásfoglal.:Csokról, 
határozatokról, ezek háttérin• 
formác1óiról adott tá jékozta• 
tá1;t a tagozatvezető Bánszeo; 
József. 

- Egyértelműen mondha• 
tom. hogy nem. Olyan fontos 
kérdések vannak m'lst napi
renden. amelyek sajtóban való 
megjelenítése ennél fonto�abb. 
A vasút nehé:i: helyzetben van, 
Jó lenne, ha a pnrlamenti kép
vbelök bölcs dünté,t hozná
nak, bölcs gazdasági és politi
ka: döntést. amely meghatá
rozná a \ asút helyzetét, a va:,
út jövőjét. Ellenkező esetben 
(tudomá�tmk van róla) a vasút 
, ezetci keménv intézkc.dés€ket 
terveznek. Éllovasai vol•Jnk a 
végkielégítés sza ':lályozásá• 
nak, ainikor még annak nem 
,·olt törvényi szabályozása, A 
MA V kollektív szerződésében 
ez a kérdf:skör te:jes egeszé• 
ben szerepelt. 

- Ez is megszűnne jövöre? 
- Ez azt jelentené. hogv 
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kollektív szerződése lejár, hi• 
szen ezt határozott Időre kö
töttük. Előfordulhat az a mun• 
kált.atói magatartás, hogv nem 
ha1landó új kollektív szerző
dést kötni a szakszervezetek• 
kel. hanem a Munka Törvény• 
könyvében biztosítt>tt minlmá
Ji„ juttatásokat biztosit1a, Van 
megemelt múszakpótlék, és 
megemelt mértékű túlóra
díjazás. Nem szeretnénk eze
ket a kedvezményeket elvesz!• 
teni. A szociális juttatá-;okban 
egyébként is sokat tettünk a 
vasutasokért. Közel 3.2 milli
árc' forintot kaptak összesen 
ebben az évben. 

- Ez is veszélybe keriilhet? 
- Ezek a szociális .iuttat1• 

sok is veszélybe kerülhetnek, 
é!> nem szeretnénk, l:a elvesz
nének. De azt, sem s1..e-rPtnénk. 
h:- ee:v későbbi P.azdast gi fe]
emelkedt>s gátjává vál'la a 
vasút. ha a felkínált nrut és 
az utasokat nem tudná elszál
lftani, 

- "Fenyeget ez a veszél11 i.�? 
- úgr ítéljük meg, hogy 

ebben a helyzetben, al'?"elvb"n 
a l\'I.IJ. V van. fenyeget l'z a \'('• 
szély. Tennivaló;1k lenne, hi• 
szen a pályát k:1r�an kt>!' t1r
tani, ehhez peclll.! munl:al'rűre 
van szü!{s(>g, de ha az ő létük 
bizonytalanná vUik, mert nem 
lesz pénz. a!t'wr al' ő munká
jukra sem lecz s1ük�,;,,. és a 
le�oülés csak fokozódik a 
MAV-ná!. 
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Miért nem kel lett 

a NOHAB ? 
A Magyar Államvasutak vo

nalain csaknem harminc esz
tendeje futnak a S\'é<l gyárt
mányú, 1950 lóerős dízelmoz
donyok. l\Iegrendelésüket, 
majd a húszon fölüli  darab
szám .sztornójá t annak idején 
éppen olyan misztikus köd bo
rította, mint tíz évvel később 
a román Daciák behozatalát. 

- A rendelések lemondását 
annak idején pol i tikai okokkal 
magyarázták - mondja idő
sebb Lakatos Béla, az Észa
ki Járműjavító egykori főmű
vezetője. - A gonosz imperia
listák állítólag úgy akarták 
megfojtani a magyar Yasutat, 
hogy a mozdonyok mellé nem 
adtak alkatrészt. Ez nyil'l:án
Ya!ó hazugság volt. Nálunk az 
Eszakiban mindig volt a 
NOHAB-okhoz alkatrész. Nem 
fordulhatott elö olyan eset, 
hogy valamit megrendeltünk 
és azonnal le ne szállították 
volna a svédek. Mi több, ha 
Yalamire nagyon nagy szük
ség volt, azt repülőpostá\·al 
küldték el, egy héten belül be 
is szerelhettük, akármilyen da
rabról volt szó. Legfeljebb va
luta kérdése volt a vásárlás, 
de akkoriban még ez sem oko
zott ege_t rengető problémát. 

- Minden a NOHAB vásár
lása mellett szólt - folytatja 
- Nem kellett vele kísérletez
getni, hiszen maga a motor ki
fejlesztett General Motors 
konstrukció \'Olt, a svédek csak 
a karosszériát, a forgóvázat, 
meg a légsűrítőt adták hozzá. 
A süllyesztett motor rendkívül 
stabillá tette a majd száztíz 
tonnás mozdonyt, ami a hat
vanas évek csapnivaló magyar 
vasúti pályáin szinte jól jött. 

Szükség volt egyáltalán 
külföldi mozdonyok beszerzé
:;;ére? 1957-ben kísérletek foly
tak egy magyar, 2000 lóerős 
dízelmozdonnyal? 

Kettő futott belőlük 
l\I-601 -es jelzéssel. A kísérle
tek lényege az volt, hogy egy 
1200 lóerős hajómotort külön
böző műszaki megoldúsokkal 
,,fölpiszkálta!c" 20U0 lóerősre. 
A két mozdony közül egyik 
sem érte mea a fövi:saát, le
selejtezték őket. Más lehető
ség hiányában ekkor határoz
Lú el a NOHAB-ok \·ásárlá
sát. Tudomásom szerint 50-et 
rendeltek. d� \·o:t aki 100-ról 
l;eszélt. Végül ís húsz lett be
lőlük, ez sem minden kén:v
szer nélkül. A magyar vasút 
a hatvanas évek elején válasz
útra kényszenilt. Vagy képe
sek a tranzitvonatokD.t a leg
röYidebb id'.in belül éltbocsáta
ni az orsz:'lgon vagv kizárják 
a nemzetközi szállításokból. A 
gőzösök nyilván nem felelhet
tek meg a megnövekedett kö
vetelményeknel,, az európai 
normáknak. 

- Végül is egy szovjet moz
donytípus lett az uralkodó 
Magyarországon . . •  

- Nemcsak Magyarországon, 
hiszen az NDK-ban 800-at, 
Csehszlovákiában 560-at. ná
lunk közel 300-at állítottak 
üzembe. l\Iindez a Varsói Szer
zödés „magas" katonapolitikti
jával volt magyarázható, hogy 
a VSz országait egységes moz
clonytípussa l szereljék föl. A 
cél is teljesen \' ilágos : ha kell. 
a szovjet mozdonyvezető által 
jól ismert mozdonytípuson 
dolgozzon, és ha kell egész Ke
let-Európán át tudjon továb
bítani' egy katonai szállít
mányt. Meg kell mondani, 
hogy azért a ,Szergej" sem Yolt 
egy elmaradott iípus, hiszen 
villamosan és yezérlés tekinte
tében korszerűbb volt a NO
HAB-nál. Nagyobb gonddal 
kellett Yolna megszerkeszteni 
és gyártani, akkor falán egy 
kiváló m ozdonytípus is szület
hetett volna. 

'l'horday Zoltán 

Magassága 2545 méter 

Vízszintes: t. Egy földrajzi név. 
13. Rövid, tréfás történet. H. I. e. 
,·1. században élt görög lírikus. 16. 
S!kság. 17. A francia forradalom 
egyik jelszava. IC. J\Iúló egynemű 
betűl. 19. Fölé cllcntóte. 20. Fut
ballista cél. 21.  Ol�sz, belga, ma
gyar autó_jelzt'.s. :!2. Leiró páratlan 
betűl. 23. Atléta. 25. Argcntinai fü
ves siksá:(. 27. Beltenger Görögor
iszág mellett. 28. Mntatószó. 29. KI
ütéses győzelem. 31 . . . .  pct. álhal 
(francia) ,  32. Abban az ldóbcn. 3]. 
• . .  Antal (!8ö5-19n2) arckepfesto. 
g�a.fikus. 35. I!ósnö a görög hitre
gébcn. 37. Ke:eti eredctü küzdő· 
sport. 39. Spanyolország és l'ortu
gália. 40. Kanadai tartomány. 42. 
,·a1 Jelzője lehet. 41. Algéri..11 1:i
kötőv:lros lakója. 45. Orosz folyó. 
47. l\lértékrenclszc:-. 43. Igavonó. 
49. Részlet. hányad. 53. Afrikai po
l!tiku�. 52. A Duna mellékfolyója. 
5-\. A!lami bevétel. 56. Becézett noi 
:r,év. 57 . . • .  lett. vállroJt. 58. Római 
6-os. 59. Nem engedélyezett. 61. 
,·mamoss.'tg. G2. Burgonvaszerű 
trópusi növény (<"k. fel.). 63. Kez
detleges kercslcedelem. 61. Jellem-, tan. 

Ffiggöleges : t. A gyertyagyártjs 
a'.aJXÍnya'!a. 2. I.atln kép. bálvány. 
3 Ritka férfinév. 4. I3etüpótl6.ss:il 
fecsegés. 5. Rajka szélei ! 6 . . . .  •Pl
le<;zár. n<'gy nsszir király Is volt 
e ·néven. 1: . . .  Sámuel magyar ltl
r:\ly. u. R�g1 �zính:.'iz a Városli;:et
bcn. 9 • • • .  Joscf ben (j0-133) pa• 
Jeszttnal zsidó •orvt'>nytudó. JO. 
• • • Sándor, c;;ykort sziné!.z, ren-

dező, múford!tó, 11. Naizy darab 
hasé. 12. Hangtalan láz. 15. Fra:1-
cia fo:yó, névelövel. 17. Geopoli
tika része 1 18. . . .  uru�z, görög 
mitológiai szörny. 22. Fürtös, csi
gás haj. 24. Fúvós agyaghangszer 
26. Kihalt futórnad.ír. 27. Görög 
mondai alak. 30. Puszt1kóC'.S szom
szédságába való. 32. \"égek né1ltül 
karzat. belső erkély. 33. Tó 
Etiópiában. 3-1. • • •  H!robuml her
ceg (1341-I!>O'J) a moc.cm japán 
rr,egtercmtóje. 3G. Osztrák, belga. 
olasz nutójelzés. 37. Hires éni>kes 
színésznő volt (Katalln ) .  38. Vul
kan:zált kaucsukot. 40. A Dun.s 
mellékfolyója. H. Régi úrmérték. 
43. Ukrán város. 46. Pcnge!ős 
h:mS!szcr, névelövel. -18. Szigetek 
Szicíliától északra. 50. Indonéz ál
lamffrfl vo:t. 31. A Dunával E':!V 
a hangja. 53. Csapat. 55. S11mltásl 
e:;ység a rómaiaknál. 59. Nógrád 
megyei község. 60. Póker közepe. 
öl. I<erti szerszám. 62. l::jfé!!g tart. 
63. Római 150. 

Ileküldendó: annal, az országnak 
a nPve, amelyben a ,·fzszlntes 1. 
alatti található. Bcklll<lésl határ
ldö : december 1. Az elözö kereszt
re_!tvény megfejtése : Oro�zor�zág, 
I, önvvutalványt nvl'rtek : Tóth 
Gyula, Tapolca, Bajcsy-Zs. u. •IG. 
0300 ; Házi Hedvig, Budapr.st. Nóg
rádkövesd u. 9. 1171 : Hézegl Jó
zser, Vác. Zöld fa u. 10. 2600 ; 
l\Ilklya Ildikó, Budape-�t. Torbá�y 
u. 3. 1 1 1 0 ;  Lás7ló József, I:ludapest, 
József u. �6. 10�1 . 

�IAGYAR VASU'JAS 

Sporthorgászok 
idegen vizeken 

Olasz sporthorgászok koráb
ban már jártak hazánkban és 
részt vettek a Gárdonyban 
rendezett Arany Szárnvaske
rék-kupa versenyen. A látoga
tás viszonzásaként a közel
múltban vasutas-válogatottunk 
részt vett a firenzei FIPS (ma
gyar l\1OHOSZ) íennúllásának 
50. évfordulója tiszteletére ren
dezett versenyen. 

A Firenzei Campibisenziól 
Sporthorgász Egyesület verse
nyén a hazai tiz csapat mel
lett Svájcból, Skóciából, Fran
ciaországból, San l\Iarin6ból és 
természetesen hazánkból Is ér
keztek horgászolc. A magyar 
vasutas-válogatott tagjaként 
Döme Gábor. Hollósi Sándor, 
Temesvári Gyula (Kiskunhala
si l\IÁ V Lokomotív Horgász 
Egyesület), Szopcsálc György 
és Szopcsák Zoltá1i (Budapesti 
Vasutas Horgász Egyesület) 
\·ett részt az Aro folyón ren-

dezett vetélkedőn. Allóvízhez 
szokott horgászainknak ú.i fel
adatot jelentett a 4-5 méter 
mély folyóvízben lévő halak 
horogra csalogatása, \·alamint 
az olasz felszerelések hiányá
nak pótlása. Végül is nem val
lottak szégyent: a külföldi csa
pata/e közül az elsö, mía össze
sített versenyben a nyolcadik 
helyet szerezték meg. 

A horgásztalálkozón igazi 
fportbarátságok is születtek. 
Ennek eredményeként jövőre 
a K iskunhalason megrendezen
dő Halas Kupa-versenvrc el
jön a firenzei Le Torri Colmito 
Stomfo egyesület csapata. 

A ,·ersenyt követően a vas• 
utas horgászok megtekintették 
Firenze nevezetességeit, is
merkedtek a várossal. útban 
haza egy napot Velencében töl
töttek. 

(Gellért) 

Bendkí�·üli közgyűlés 

A vasutas Cukorbetegek 
Egyesülete 1992. november 28-
án 10 órakor - határozatkép
telenség esetén 1 1  órako1· - a 
MA V Kórház tanácstermében 
(Budapest VI., Podmaniczky út 
111.  II. emelet) tartja első 
rendkívüli közgyűlését. A köz
gyűlésre az egyesület vala
mennyi tagját szeretettel meg
hívjuk. 

A közgyűlés akkor határo
zatképes, ha azon a tagoknak 
legalább a fele megjelent. Ha
tározatképtelenség miatt a 
közgyűlést egyórai késéssel 
kell megtartani, amikor a 
közgyűlés a megjelentek szá
mától függetlenül határozat
.i{épes. 

November 14. 

A közgyűlés napirendi pont
jai: 

1. Az elnökség beszámolója 
az egyesület éves munkájáról. 

2. Az ellenórzőbizottság je
lentése. 

3. Az alapszabály módosítá
sa. 

4. Az elnökség részleges új
raválasztása. 

5. Kérdések, észrevételek és 
indítványok. 

6. Válaszadás. 
Kérjük tagjainkat, hogy ta�

sági igazokányukat hozzák 
magukkal. 

Az egyesület elnöksége 

Diabétesz világnap 
Az EgészségügYi Világ

szervezet, a7. ENSZ szako
sított szerve minden év 
november 14-ét diabétesz 
világnappá nyilvánította. 
Hazánkban több mint 500 
ezerre becsül ik a cukor
betegségben szenvedők szá
mát. A népbetcgsé�nek is 
nevezhető „civilizált kór" 
előrehaladott állapotában 
való gyógyszere az inzulin. 

Az inzulint - sok 10 ezer 
embertársunk életének 
fenntartóját - 70 éve, 1922-
ben fedezte fel munkatár
Sá\·al a kanadai Toronto 
egyetem professzora Ban
ting Frederick Grant. A 
professzor 100. születésnap
ját a közelmúltban ünne-

pelte a hálás utókor. Az 
emberiség „s a tudomány 
érdekében kifejtett mun
kásságát 1923-ban Nobel
díjjal ismerték el. 

Az inzulin előállítása és 
a vele való kezelés az utób
bi 70 év alatt változott, fej
lődött, de léte ma is az éle
tet jelenti. Erre emléke
zünk, hí\'juk és várjuk va
lamennyi rnrs társunkat, 
együttérzó embertársunkat 
rendezvényünkre, novem
ber 14-én 10 órakor a 
MÁV-kórház konferencia
termébe. Budapest, Podma
niczky u. 1 1 1 .  szám 1062. 

Yasutas Cukorbetegek 

Egyesülete 

V as11tas kispályás 
lahda•·úgó-bajnokság 

Október 30. és november el
seje között rendezték meg az 
országos vasutas kispályás lab
darúgó-bajnokság döntőjét 
Dombóvárott. • A döntőbe nyolc 
csapat: l\Iiskolc, Pécs, Debre
cen, Budapest. MÁV Egészség
ügy, GySEV, Záhony és a há
zigazda Dombóvár csapata ka
pott meghívást. A rendezők 
igyekeztek a legjobb körülmé
nyeket biztosítani a mérkőzé
sekre. A csapatoknak olykor 
nem csak az ellenfelekkel, ha
nem a vizes pálya talajával is 
meg kellett küzdenie. 

A csoportmérkőzések után a 
döntőben a záhonyi vontatási 
főnökség csapata 2-0 arányban 
meggyőző játékkal és végig 
veretlenül lett .,Dombóvár '92" 
bajnoka. A másodi k  helyezett 
a budapesti egészségügy csapa
ta. míg a harmadik helvezést 
a házigazda dombóvári vonta
tási főnökség csapata szerezte 
meg. A legjobb kapus címet 
Orosz Csaba, Záhony és a 
legtöbb gólt Holti Gábor, 
GySEV szerezte, akik tárgyi 
elismerésben részesültek. 

z. n. 

Nyílt liét 
a békéscsabai nevelöottlionb-an 

December 7-e és 1 1 -e között 
a békéscsabai l\IA V Nevelő- és 
Diákotthonban nyílt hetet tar
tanak, amelyre minden nyol
cadikos gyermeket nevelő \·as
utas szülőt szeretettel várnak. 
Az intézmény vezetői tájékoz
tatást adnak az 1993/94-es tan
év középiskolai tovúbbtanulási 
lehetőségeiről, valamint a 
diákotthoni elhelyezés feltéte
leiről. Az intézmény tárgyi és 
szeméb•i feltételei nagyon jók. 
A l\IÁV magas színvonalon 

biztosítja a vasutas szülők 
gyermekeinek elhelyezését, ta
nulását. Amennyiben a város 
valamely középiskolájába fel
vették' a tanulót, a diákotthon
ban minden fel!étel adott az 
eredményes tanuláshoz. 

A nyílt héten kívül is szíve
sen látják a vasutas szülőket 
és gyermekeiket az intézmény
ben, ahol a pedagógusok to
,•ábbtan u láshoz szükséges ta
nácsadással is szolgálnak. 

1 ()92. NOVEMBER 13. 

Beiskolázási 
gyorssegély 

A szállítási teljesítmények re, néha a legszükségesebb�k

drasztiku.� csökkenése, a be- re sem. Amikor a Vasutasok 
vételek elmaradása miatt ne- Sza:--Szervezete Yezetői tudo
héz helyzetbe került a MAV. mást szereztek a neYelőottho
S mivel az állami támogatá� nok vezetőinek a beiskolázás
is megcsappant, nem lehet sal kapcsolatos gDndjairó!, el 
azon csod.ilkozni, ho(lv a ko- határozták, ho�y segítenek. A 

rábbi éveknél jóval ke\·esebb l\IA V KDszegi Ncvelö- és Diák
jut béren 'kívüli juttatásokra otthonnal felvették a kapcso
A l\IÁV-nevelóotthonok fenn- latot majd tanszert, i : ,et\·e 
tartására fordított pénz nem tankönyvvásárlás címén 26-1 
elegendö ahhoz, hogy kön tni ezer forintot juttattak az inte
lehessen az in[lációt. Pedi.!. zdnek. 
ha a hátránvos heln:ctú vas- A Kőszegen tanuló gyerekek 
utas szülőknek valaha sokat szüleihez is eljutott a VSz se
jelentett. hogy a ncvelóottho- g;t�égének a híre. Erről tanús
nokba bekerült gyerekei� ta- koclnak azok a levek:,, szálkás 
nulásához minden feltétel betűkkel papírra vetett köszö
adott, a l\IA V gondoskodik ró- nlisorok, amelyek a szülőktől, 
lu!c semmiben sem szcn\·ed- \"agv egyedülálló szülőtcil ér
nek hi ányt, ma kétsz0re�en is J.:eztek az elnökség, i,]etve 

jól jönne ez a segít s•�<:!. Papp Pál elnök címére. Ezek-
A nincsböl nem lehet adni, bő\ áll ítottunk össze egy cso

s a kevésből sem jut minden- korravalót. 

Igen Tisztelt Papp Pál Elnök úr! 
Köszönetemet szeretném kifeje7.ni Qnnek és az összes mun

katársának, hogy fiam tanszereinek és könn·einek megvásár
lásához anyagilag hozzújárultak. Fiam a MAV Kőszegi Nevelő
otthonban tanul. A nevelóotthon megtesz mindent a családias 
elhelyezésért és ez nekünk vasutas dolgozóknak külön öröm, 
hogy a nehéz szolgálatainkat nyugodt körülmények között \'é
gezhessük. 
Budapest, 1992. szeptember 21. 

* 

Tisztelt Elnökség! 

Tisztelettel 
Szegvári György 

Hálás szívvel megköszönöm a részemre és gyermekem ré
szére nyújtott iskolai tanszersegély-támogatást, mely mint 
egyedülálló anya részére nagyon nagy segítséget nyújtott. 
Székesfehérvár, 1992. szeptember 23-án 

* 

Tisztelt Elnökség! 

Tisztelettel 
Gödri Erzsébet 

örömmel értesültem arról, hogy a kőszegi ne\·elóotthon 
tanulóit, köztük az első osztályba járó k islányomat tanszer
segélyben részesítették. Egyedülálló özvegy vagyok, szüleim 
halála után az öcsém is rám maradt, ő jelenleg szakmunkás
tanuló. Nehéz körülmények között élünk. mivel segélyt még 
sehonnan nem kaptam, sokat jelent a vasutas-szakszervezet 
támogatása. 
Záhony, 1992. szeptember 17. 

Özv. Kilián Gyuláné 
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Ela<ló Ceglédbercelen 110 négy
zetméteres családi ház. l::rdeklóc!n 
lehet : Kovács Pál, Ceglédbercel, 
lskoia u. 76. Telefonon a 11 2-HfiiO 
113-as városi, vagy a 42-30-as üze• 
mi számon. 

E!aclom vagy elcserélem ceglédi 
49 négyzetméteres. 2 szobás, össz-
1:omfortos öröklakásomat buda
pesti hasonló lakásra. (;\lindcn 
megoldá� ér<'ekcl.) Erdeklőctnt le
het : a 134-2771-es városi, vagy a 
14-37-es üzemi telefonszámokon 
9-16 óráig. 

Eladó Tápiószelén 300 néE:yszög
öles ház. ép!tésre alkalmas telek. 
fiatal gyümölcsfákkal az állomás
tól 5 percre. (Villany, v(z beveze
tése megoldható ) Érdeklődni le
het: Arvalné, 49-18-as üzemi. vogy 
a !6�-5068-as városi tclefonszámo
lrnn. 

Elcseréln(lm balatonfenyvesi 2 
szobás, kertes, csendes J\IAV-laká
somat bármilyen budapesti 1 szo
bás lakásra. Érdeklődni lehet : a 
149-9702-cs telefonszámon egósz 
nap. 

Elcserélném budapesti, Kerepesi 
út l. szán1 alatti, iu negyl-\,;'.L .• , 
res, összkomfortos lllA V-bérlaká 
somat. valamint .101,;.n , , 
telepi garzont, 2 szobás, nem MAV
lak«sra, értékegyezktéssel. J\lin
den meizolct;\s <'rrlekel ! :€rrlPkli,dol 
lehet : munkaidőben a 01,57-34-es 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném Budapest, Kerepesi 
úti. 57 négyzetméteres. 2 szobás 
MAV-bérlakásomnt, 2,5-3 szobás 
!IIAV-lak.\�rn . Minrlen meo{llrl:\s fr
dckcl. l::rdcklődnl lehet : l�·lG. vagy 
a 22-04-es üzemi telefons;;áfT'oKun 
Csende Péternél. 

Elcserélném Gacsály községben 
(dc>brecenl ig.) 60 négyzetméteres. 
előkertes, mellt'képUJet, pince. pad
lás. teljesen különálló szol efllatl la
ká�om pesti, var{y Pest környé!,I 
mllsfél szobás laltótclf'p! h kasr:i. 
(BármlI:1,en me�oldás érdekel.) t:r
rteklődnl lehet: az 56-32. 55-67-es 
il7emi telefonszámolrnn Farkas Jó
zsefnél. 

' 

•. 

• 'Í ,. 

Elcserélném tatabányai 66 négy
zetméteres, 2 szobás, felúlitott, 
1.omfonos, első emelet!, nem pa
nel, pincével, padlással és udvar
ra! rendelkező szogálatl la!c:'.isomat 
!JUdapcsli ,·agy Pest környéki ha
sonlóra. l::rdeklőctnl lehet: a 02117-
3J-es üzemi telefonszámon munka• 
idöben vagy az 531-1279-es városi 
telefonszámon. 17 óra után. 

Eladó komáromi, 49 négyzetmé• 
teres öröklakás ,·a(ly Budapest 
környéki nasonló lakásra cserélhe• 
tő. Erdeklődnl lehet a 01163·2�-as 
tf'lefonszámon. vagy Komárom, 
Csokonai út 19. II 1 1 .  Ser�s. 

Elcserélném dombóváct máso
dik emeleti, 52 négyzetméteres, 
kétszobás. önkormányzati, MAV• 
bPrlőkiielölésü lakásomat. eeyszo• 
hás, telefonos. erkélyes, összkom• 
fortos. Jegfc-lső emeleti. budnpestl 
önl.orm/inyzati J;ikásrn. !:rdeklődnl 
lehet az esti ór:\.kban 18-20 óra 
között a 74 '66-793-cs telefonszámon. 

Elcserélném \'agy eladnám bé• 
lt<'scsabai, 1 plusz 2 félszobás. tele
fonos. összkomfortos. 53 négyzet
méteres öröklakásomat budapesti 
lnkásra. MAV-rtoJgozóval Is. ('!ln• 
rl<'n megold:\.s érdekE'I.) Érdeklődni 
lehet : a 01/68-07-es üzemi vagy a 
l 13-1208-as városi telefons..:ámokon 
7-15 óráig (Balkusnénál). 

Elcsr.rélném debreceni, Füredi u. 
4, ·n .• X 41. sz:\.mú. 57 négyzetméte
res. ltettő szoha étke7'5s. felú1itott 
önkormányzati, megvásárolható. 
összkomfortos lakásomat, budapes• 
ti önkormi\nyza+i. vagv MAV-bér
hká�ra. Lehetőleg komfortosra, 
gázfütés-'.ire. Lehrt kisebb lakás Is. 
Érctekllldnl lehet : a f�nti cimen, 
V:tl?Y 16 óra után 11 164-3411-es vá
rosi, \·ngv nnoközben n 64-�3-as 
üzemi telefonszámon. Pálházi Béla. 

Elcserélném nyfregyházi 1,5 sz� 
bás, 36 négyzetméteres, OTP-s U. 
emeleti. összkomfortos laká�omnt 
budapesti hasonló lakásra. Minden 
me�oldás érdcl,cl. trd,:>klődn! le• 
het: hétköznnp 7-15.30-lg a 01/12-
97-es üzemi és az 1 12-868-as városi 
telefonszámokon. 

A Vasutasok Suikszerve1etének lapja 

Felelős szerkesztő: Ka�zala Sándor 
Szerkesztőség: Budape�t VI.. Benczúr u. 41. 1068 
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Ülésezcll a VSz-v�laszbniinya 

Öt szakszel'vezet közös akciója 
Figyehncztctö szlrá jk 

Csendes álloniások,. 
türelmes utasok 

Xo\·ember l '.!-é.1 ülé�t tar
tott a VS1. \'.Íla�ztmánra. 

A tanács'rnz,ísra szóló meg
r.i\·ón több írúsos (·s szób�li 
t..ijékoztató Is :,zercpelt, ám a 
testület tai;>jai úgr döntöttek, 
ho.:w - mi\"cl a napil\:nden 
le\·ó lémak :,zoros rn osszc
fuggno:, - egyet}('n tárgykör
re összpontosítják f"g,·elmü
ket : a no\·ember 21-i fi!:!\'('1-
rneztctö S7.�ráJkra. .{\ vái'aszt
mányi ü.ést mcgm·.tó Pallos 
György alelnök már a nap;_ 
r('nd�ket clóterjcsztó bevezető 
i,za\·aiban m�gadta az alap
hangot: A vasút egyik legvál
ságosabb idós::akát éljiiJ; át. 
Az amúgy fa l,i::sigerclt rasuta
wkra újabb terheket akarnak 
1árakni. 

- :Nt"n lehet szó nélkül tu
domásul venni a vasdn:U \"ár
ható i ntézkedé-;eket. Szembe 
kc!l szál!n i Yelük. :,!int érdek
Yéctelmi szervezetnek nínc,; is  
más lehetöségün:;: - mondDtta 
be\·ezetó clfüd,isáb:m PapJJ 
Pál elnök, a·ki fc'.<;oro!tn a fi
grelmeztctii sztráJ;, e!ii:..é;zí-
tés�nek és megtartásának 
te('ndőit. n'trhatö fcj!emé-
nreit. K:je!entctt�, hogy a 
munkabcszünteté:; csak sike
res lehet. Enne.- c�\· ik  fú biz
tosítéka, hogy az akciót az öt 
vasutas-szak;zcrvezct c•wütt, 
1,ö7.öscn hajtj:i \'égre. A s ikrr 
má :k foltétc!e, ho;::y m:ncl 
tJbbcn \·eg,·cnek részt a nro
m:isgraiw;·�ti me:;mozdu'ásixi.1. 
. \n:nl ls tiszt:10:in l:<''l lc-,1-
r" : a vasuta$.;z;rú i!: c�ak ak
I�or s:::!rá;J: 1 17a:án, ha leáll
nak a vonatol.. 

- Nem t{•veszth,tj szr:n 
riói - h:mgsú!yozta az elniik 
-. hr,gy rnnnak f.�!eb1e:,, 
:;fö·csi.ik az ember!'kb(:"n, é, az 
f'llenérck!{el t-:1.!gti fele .. :s l;é
i,ztilne:,. tnktildzn,ú. Ez�rt a 
,.:o:idos. alapos elóké,zíté-sn �-' 
1ugy sz •repc \·an .  Fin:o, a 
tisztsé.!'.!vi�r�<)k r��:�é,zü: �s.Sqe, 
az érint:{ezé,.i t;S tJjE'kozwtó 
c,atornt.., ,zámba I ét:!!� és h:i
té:wnv mül,ödtrt5se. ,\ meg
felelő mag;1tart..1s ki:ilakít{,sn 
mellett fi,::relni k<'li a leg
ap:óbb te?chnikai n·,zlcteiuc 
is. :.\li t:irgp.lni kí\'á'1un:,, 
m('g a:rnrun:, állapodni -
húzta nlú Papp Pál -. ezt a 
célt szril�a:j.1 a si:a!,szc;-\ ezcti 
nyomásgyakorlás. 

F.zzel az alapál:ással - tr:i 
különböző hnngsúlyokkal is, 
dc - egyetértettek a testület 
tagj:1i . A mc�crősítéí m('g,ie((y
zé,eli:!i:el együtt ugyan1.kkor 
l'lhangzott-ak figyelmet érd�m-
16 kicg-észíté�ek is. 

.• Iiel11=et van" - mondta 
'Varga Gyuláné, a �yugati p:.í
J\'aUd\'ar szb-titkára. Ezt a 
�ztrá i :rnt m6.r n::.;n lehet meg
spóro:ni. Ez szolidaritási 
sztráj:, az :\lSZOSZ kö\·etclé
f'c1 mentén. A 1111 követelé
seink minden \'asutast él'intc
ne'.{. Ezért minden \'asutas 
egységesen vegyen részt ben
ne. Ha betartjuk a tün•énye
ket, n incs milói fé! nünk. Ne 
h:lgyjuk, hog�· a harag azokra 
i r{myuljon, akik meghirdctt(•k 
n sztr;íjkot, hanem aki:{ fcle
lós�k a k iv:í.::ó o !;:o!{étt, akik 
dőiclézii{ a vál�á�ot, és nem 
adnak megfelelő váiaswkat a 
munkavállalók a�godalmaira. 

Ki1enc\·en'.;zfizalékos a rész
Yétcl - je!ezték Szolnokról. 
Budapesten a kétórás fig'yel
meztctú sztrájk mellett ,·an
nak. Ha nc:-n frjü!;: cl a cé
lunkat. !o\'ább kell folytatJrn:1k 
a tilta'rnzá�t. Az is elhang
zott, hogy a föv'.irosban nür 
me�ala'rn!t a sztrájkbizottsúg, 

- Elsód!c�cse;;: a s:iját, ön
álló kö\'etclé;cl;ú - hallot�tú 
n pécsie'c képviselőjétől. aki 
hozzátette : - ml a tagsú�un
k6rt .:uarutú sztraJ t:olni, nem 
a :\IAV-ért, a mun'.d!tattiért. 

- l\II \ ar---11 n1sutac:s:ígr:: '! 
:\J."'.yc>'c a '.con•�rd célja n!, '! -
Ez"',C't t� tud:1tosftc;u!, : 
:-J.:nlott.;,i_ a dcbrcceni('k, Tiib
bc.n h f.g} <.'ltn('Ztettc e :  nem 
szab:id lefúini u sztr,íJ.;: Jt, 
mert nem h;ztos, hogv e�yha
mar ÚJrn \e,ün,;: jvnnéne:, az 
cn10ere��. 

- 111rist megmutathatjul:, 
mit érünl,, mel,kora a= erdnl: 
- hallo�tu:,. - De meu hall 
ta11ulntrnl,, lirJ{Jyr:n 1,�11 tömP
[JCSl'II sztrájkol n i. Aki tudja, 
11: zt akar. a':i ismC'ri a Wrvé
nyel�et, a= nem bi:onytalan-
1:odil:, 1tC'm fel. A tarat és tu
cl:ís, felké.,zültsé:: - ez kell az 
eredményt hozti érd'e'.{én é
n} e,ítésh(z ! Dc kössük :,i azt 
,s, m('ddi:: t.:ir�ra'un.-.. 

,\ fclsz6:.a1áso!cra adott ref
lexióiban Papp Pál me;;er/5,í
tcttc>, ho.:::v homályos 1ge
retekre non s1.ab;!d hátra 

arcot csinálni. C,ak siker
orientált:in lehet nek kezdeni 
és folrtatni. N�-m pul i t ikai cé
lokért, hanem konkrét pzda
:,á6i, �zoci:ilis kü\'('tdé,ek je
gyében \·égezzük érdek\"édel
mi harcunkat. Ez a munka
harc nem a :.\IA V \·ezctc'.•sc el
len i rányul, hanem n munka
v.ilhlók, a nnzgdíjasok ércl..:
kciérf, minden \"asutasért. 

K. S. 
* 

A Vasutasok S1.a!{Slcrvezete 
Orsz:.:gos Vál:lsztm:inra a nyi
latkozatokban, követelésekben 
megfogalmazott és a VSz ta
nácsa által az orszn�os \':Í
lasztmán:,r elé ter jesztctt cé
lokkal egyetért. 

A bérből és fizetésbó! é!ó
ket sújtó t:?rvezctt rntéz!-:edé
sck \'issza\ onJ.sának, illt'lve a 
\'asutasság0t és a l\IA V-l'Jt 
érintó kö\·etelések teljcsíté,é
nek elm:iradása esetén a v.i-
lasztmány: 

1. Egr('tért a nyomnsi::ya::or
lás l;:ülönl5öz6 módozatainak 
jogszerű alknlm!!zcisávnl. 

2. úgy di.int, hogv l!l!J'.!. n')
\'emb::?r 23-:ín 5-7 órn kii
zö,t a tars,znkszcrvezete!d,e1 
együtt f1g) elmeztetó sztrújl�ot 
tart. 

3. Amrnn1 iben n túr;::yalá
�o!;: c:t kún••őc-n s,;m \'ezetne'., 
ereclméa,r"c, l !J!J::l. decembPr 
e!e;é>n a \'.;.�u�� !e S .�!tSZ"r
\·c1Ne a! t:i.' .. nos c;z!r ..i..ik,o. t;.1:t 
szúk,.' ,C':,l"Pk. 

r, munkabeszün 'e' ..'� idó
pon:júnak mt>ghatútoz:'1s.1ra. 
len :ibba a t:ír,;sz;:,klJze-v_.zctc '.;:
kel \·aló r:::rüttmuködés mód
jána'.{ k :alaldtására a v:daslt
múny felhatalmazza a VSz 
te:·ulcti é� tngozo t. tanács.'ít. 

•!. A t igrelme:.z:eto �ztráj!, 
részt\·e1•vi a kic:'ictt bór pótl,>
l agos mcg:éríté' ét nem ig&1w
l ik. 

.'\zo:,, akik a fig•;eJmezteté 
sztraj!;bun \',1lamih en o;, 
m i::tt nem tucln:1k n' ,zt \'en
n; - ön,;:én!e, swl clarit.í;: 
n!apjan -, ke:-cs�tJk 2 órá:·:.i 
cső ö-;szegét a \'asuta•ok 
Szaks�crvezete r;,:.tr.'ijkn' !l[)jába 
m.";::ajánlhatjJi;:. 

5. A Y{1lasztmtinv re:ké•·I a 
szakszen·ezeti tn�sa;::ut, a tiszt
sé;:\'lsclo:-:et, hogy a megh:r
detett a!,ciókat - azqk sikere 

Példás összefogás a szakszervezetek közölt 

A !\IAV-n:íl miíködö öt szakszcn·e
zct, a ;.\lozdonyvezetök Szakszeryezetc, 
a Vasutasok Szak!-zcrvczete, a Vas
úti Dolgozók Szabad Szakszerve
zete, a Vasutasok Független Szakszer
,·ezeti Szövetsfgc <"s a Vasúti Alkalma
zottak Demokratikus Szövetsége no
vember 23-án, reggel öt és hét ó·ra kö
zött országos vasutas figyelmeztető 
sztrájkot hirdetett. I{özös sztrájkfclhí
vásukban mcg;fogalmazták, hogy elfo
gadhatatlannak tartják a jelenlegi :oss·i 
vasútpolitikát, \'Ísszautasítjúk a kilá
tásba helyezett kényszerintézkedéc;e
ket, követelik a tömeges elbocsátások 
elkerülését, a kollektív szerződés ,·ív
mányainak megtartását, a ''ériariCára 

Tíz perc múh-a öt óra. A 
Keleti púh·aud\·ar cFszc:s csnr
no!{úban cs:ik a s�enzációra 
éhes újsógirók, fotósok, té
nís-s�ábok nyüzsögnek, vé�
z ik  n dolgukat. Vasut.:st u! ig 
látni ,  ők sztrúfrnlnak. Azt a 
néhány dolgozót, aki mt'�lS 
('lókerül. me�oh::imoná!, az 
újs(1gíró;;:. Két munk:m1hi'.i 
férfi mosolyog\'a ú;<;ftgol j3 
nc-',cm, hri1v al. clö')b ,•o't  i t t  
két s1.�ráj!,Wrci. söprö�cttck. 

történő százszázalékos ráálh.ist, vala
mint a vasútpolitika megváltoztatását, 
a:1; új közlekedéspolitikai koncepció ki
dolgozását és a követelések megvalósí
tá:.ához sziikséges pénzügyi feltételek 
megteremtését. A megtartott sajtótá
jékoztatón a szakszervezetek képvise
löi kiemelték a kétóds figJ·elmeztefő 
sztrájk történelmi jelentőségét és sike
rességét. f\ sztrájk, melyben több mint 
24 ezer ,·asutas vetl részt, 630 szcmélr
és tcher\'onatot érintett, kisebb-na
gyobb mértékben. Lapunk munkatár• 
sai a hajnali órákban a három buda
pesti Wpályaudvaron jártak. Az ott ta
pasztaltakról az alábbiakban körképet 
adunk. 

A ni�ánynkon üre'> \·orato', 
11·t•á!kodnt1k. A pl:lk{1t,)kon, 
tr:m�zparense!-:t>n öles betük 
hirdeti!{, ho�r �ztrú.ik \':tll Két 
jap;'111 turista téblábol tanárs
talanul. Rendőrök C'irkálnak, 
dc nem hajlandók komment:;1-
ni  a hc-kzetet. .. Ez n. vasuta
sok bulija, bírde::::éJ� cil:et." 

- i\!intha több re•1dör len
re. mint  müs'.rnr. 

,,Ifaditan:ics" a Déliben, az iigycletcs tiszt irocláj.iban 

- Szerintem nem ragyunk 
többen . . .  

F.bben maradunk. Az üt!,ö
zúba!mál. nem me�sze az in
duló vonatokat jelző táblútól 
Pal!o, György. a \'U.<,utas-szak-

t·:1rja, hogy ,i rendészek és a 
rcnclúrok e:::vmasna', men ie • 
nek. Kollé�ám a tőlem ké1 t 
húszast :id.;a neki nngrle'kú
cn Ilycnl,or mi  a helyzet? ,J 6 
tett helyébe ki \'árhat jót 
kcttő:ú kö,:ül. 

ám a hetvenhúrmns troli ,·e
zctője több mint tíz percet ní.
ra1.ozt:1tja meg az utnzóközön
�L;;et. 

szer\'ezet alelnf,1.:e beszél;;ct. - Aztán miért haragszik 
- L'ny gondolom. Jiag11 n nnnyira rájuk'? 

--------------------------, érdeKében - körü:tekintóen 

s:aks:en:e:cli re=etiilmek ts - Itt lakom a vasúti ko
itt a helyük a tagság l,ö::ött. '1a csil:ban. s a minap is lcspra1rt
már meghirdettük e::t a sitráj•  tek és kutyát us=itottak rám 
kot. Felos:::tottu/.: egymás /..Ö· - panaszolja. - 1\Ie:: van 
;;ot t  a Jzclys::íneket. i\Iinden engedve a rendészeknek, hogy 
s::akszeri:é:eti t•ezetö; mind ' a �4mibottal üssen€'k. Aki nem 
fií-.:árosban, mi7zd a megyei hiszi, az ,Ol\'ashatta az ú js;íg
lie!yel.:en ott van egy-egy ál - ban - bizonvgalja. Búcsúzóul lomáso11. Reméljük, sikeres 

,\ l'\vugati púlyaudvaron Is 
falr.:ga-;zok. transzparense'< 
hirdeti�, a ké�órús fi�·elmez
tet6 sztrájkot. Szórólapo!wn 
kéri az öt \'a,utas-sz:ikszcrvc
zet a • .l:edvcs utasol= türel
mét és megértését a megmoz
dulással okozandó kényl'lmct
lensé�e!,ért. A figl'clmeztehi 
�-:traJ!, a vasuta�o!, helrzete
ne:, jadtása mellett az uta• 
sok. minden állampoll!ár ér• 
dekébcn történik,  A szak
�:?en·c-zetek ,zerelnék neir
akadúl\'oZni a rnsúti m�netj�
g�•ck úrának t :;n názalékoa; 
cmelcsét, ,·:llamint azt is. hogv 
n forgalmat 1500 k ilométere., 
1:,z{íneteltessók. Ez utöbbi 356 
település 1·as1ítt l;ö::lekcclés 
néll:Ül 111araclá.sát, és tooá'•bi 
els::igetelödését .,clc11ten.é'' 
ol\'asom nz u tasok smmára 
készített szórólapon. 

Ket kápoly Endre : 

Az állam kivonult 

a VtEsút li11anszírozásából 
.1\ vasút kö! tségc:bó' X.5nct

orsúgba � és Fra'lci„orszá�
ban :J 1- :J! ,záza!ékot az ál
lam fi n::mszíroz, n szom5zéd0,; 
J\u�ztr.úban ..:1. az arany 51 ,  
Olaszországban pedig 6'.J st.í
za,ék. l\Iagyarorszúgun csak 
1 1  �zázalé':ot va:lnl magára a 
költsé;::\·ctés. ICerkápoly Cnd
re, a :'llag,·ar Tudományos 
J\kadémia köz!c-kl'dé,tudom'Í
nvi bizctt,:'tg:inak einöke crr11 
él kövct:,ez í'.rnt moncltn : 

- ,1 heli1:et továblJ rom
lik, a.:: á!la,;i fokozatosan l:i
t•onult a t'asat fi na ns::i ro::ásá
ból. Vis.�;;aesett · a rasút i s::ol
(Já!tatá•ol, s:111t·onala. A pá
lrahálóza•oa hi:inyoz.naK a 
tejlc,zté•"i,, fpnntartásra :u 
c!mú't e5ztendo-;:ben n szük-
5�;::esnek e5ak a IÖJ. edéke ju
tott. Az él'entc �zu.<c;egr>, 40fl 
k:lom.?terc, \ 'Íganv,wr�..:�,rüsí
tés !wh·ctt már hossz1bb idQJc 
l5:wcgcsen kc, CS..:!bh ké�zül 
(•l. l !l9U \'égé;g liUO k i lo:nétc(-
1 e ni:itt az elmaradás, ta\ .1'·1 
H, id:n p�dtg csak � kil<Jíl1�
tcrE:s vá;:·bvc,ere t31 térit. r\z 
<''mar,H,l:.i,s m�••(hal ..1C:j.1 n 2400 
k í!,, nétert A S"'l. •;,égirnrlá_t ,)
zúsu.,_ mi.'.ltt a MA V - türté-

netében c:úször - nem tudta 
k :idni belfö:di menetrendjé'. 
IIi«nrtik 1000 teher- és 50() 
szemé!}·kocsi. \"a!ammt 50 von
t:ttó j5rmü. A l:ormüny nem-
1é; határozatot hozott arról, 
hogy az állam é; a \'asút szcr
zóclé,ben rendezze az l !J!JJ
l !J!J5-ös évr-kre szóló kapcso
!at.it.• l !l!J3. január 1- .ié'Ül 
�zúm\ i teli és finanszíro:-:á,i 

_.�z�mpontból elkülönítik n p.í-
1' aháic'lzatot és n vasúti i.i.:e
met. Kétféle fejlesztési ·terv 
ké,zült el. A ,,szinten tartó" 
\ áltoznt arra törekszik, hogy a 
magrnr \'nsút é,etbcn marad
jon, é� �zínvona:n ne süllyed
jen tovtbb. 

A .,!eépnló" - ('!fogadlrntat
lan - változat nv\·al számoi, 
hiJf;V a mellékvonali h'llónt 
\'isszaf<!jlodik, n nem1.1?t?;özi 
\·ona!ukon pedig  csö e ken a ,c
t,e,ség, s ezért hosszú idü: e cl 
\ e,zíthetjük az évi 1 0  miil iút·d 
forint bv:ételt hl'JZIÍ tro.nz t
sz..í:;ítü50•:nt. A két \'áHczatot 
nl orszá�Ja?nilési kép.,·bcl6k is 
me;;-knpták. Az akadém'.'.i:US"lk 
n szintcnta1 tás mellett \1an
nak. 

készít,ék elő. a vasutnss,í�ot 
mozgósítsák, a nigrehnjt,ísban 
fegyelmezetten \'egyenek 'részt. les: e= az ors::ágos :negmoz- a fotósunkat is lc\'úgja, Hiába 

dulús. azért nem el\'eszett ember. Budapest, 199'.!. no\·ember 12 

Vasut:isok Szakszervezete 
Országos Választmánya. 

Egy toló!rnesis, pör;;e l:nla
pos. bajuszos ci�nyernber 
pénzt 'kuny<.>nil tőliin!<, mi

____________ _, közben azt magyarázza, alig 

ú gy 1átsz1k. hogy a BKV 
egyes dolgozói szintén rokon
SZC'nveznek a vasutnssztrájk
kal. A Nyugatiba igye:tszünk. 

Az ut:r's dllcmr.i,ija: ,·ajon mikor érek haza 'l 

Az. l)o�y n figyeJmeztetó 
5zlníjkl,al és a követelé:,ei<kel 
mind az öt szakszen·ezet -i 
legme5Szebbmenőkig egvetért, 
itt a i.'\yugatiban is ltitszik. A 
ké:, szalagos sztníj:,bizottságl 
taqok egy csoportba \'eréídve 
túr�yalják az e!--eménvek�t és 
Yárható következménveit Pe
tlzö Lás:::ló é" Zappelcl István 
a 1\Iozdonyvczetók Szakszer
vezC'tét. míg Nemes Sánd?r é3 
l\lajor Isti;rín 11 vasutas-szak
,zer,·ezetet ktpvisel ik. 

- A ·t:asutak sehol a vilá• 
10n nem gazdaságossági ala
po,i miiköd11c'-: - magyarázzli 
i mozdonn·ezetök képviselő.i�. 
- I'.:z a kormány le{}in'G-ibb 
�sak 1r,érqet. Elmegi1 a Ci
'llionhoz. a i\Ialévhez meg 
i 1\laharthnz é.� a i\IAV
'w::. i\Iizzclenkinek belgéli a 
?é11zt. a:tá11 emwk csak a �ö
redékét kapják meg 1ó '!Set
ben. 

- Nagrnn bízunk oenne, 
hogy t!rcdménres lesz a •:zt.áj-

(Fo1ytatás a 3. oldalon ) 



MAGYAR VASU�fAS 

Győzött a kompromisszumkés7,gég 
, ,,, 

Alimlen kérdésben megállapodtaf az lrdefegyeztetó 'liinicsban 
November 22-én aláírták az lapodást, amely szerint az adott vásárlási utalvány, a ágazatonkénii bérpolitikai in

Erdekegyeztető Tanács olda- idén a vállalkozásoknál az munkavá1laló és családtagja tézkedések pontos részleteit. 
lainak soros elnökei a21t a �ves átlaf?ikereset növekedése részére a munkáltató által biz- ezen elvek a.apján majd a 
megállapodfut, amely számos, a 28 százalékot nem haladhat- tosított utazási szolgáltatás, a KIÉT keretei között kell meg
a munkavá!lalc'./{ sz::mpo:1tjá- ja meg. Nemzeti Üdülési Alu:;,ítvány állapítani. Az esetlegesen mű
ból rend!�íYüi fontos részele- A bérszabályozás megszün- által, valamint a munká11ató ködésképtelenné váló intéz
met tartalmaz. A t iz-enhá::-om tetésével egy időben minden saját, illetve bérelt üdülőjében ménvek számára a költség\·e
cildalas dokumentumban szó oldal vállalta, hogy decer.iber biztosított üdüll.etés és min- tés közoonti tarta1éka biztosít 
\·an árról, hogy a kormány közepéig az ÉT-ben megegyez- den más természefüen adott működési garanciát. 
1993 végé:g - a ga:sdaságpoLi- nek a vállalkozói szféra kere- juttátás, szolgáltatás után, ki- Az Érdekegyeztető Tanács
tikai összeföe:(!:;scke.t is tar- setnövekedésének jövő évi át- véve azok pénzbeni megváltá- ban két napon át végzett ke
talmazó - éiÚogó foglalkozta- lagos mértékéről, és ennek be- sát. mény munka majdnem elbu
táspolitikai s,ratégiát készít.  tartását kérik a gazdálkodók- A szociális partnerek meg- kott a szakszervezeti követe
Ezt megtárgyalja majd az ÉT tól. Cserébe a kormány vállal- állapodtak abban, hogy a nök léscsomag hatodik pontján, plenáris ülése is. A stratégia ta, hogy a csődeljárás ala-tt ál- ö;-egségi nyugdíjkorhatárának amely azt követelte a kor
fő ir.�nyaira vonatkozó javas- ló vállalkozások munkaválla- emelésére sem jövőre, sem mánytól, hogy ismerje el a nat 
latait a munkavállalói és a lóinak jogos bér- és végkielé- 1994-ben nem kerül sor. Az konföderáció által megkötött 
munkáltatói oldal már eljut- gítési igény-ének védelméről érintett korosztályok felkészü- vagyonmegállapodást. E&zerint tatt.a a kormányhoz. Megálla- már eddig is folytatott megb� lésének érdekében azonban a hat szakszervezeti szövetség 
podtak abban is, hogy a kidol- szélések .alapján jövő év feb• már most meghirdetik, hogy a szeptember 10-i megállapodá
gozandó dokumentumnak tar- ruár 4-ig egyeztetett szakértői nők nyugdíjkorhatára 1995. sából kiindulva a kormány 
talmaznia kell azokat az in- j.avaslatot terjeszt az ÉT ple- január elsejétől kétévente visszavonja a szakszervezetek 
tézkedéseket i;;, amelyeket egy náris ülése elé. egy-egy évvel emelkedik oly közötti választásról, a szakszer
rendkívüli foglalkoztatási Hoszú alkudozás árán sike- módon, hogy meghatározott vezeti vagyon megosztásáról 
helyzetben indokolt bevezetni. rült csak kompromisszumot feltételek mellett. nyugdíjba le- szóló, már a parlament előtt 

Döntés szül etett arról, hogy teremteni az adórendszer ter- het majd menni. A rugalmas Ze.ő törvényjavaslatát. 
a foglalkoztatási alap 1993-ban vezett változtatását illetően. rendszer feltételeit a nyugdíj- Ezzel egy időben kötelezett
mintegy 18 milliárd forinttal Ennek eredményeként 1993- biztosítási önkormányzattal séget vállal arra, hogy '11ovem
gazdálkodhat. Ehhez 12 mil- ban az általános jellemző a 6 közösen kell kidolgozni. ber 30-ig olyan, a társadalom
liárdot a privatizációs bevéte- és 25 százalékos adókulcs lett. A megállapodás lényeges biztosítási önkormány�ati kép
lekből utalnak át, a szolidari- A szakszervezetek követelésé- eleme, hogy 1993. július else- viselők választásáról szóló tör
tási alapból egyszeri lehető• re tovább sem fogja forgalmi jétől a résznyugdíjra jogosult- vényjavaslatot terjeszt az Or
ségként másfél milliárd forin- adó terhelni a gyógyszereket sághoz szükséges szolgálati szággyűlés elé, amely szerint 
tat biztosít a kormány, és az és a lakosság által használt idő minimum 15 év lesz. Cse- a meghatározot,t feltételeknek 
idei 4,5 miJ.liárd forintos vár- háztartási elektromos ener- rébe a kormány vállalta, hogy megfelelő országos szakszer
ható megtakarítást is fel lehet giát. A lakásépítésnél, -vásár- jövőre a nyugdíjak legkeve- vezeti szövetségek, illetve a 
használni a jövő évben. Az lásnál, -bővítésnél, valamint sebb 14 százalékkal nőnek, s a velük azonos feltételeket tel
alap rendelkezésére álló pénzt a lakással kapcsolatos közmű- baleseti özvegyi nyugdíj fo- jesítő szakszervezeti választá
a mintegy 43 milliárd forintra vesítésnél az általános forgal- lyósításának feltételei egyelőre si szövetségek jogosultak csak 
tervezett privatizációs bevéte- mi adó vi.'lszatérítése részlege- nem változnak. listát állítani. A kormány és a 
lek esetleges túlteljesítése ese- sen fennmarad. Ebben az A munkanélküli-ellátásból szakszervezetek egyetértettek 
tén tovább lehet növelni. A esetben ugyanis a számla sze- kikerülőkről is fokozatosan abban, hogy a tavaly el!oga
kormány elfogadta a szak- rint kifizetett áfa mintegy 60 gondoskodik a kormány, s a dott XXVIII. törvény módosí
szervezetek követelését, s en- százaléka igényelhető vissza, megállapodás szerint részükre tására vonatkozó törvényja
nek megfelelően a szolidaritá- lakásonként azonban építés és havonta legalább 4800 forin- vaslat tartalmában és a be
sí alap bevételeiről és felhasz- vásárlás esetén legfeljebb 400 tot kell kifizetni. A tandíjkö- nyújtás módjában legkésőbb 
nálásáról negyedévenként be- ezer, bővítésnél 200 ezer, köz- telezettség bevezetésére _ az még az idén december 10-ig 
szániolót készít a szociális művesítés esetén pedig maxi- elfogadásra kerülő felsöokta- megállapodnak. 
partnereknek. A munkaadók mum 50 ezer forint határig. tási törvénnyel összhangban - Az ÉT-ben született megés a munkavállalók belemen- Kemény csaták után a mun- további tárgyalásokon megfe- egyezéshez két különvéletek viszont, hogy a munkanél- kavállalói oldal nyomására az lelő ös2itöndíjrendszert fognak ményt is csatoltak. Az egyikküliek jogellenes foglalkozta- ÉT elfogadta a személyi jöve- kialakítani. ben a munkáltatói oldal am tásával kapcsolatos ellenőrzé- delem.adó fizetési feltétele'inek Az ÉT-ben végül is egyet- kifogásolja, hogy az általános sek a jövőben rájuk is kiter- január elsejétől érvényes mó- értés volt abban, hogy a jövő forgalmi adó mértékére vonatjednek. dosítását is. Eszerint a családi évi költségvetésben a bérpoli- kozó megállapodásokban nem 

A kormán}' \·állalta azt is, pótlék továbbra is adómentes tikai intézkedésekre mintegy volt lehetősége az álláspont
hogy a szolidaritási alap be- marad. ,J.\'.Iegszűnik ugyan a 10 milliárd forintot indQJr.Qlt ját és a javaslatait kif�jteni. 
fizetéseit és a munkanélkü- havi 1300 forintos gyermeken- elkülöníteni, s ezt a pénzt má- Ezért csak úgy tudja elfogad
Iiek ellátását illetően kezde- kénti adóalap-csökkentő ked- jus elsejei hatállyal lehet -0sak ni az öt helyett a hatszázaléményezi a foglalkoztatási tör- vezmény, ám jövőre minden felhasználni, differenciált mó- kos áfakulcs bevezetését. ha a 
vénv módosítását. A változta- gyermek után havonta 300 fo- don és mértékben. E keretből szolidaritási alapba történő 
tások lényege, hogy a munka- rint adókedvezmény kerül be- nem részesülnek a védelem- munkáltatói befizetés terve
adó a munkavállaló részére ki- vezetésre, egyidejűleg a csalá- ben, az igazság·szolgáltat.ásban zett mértéke 0,5 százalékkal 
fizetett bruttó kereset alapján di pótlék gyermekenként ha- dolgozók, valamint a felsőok- csökkenne. Ezt azonban a kor-
7 százalékot köteles munka- vonta 150 forinttal emelkedik. tatási intézmények oktatói. mánvdelegációt vezető Kupa 
adói járulékként befizetni a A személyi jövedelemadóba Béremelést kapnak majd Mihály pénzügyminiszter elfo
munkavállalók viszont a fő- január elsejétől új elemként azonban a köz- és szakoktatá- gadhatatlannak tartotta. 
foglalkozású munkaviszony- kerül beépítésre az alkalma- si, az egészségügyi, a művésze- A másik: különvélemény a ból származó bruttó keresetük zottakat érintő havi 200 forin- ti, a közgytijteményi-közmű- munkavállalói oldalon helyet után az eddigi 1 helyett 2 szá- tos, adóból levonható kedvez- velődési és a kutató intézmé- foglaló Szolidaritás Szakszerzalék munkadói járulékot mény. nyek munkavállalói. Az ese- vezeti Munkásszövetség képvifognak fizetni. Eayéb tekintet- Ugyancsak a munkavállalói tükben érvényes havi bér- seletében Bátonyi Sándor kében a szabályok nem változ- oldal kezdeményezésére került emelés mindenkori mértéké- résére került be a Yégleges nak. be a megállapodásba, hogy az nek kétharmadát kitevő bér- szövegbe. Eszerint az ÉT-meg-

Táviratek a szolidaritás jegyében 
VisszhaD!fOt keltett a novelJil• 

ber 23-i kétórás vas11tass�r�.ik 
nemcsak belföldön, hanen,. kül• 
földön is. Több levél, f4virat 
érkezett, ainelyek�n nemzet
közi szervezetek, haz-ti s1.ak-

szervezetek és magánszemé
lyek �ogatásukról és szoli
daritásukról biztosították a 
magyar vasutasokat, a vasut•s
szaks&ervezetet és elnökét. Az 
alábbi.al.ba.n ezekből közlünk 
válogatást, 

Az angol mozclOT1.yvezetők szakszervezetétől (ASLEF) ér
�ezett a következő �virat Pap-p Pál elnök részére. 

Kedves Koll�gám! 

Tudatában vagyok azon kom�ly problémáknak, amelyek
kel a magyar v�sutas dolgozók kénytelenek szembenézni a 
rosszinduiatú munkahely-leépítések és drasztikus költségve
tésitámogatás-csökkentésekkel. Szervezetem teljes egészében 
támogatja a november 23-ára tervezett akciókat. _Nagy-Britan
niába.11 a vasutas-szakszervezetek ugyancsak azert harcolnak. 
hogy a vasutat a nemzet je.vára tartsák fenn - a kor-rn_á�nyal 
szemben, amely rövidtávú megoldásokat keres gazdasag, , ba
jaira. Ennélfogv� minden jót kívánok szervezetem neveben 
harcukhoz, amelyet a magyar vasutas dolgozóls érdekébe11 
folytatnak. 

* 

Derrlcb Fullich 
főtitkár 

A francia vasutas-sza.J.tszervezet főtitkára G, Lanove küld
f" a következő sorokat. 

Elnök úri 

A CGT Vasutas Szövetsége biztosítja Önt és a magyar 
vasutasokat teljes szolídaritásáról a novemner 23-i akciójuk 
során, amelynek célja, hogy szembenál!jon a magyar konnán_y 
által elhatározott munkahely-leépftésé�kel és a MAV teve
kenységének beszűkítés.ével. 

Sok sikert kívánunk akciójukhoz. 

* 

A Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetsége nevében Tóth József főtitkár a VSz Országos Vá
lasztmányának kül<lte az alábbiakat. 

A Közlekedési �s Szállítási Szakszervezetek l'Temzetközl 
Szövetsége Titkársága 1992. november 12-én tartott ülésén 
határozott támogatásáról biztosítja a magyar vasutas dolgo
zókat., a Vasutasok Szakszervezete és a négy vasutas-szakszer
vezet által kiadott Gárdonyi nyilatkozat által megfogalmazott 
követeléseket. 

A Vasutasok Szakszervezete Országos Választmánya által 
1992. november 23-ra elfogadoti: figyelmeztető sztrájk céljai• 
nak eléréséhez szövetségünk nemzetközi tekintélyét és erejét 
felhas?.nálva teljes támogatásáról biztosítja a magyar vasuta
sokat, a Vasutasok Szaikszervezetét, anna;k országos vá:la.c;ztmil.
nyát. 

* 

A Vasu�_Ofi Szakszen·ezete tagsága és a Vasutas Dolgo• 
zók Szabad Szakszerveze�nek 1agsága támogatja a 11ovember 
23-ára meghirdetett figyelmeztető sztrájkmegmozdulást. A 
vasutasság érdekében kitűzött célokat magunkénak vallju:{. 

(A VDSZSZ és a VSz képviselője) 

* 

A VSz Balparti Biztosító Berendezési Főnöksége alapszer
vezeténel� tagsá�a és szervezetlen_ dolgozói c�atlako�n'.'1-_k az ?� 
vasutas erdekvédelmi szervezet figyelmeztető sztráJkJahoz es 
azzal szolidaritást vállalnak. 

* 

Az MSZOSZ tolna megyei tagszervezetei is támogatásuk
ról bi�tosították a sztrájkoló vasutasokat. 

* A megállapodás lényeges üzemi étkeztetés jövőre havi fejlesztés illeti meg a helyi állapodásban szereplő 6. pont 
eleme, hogy január elsejétől a ezerforintos értékhatárig adó- közigazgatási dolgozókat. Az tartalmával egret nem ért\•e a A Textilipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, I{ele-munkanélküli-járadékot maxi- mentes. Nem kell fizetni adót egyéb ágazatok intézményei- Szolidaritás megtagadta a tel- ti Tamás az alábbi táviratot küldte Papp Pál elnöknek. 
mum egy évig folyósítják, eb- a munkaruha természetbeni ben foglalkoztatottak számára jes megállapodáscsomag alá- A Textilipari Dolgozók Szakszervezete nevében gratulá-ből az első három hónapra a szolgáltatása, illetve az erre ez az arány egyharmad. Az írását. ciónkat fejezzük ki a hétfői sikeres figyelmeztető sztrájk korábbi átlagkereset 75, a to- -------------------------------------:-���--, példás megszervez��rt és végrehajtátiért. A demonstráció. vábbi 9 hónapra pedig a 60 arnely elnyerte a közvélemény támogatását - az egész szak-százalékát. A járadék minimá- szervezeti mozgalom számára péidául szolgál. Bizonyította, lis összege 8600 forint, maxi-

A ge' pl'e' sz,et1· szaka' g h0gy a tagság reáli11 szociális és gazdasági köveleléseiért az muma viszont az első három .egész ágazat hajlandó - törvényes keretek között - nyomái;� hónapban 18 ezer, a második gy-akorolni a kompromisszumtól konokul elzárkózó kormány-idószakban viszont 15 ezer fo-

1 
• zati oldallal szemben. rint lehet. A már folyamatban 

szervezeti· va' .toza' s.al Mi a vasutas törekvésekkel. szolidárisak vagyunk és kí• lévő járadékfizetéseknél a 
vánjuk. hogy a további tárgyalások eredménnyel záruljanak. m . �állaipitáskori feltételek vá.1- , 

tozatlanok maradnak. A mi
nimális bér emelése már fo
lyósított járadék.ok esetében 
nem jelenti a mu-nkanélküli
segély eddigi minimumának 
emelését is. 

Hosszú ,·ita után sikerült 
megállapodni abban, hogy 
1993. február elsejétől a mini
málbér 9 ezer forint - óra
bérben számolva 52 forint -, 
ám az Iparszövetséghez tarto
zó gazdálkodók csak augusztus 
elsejétől, a mezőgazdaságban, 
a vízgazdálkodásban, az erdó
"azdálkodásban és a halászat
ban tevékenykedő cégek pedig 
csupán december l-jétől köte
lesek a fenti összeget alkal• 
mazni. Az agrárágazatban a 
lépcsőzetes bevezetésről külön 
középszintű érdekegye�tető 
tánn·alásokon kell megalla
podni. 

Az ÉT-ben a 111unkaváI1a
lól:1wk sikerült elérniük, hogy 
a kormány 1993-ban megszűn
tcti a bérs:::a,bályozást, _ s az 
idén hátra.lévő alig több mint 
egy h(5napban is eltekint az ez
zel kapcsolatos kötöttségek .al
kahna.::dsától. A kormany 
u�,•anakkor felhívta a másik 
két oldal fii:n-elmét, hogy to
"l'ábbr:1 is én·énycsnek tekinti 
ut a tavaly decemberi megál-

.í1= év i:égéig megszűnik kilenc i:ontatási főnökség 

A szervezeti változások a gé
pészeti szakágat sem kerülték 
el. Először két évvel ezelőtt, 
1990 októberében szűk körű 
vezetői értekezleten tárgyal
ták, majd fogadták el a ,·on
tatási telepi ren<l�zer kor
szerűsítéséről készült előter
jesztést. A megszü.ntetésre 
ítélt, eddig önáliló vontatási 
főnökségek és a feleslegessé 
vált teherkocsi-jaYító műhe
lyek szúrnának csökkentésére 
a gépészeti és járműfenntartá
si főosztályon részletes prog
ramot készítettek. 

Az első lépcsdben 1991-ben 
nyolc önálló vontatási főnök
séget érintett az átszervezés. 
A nyolcból hét ezentúl, mint 
kirendeltség látja el feladatát. 
A komárominak, a gvőri, a 
doroginak és a vácinak a Bu
dapest-tszaki. a jás:r.apátinak 
a hatvani, a bát:aszékine){ a 
pécsi, a gyékényesinek a nagy
kanizsai, a pusztaszabolcslnak 
a székesfehérvári vontatási fő
nökség lett a telephelye. A 
nyolcadik  a keleti vontatási 
főnökség. a műszaki kocsi• 
szolgálattal ös.szevonva, keleti 

gépészeti főnökség néven vég
zi munkáját. 

A főosztályon elmondták, 
hogy ebben az évben. decem
ber 31-ig további kilenc, eddig 
önálló vontatási főnökség szű
nil, meg. 

A kaposvárinak a dombóvá
ri, a ceglédinek a szolnoki, a 
veszpréminek a székesfehér
vári, a dunaújvárosinak a szé
kesfehérvári, a szerencsinek a 
miskolci, a Yésztőink a békés
csabai, a kecskemétinek a 
szentesi, a kisterenyeinek a 
füzesabonyi vontatási főnök
ség lesz a telephelye. A sop
roni lVIAV vontatási főnöksé
get a GySEV veszi át. 

A teherlcocsi-javítólcnál a 
vontatási főnökségel,tül eltérő 
szempontok kerültek elötérbe. 
A teherkocsi-javítús f�lülvizs� 
g:.'il.'.ltúra elsősorban az áru• 
szállításban bekövet kezett vál• 
tozás, a nagyarányú csökkenés 
volt a mértékadó. A gépésze
ti és járműfennta.rtási főosz
tály. az igazgatóságok gépé
szeti osztályai. valamint a gé
pé,7.eti iqaz.!lató"áíZ, kacapitás
szükséglet viz.sgálatai arra az 

eredményre vezettek, hogy a 
csökkent javítási igények 
miatt a rosszul felszerelt, ke
vésbé hatékony és a minőségi 
munkára alkalmatlan műhe
lyeket kell megszüntetni. 

Ebben az évben, májustól 
október végéig, az alábbi te. 
herkocsi-javító műhelye)< szűn
tek meg, illetve szűnnek meg. 
Felsőgalla. Rajka, Makó, Be• 
rente, Sátoraljaújhely. Kapos
vár, Rákosrendező, Almásfü
zitő-Komárom, Győr, Salgó. 
tarján-Külső. A tizenegyből az 
utóbbi öt állomáson a vágány
közi javítás megmaradt. 

Az év végén, a ceglédi von
tatási főnökség át�zerTezésé
vel, a mozdony- és teherko• 
csi-javító műhely is megszű
nik. 

A von,tatási szak.ág korsw
nisítésének befejeztével 1 99:� 
január l-jétől, 1990-hez ké
pest, a vontatási főn.öksél:(ek 
seáma 38-ról 28-ra. a kiJ·en
cieltségeké 18-ról 13-ra, a te• 
herkocsi-javító múhelyeké 47-
ről 27-re csökken. A létszám 
pedig közel 300-zal lesz keve
sebb. 

R. \', F. 

* 

A VSz Országos Nyugdíjas Tagozata nevében Feleki Pál 
elnök a területi és tagozati tanácsnak cimezt� az alibbi le• 
velet. 

A vasutas figyelmeztető s ztrájk alapos. körültekintő elő• 
készítése és b ikeres lebonyolítása a sza�szervezeti moz�alom
mal i·oko.mzenvező tömegek szimpátiáját, vo!t koUegáJtok tel
je� együttérzfsét és őszh11e eli!>merését vál totta k:. A tel.ks 
egységét kifejező megmozclulái,; a -vasutas-szakszervezet életé• 
re és az egész szak.szerveieti moz��lomra k'ható esemény volt. 
Része volt abban, hogv a korm11nnyaJ föl v-ó effyeztet.ő tárgn• 
láson - koafliktusokat elkerülő - ered1wfores megegyezés 
szülessen. 

A sikeres figyelmeztető �trájk, a vasutas do',;ozók egv• 
S-é:;!es kiállás.a szakszérvezetük mellett mé� a lq_,tkf'döket is  
ráébresztette, hogy érdekük eg_i.-.. 1� ·1:J védelm�z-Oie c,a!, a sz:Ú• 
szervezet lehet, de csak akkor, ha mögé tömörülnek és kiáil
nak me!Jette. 

A VSz vas•ítunkért é;,; a ,·asutas dolgozók !0tfe:tn•e1e:üt 
folvtato�t küzdelmének a figyelmeztető �ztr,ij'.l: c.s�k a kezd�U 
nyomatékot adta m�!!. A ,;':{e? es tárgvaláso!, ; · 1ó�1 'l \'asuta� 
do!crozók további ha'ározott. egvi;é�t's •árnogatnsa Ez ad er5• 
a tárgyaló r-zaks.zervezeti vezet5k ered 1énve� h:::rc,\hoz. F.:2; 
kérik 'Tőletek W>l l kollé_a,1 : tok. a vasut�i-: 11v:rncl: i8�0:-:. A to• 
vábbi küzdelmelihl'7. fl VS1 vezf'�őinek, !�rgvsVi munk;i: ·í r:-íii' nak .ió idél!eket getil'tces ki:m,1st - de a rP:í li.� lC>hetfíségekl'.'t 
is rui;almasan szem előtt tartó eredményes t,ír�yalúsokat ki-
vánu.r-1k. 

Ez csak akkor lehet sikeres, ha ehhez a VSz va�:;in,cnr.\·i 
ti�ztsé�viselóje, bizalmija Is - a vasutas dolgozókat mindenről tájéko:1:tat-0 - türelmes, kitartó, lel kP..,tnere>tes 1-:•ninkál 
végezne:{. Ezt kérjük tő!ete,k l Ha ez {rtv k:-z, az ere(l:11inv _. 
még ha nem i:,, lehe-t tel jes - ne�, m3radhat el. .\ :23-i egy'i 
séges kállásért büsi;-_ék rngyunk rátok. 



�I .�G\'AR. VASUTic\S 
.. . 

. ......... }, . 
· -

..... ..... ...... . ..... ,-. -. "': 3 

. Cse11des tíllo111ásol.� 

t·ü1·el111es ,,.tasol. 

- Kern vagyok nnr!\·'ra op
timista, mint a VDSZSZ e!.n5-
ke - h.'.lngsu!rnzh dr. Péter 
Mihá!v. - A:t s=cretnénl:, 
lia a tárgyalcías:;tal mellett dü!
nénc· el a clolyol:, és meoál:a
podás s::ülctne. Három al.:ip·:e
tó tétc lt fo.;:almnztun';: meg a 
m aJun:, sz'..már:i : ,iz cl•,[, és a 
!C'b[ontosabb: /:ormciny.:nti g11-

ra 1cia a rasút miiküd,,l,épcs.�-;
aé11ek fenntartására. /\ márocl'., 
téte!ün', : a létszámleépítés U:r
tiésc, ennek rállalati s:intcn 
tört;,nú Tog::ítése. /\ harm:ui: l, 
PL'di :: :  a bérl:érdés : ah.,: a �, 
grnl;i<;(ú n"'11 jutot:�.::- <'l a 
kérdJs k!ks m::-gold:1"-i,i�. 
Emellett rcnd 1

{Í\ ül fonto:; !en
ne a mC'�ÍC'l�ló szoc.:'.p;,: i ti k1. 
Szeretn&n:,,  !Jn nem csup.'ln 
,;za, ak'n" nyi;v ínulna 111.:6 a 
:\I,\ \T �OOJ prn:;:-::mja. h.:1nc n 
!i.:i \, �c�,�""21 :-;. 

..:\z öt szakszer,·ezet 1•él1liís összeiogiísa 

(Folytatás a: 1 .  oldalról) - X::-m, t'gv éve kilép'.cm -
. . . . . ni!:::szolja. - Ett,il füaac:Ic,t1il 

kunk. 11�- nem, -�1.1.or .  �ece1?i� .  én fa s::trájholol;, mii;el coye1-berben 1mi a 1:ovetlw:u. E::t értek a 1:öt·ctclt;scl:.':eL . .  a:onban ,1aouon. 1wm s::eret- • • . . . _ · . 
11..énk - <óhaJt fel a \'Sz helyi Fe_I _het �cl_c j:,r az 1�0. mm.' 
kép\'is0lóji;!. - E7. minimum !j a D�hbc crulú, Itt m.1r na-:n,
mi!l iűrd forint k1esé.,t jelent a tümc�. húszméteres s,ro::
a kétnapos or�zágos sztráj!, ban úlln:i:� tü1·c'.m�se:1 az u:a
t�.:?tén. . so� a lcfü�gön,·züa pénzt:írn�, 

- .Teknlcg s::ijn�s ú;n- n �7. elGtt. D::-lCS\"e a r�s�n. látju,,. 
l,j, hoiv $Q:ka_n. akik tehetné- hogy a r,{·:n�áros hö!gyek ocl:1-
nek r:ilam,t. i nl:ál>b a;-r-i rc11- bent. n félhom:ílrb:m bcszJl
di:!:cdt.:l; be, /zpJ!J 1:eriilj�T., a g2t.1.?:c Ih,b.1 prúbálj:.ú ö.,Jt 
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Cscndrs l\lolná1· Tiborné, a X�·ui;aU pálpud,·ar 
ügyelete„ tisztje 

l:onflilctt1sokat és négy éi:ig 
jol éljenek. ,\'.n pvctö, g,·0:,c-
1 cs \':.tltozáso!n·:i \'nI1 szü'.,s6g. 
h.ig,· a \ asut jobb h�lyz(!(bc 
kerüljön 

- A :  áremelés lzolt rág:íny 
- \ ?ti kiizb.? a m:í.s1:, sz.:1 1;-
szerv �·wt i:épvi-5clój2. - K e;11 
i:  :iz. ho;::,· ha tesz m f �I. 40 
�·�ázalé!r�.::�I e,111 .. �Ir.;: a j�gv tir .í�, 
.t:;Jból ,} hasZ'>n ., u::r-lnann1 i 
fonn6, E'.!\Tész;_. sz..lz.. u\;ü, .kö
,ú� lc.!a\..ibb a ·  h'.� kcdfc7Jné
nres je::�vel ulazi!L m :"1s!·[�zt 
az emb::-,·c;:  m�� k:::,•�c;ebbet 
ut1zn.:ik. ho,::1· spórol i:m:i',. lgv 
n1.tan könn,;·,m bd.ith:itó. lvi::y 
•ó. b l:i sz..'..zalé ; toJb!ctte
' é d le�7. a b�!.cn·'"z-tt -tO 
�1.t.za:.'.!; h"ly..-tt. ,\mi '.rnr ilren 
r.n�v n b1j, n�m k h�t pr;,>,7.
tíz�';é:·clcst c-;i n6.:ni abból, 
hogy ki k inél o!rns::ibb, ki a 
joob sza'.,embcr. hanem t:ssz� 
ke:I fvgni és közösen . kidpl
�ozn: az új ,·::s,1tpolitl!,6.t. 

m�g:nferjü\·o!ni. cg,·1kü!i se:n 
all l�öté!.1e:,. 

Az Ü\'egtalú níróban, né
hány lépésre a IJejúrattól fél 
tucat férfi polit:1.:ilipt. 

- :\Ieiy ik  ,·ona�tal akart:-ú 
menni '! - fordu'.o!{ hozz:'1.iuk. 

- A hatúrással szcrettii11h 
vol11.1 Fcllérrárra uta.:ni, mei-t 
ott dolgo:;;u11!:. 

- Eg\·eft'r{.c:�k a \·asutasok 
slfrjjlfJá,:al"'! . . . 

.... - � 
· • o " ,. · L • - lge'i1. Si:!11Tdnt>k sem cg:J-

-�:ení ma. i\lindcnl:it fenyeget 
a:: el bocsátás réme, ., a mcn
él11cté.� is naprcíl 1ia1ira nchc
:eb/J. Sajnos ú,:;• ll.!z l;l, ho.�v 
enne!;: a k irmúnvn1.·, l'i'.,�rü'.t 
Lhkre:cir1i l:ét év a'ntt a mr-

•zó;:;ó.zda,:ígot és az i pnrt. X'!
kik n:;-:n kellett chhe·: nc�:,T�•1 
Ú\' • . • Dc Yajon hol Ln,:tatjá:� 
a pénzt '? 

- f:11 S.:atmárbúl jöttem -
szól. köz!)c <'gy alac<onv. \'�
ko11y emlrr. - l\l,ír tegnap 

i:asút - t��z! hozzá a folíró. 
- ,\Iiért MamJir  .1Íllami:asu
tak a nei·e, ha a manuar a l 
lam 11em vtilla!ja a i·as11 tat. a 
1.:innLci:öséark bellajtásúba 11 
nem seait? 

- Azé!'t csak bc,;zelj lin!, a 
bérekról is - mo;1dh e;v fia
t:ilcmbcr. a.d utad1�i f2h·ila
go�ító. - Ki!encczc1· lorin tnt 
,-:sz:!k haia. és t i;,�n!,a úr:1-
kat dolgozom . . .  Az id:\n c: 0 

\'Ctté;;: a negy\'enszazalékos 
éjszakni pót�ékot, kaptunk he
lyette harminc l'Záz:i.Jékot. 

- l\Iclyik ,·onat i ndul l': 
clöször '! - kérdez.?m az u�·c
letes tiszttól. 

- J1 4610-es s:cmélu. a 10. 
\':í�:myról. Egvébként a sza
b:í.lvz:a clóír:ísain:::k megfe!e
!Ö�n íontossúg1 sorrC'ndben fog_ 
n::ú a sztrájk bcfcj2z:••c után 
c!:ndulni a szcre>l\'ényc!,. 

E'.menöben ha'.ljuk a han
gos!Jcmondót. ho.;n- az u:a�.)!<:1t 
megkímélik a pénztárnúl \";1ló 
s-,rállús:61. m��:t a szt:-:'1jko!o·, 
g.íláns gesztusa, h0�v a tü,·cl
mes utasok a \·onaton \'eheti!;: 
m�ci j �6r�ii(ct. 

* 

D�;ut:ln egy ór:íra hirdette 
m:-6 r.z öt �zaksz�rvc7.et a 
sz:r:1 jkot érté'.,.:!ló s:ijtót:íj :Skoz
ta:ójú t. 

- i\linclen te!:i;itctbcn si/�e
rcs s:tráj!i t'Dl l  - von ' a  m •� 
ai e.<:--.npnye!, mfrlcgl't dr. 
TJa. szk Ja1:os. a l\í'>Zdonn·cz0-
t,>'., Szak6L<'rn•zcténck öl<'lnö.,e, 
majd igv folyta tt 1 :  - /\ ko, 
m:iny va�útpo!it kúJa nz iit 
,. asut1,;-sznksicr.•eze• sz:iln 1�a 
röv.den megfog 1:m1z,·a „a mi 
Sehamschu'ár.1:", U6•·anis at. 
tör!é;it, m1,1t az 8rcl.::cgrN
tc:ó Tanác'>bJn. 1h01 s az á:
lnmtit:,.ír zal;:sz •rvezct-e:le'JP:, 
polit;zál:ís1 hozta ö.;<;zc a hat 
ér ·c:n éd •Im i  tomurülést. 

A sajtót'ij(•:rnz'.nt{m bci-:!<':1-
tették. ho�v csi.i törtö',íi11 új::i 
kezdödnPk a t..'in::valúsok: a 
kö7.lekc-dési. p,;'1ZÜ�\•i. \':11 1-
mint  a m•.m.rnügn kormáay
z ... tal. 

Gasl.:ó Isti:ú11, a VDSZSZ cl
r.ö'.,e kicmel!c. hog\' a kétÖ!''.l� 
Lg.yclmcztettí �ztrajk n lön e-
111·eknC"!, mcgfclclót-n. t�!je.'ll.'"1 
korre'.,tül és a tcn·ckn�'.c mc,;:. 
i�lc!éfon z;ijlott le. ,\ minim 1-
lis szo!c:áltn:úsoknt minC:enhul 
b.zlosí;ották. Az ut ::vóközii.1.H� 
alap;·ctüen megértette és f.t
é,·ezl� a Eztl'áji; c.:Hjút. \'éle
mé:irc szerint ez n sztrjjk 
az6rt történelmi jc!entóségú, ., 
mcrt megmutattn mind a mun
kdll:itónak. mLnd pedif: a kor
mím·zatnak. hogv az e� ma:,
sal kcménv ri,•alizálá.<ban k\'Ó 
szakszen·cz:!t�k. ha bajba Jut
na'., a tag.1aik, l;ép�sck ö,sz•'
fogni és eg,·fütrnüködni a tár
gyalások hosszú heteiben. 

Dr Péter i\Iihály, a \'Sz al
elnö!,c szerint azért is voit 
történelm i  e7. a sztrájk, mert a 
m unl:avállalók álltak s:embcn 
a tulajdonossal, a:a.: az allam
mal. 

Yégc a sztr,ijknak, 
A Déliből indul az első vonat 

,\z íi;::ye>kt�s tiszti irod-iba.1 
i• szo�at;r,:rnl n:i;v a csend, 
r, u1n: i,11 honol, nem szólna!; 
á ti.'' . fon'l',. 

reggel elindultn m, mert hal-
11 
___________________ ,;._ ______ _ 

lottam, a s:triíjl:ról. , 
�z ügvcletes füz1 i  i ro�;'ib::·1 , Keze11· ék a l\:IA V-ot cg)'Sé<YCSCll 

Molnár Tiborné ügyeletes 
• t„zt sz.2rint  eddig s'.::nmi 
proDlénn nem \'olt. Az ut3sck 
r1 en1 r('!{L1mllM:t!{, megértcttZk 
a sztrájk celj:í t. 

- i\'ar111an júl mcgs::cn,e::
trk a s:t rájl,ot, és a sajtó is 
Mven tájN�n.:tatta az embe
reket a ma hajnali figyelme::
te:ö s::trájkra. Tegn:ip este jó 
páran telefonáitak, meséli 
:\lolnárné -, de a )�;többen a 
�zolidari tásukró! és megérté
sükrül b;ztosítottak b<;nnün
ket. 

- Hinr járatot érintett a 
. kétórás sztrájk itt a Nyugati

ban ? 
- összesen m integy ha rminc 

induló és érke::ö vonatot. 
- Ön sz:ikszen·eze>li tag? 

a7.7..al fo:::ad:ia:� bc:munke!. 0 

ho:;:,· a sa itó jobban yigyúzh1�
n:i arra. hogy m ! t  fr le. m ert 
so:� c�etb�n félretájékoztatja 
az embcrc'.cct. 

- Itt \'an példnul a mai 
:Népszabadság - lobo�t:1lja a 
kezében az ú.isá:::ot 1\1 és::áros 
A '+iláné, a1, i.igrietcs tis7.t. •
Mindj.írt az. elsó oldalon elfer
díti a ,·alósn:::ot, mert nem a 3.3 
százalékos béremelésért folyi/: 
a sztrájk, ha., •m a::ért, hony 
ne szüntessék meg a mellél:
i:onalal.at, ne i1em1ék el a ked
vezményei11ket. �di nem újabb 
béremelést küvetelün'.c, csak 
azt szeretnénk \1é,::re meqkap
ni. amit már februárb:::1 be
ígértek, ugyanis akkor csak a 
hetven százalékát ndt1ík. oda. 

A já1111űj11 víió üzemek elutasítják 
ll 1negfondo/11tlan 1·acio11c1/izcillist 

- 1\Iindenképpen a kormúrn-1 
hibája, hog:., idáig jutott a 

A VSz Járműjavító Üzemek 
Intéző Bizottsága az alábbi le
velet küldte Papp Pál elnök
nek: 

Tisztelt Elnök úr! 

A l\IA V Járműja\'iló Üze
mek Inléző Bizottságn a 
KHV:\I-ben 19!J2. november 
16. és 17-én megtartott tár
gyalásokon az állam. illetve a 
m unkáltntók képviselói által 
ismertetett terveket és az át
adott anragokban mcgfognl
m::izottakat e!fogndhatatlan
nak tartja, 

Az m itlláspont.in Yáltozatla
nul az, ho;rv komplex módon 
nemzetgazdasági és va5úti 
szinten is tisztázni kell a tel
jesítmé:wck és kapacitások 
kérdéskörét, me!vnek feltéte
le a küzkkedéspolitikni kon
cepció kidolgozása, majd a 
\·asúti törvény megalkotása és 
az új \·asúWnnnszírozási mo
dell kidolgoz:íc;a, 

A közie!cccléspolitikai kon
C<'pc!ó kidolgozása során kü
lönös f ig,·elmet kell fordítani 
a körnrczetvéde!e:nre (ka
mionkrjz!ekcdéc; \':tsútra tere

·• lése, az ehhez szu:�séges for
rások fc:kutatásúra, {gy pél
dául 1 milliárd svérl korona 
igénybe\'ételi lehetősége), a 
haz;;i i par védelmére (iparpo• 
l i tika, visegrádi hármak sza-

amely elónrt je!ent a külső 
i pari hesz:"tllítóknak, a kon
cessziók feltételeire, ad:í<úra). 

11::: cW::.üel,ben foglalta!: fi
gyelembei,ételével clutasítjul: 
a= átgondolatlan racionali.:á
lást, átalaldtásol:at (ugyne\·e
zett privatizáció) és a 1\IAV 
Daross Gábor minis::tcr óta 
egységes 1:ezelését, eg11ben
tartását tartjulc elfogadható
nal�. t\lláspon tunkat az e:füe
tes és általunk isme1 t g17da
sági számít:í,r k ismerc! ében 
aiakitotluk ki. ugynnn!drnr 
nem zál'kúzunk cl az nlta'.unk 
szorgalmazott „altcrnat ív naz
dasági modell" be\•ezct é�étól, 
a:ne:lyet Súrl.:iizy Tam{w pro
fesszor úr Is. a \'elc folytatott 
megb<'sz::'.lésen törvén ,·es, 
szükséges és leheL•éges meg
oldásnak tart. 

Elengcrlhctctlennek ta�tjuk 
a lwmánpolltikai kérrlé•ek 
egységes csomagban történő 
rendezé."ét. amelyre vonatko
Zt> java,latainkat n l\IA V ré
szére 1Dtl2. nO\·embcr 3-án át
ado!t. .. Atszen-ezé<;" é� 
,.M ,\ V-álalakit.:l.s (Prh·at!zfí. 
ció)'' című anyagaink tartal
mazzák. 

Az intézóbizo!tság szliksé
gesnek tart ia réczvétclét és ál
lá,ponl i1nak képvis".!'etét ::: 
küiönbüz.ó túrgvalúsokon. 

Budapest. 1992. november 19 

Várakozó állás11onton batlk.ercskcdelmi társulására, 
Iils!il Tamás 

!13-tilkár 

,.••• ........ -.··. · ....... 

A 1:11u11kaharc logikája 
,,Ha én i-asutas lcnné1,, nem sztrÚl:olnék." Ezt Siklós 

Csaba, a köz..ekecl�si ti1rca v,,;:et.iie mond.la 1 tc!c\'íz16-
b.1n e!han�zott nv:int>ozntáb.:rn .  rniu\,n no, e!""l.Jcr 21 -éo 
ho!tpontrn julott.n:, a l:ózle:,!'dési, a munkati�yi és a 
pén::ügri �área, valamint ,az ö' Yasu'.as-szo.kszen·ez::-t vc
zc�üi l:özött fo:,·tatott !ár('ya!.ís0';. 

Papp Pál, a \'asuta,ok Sz1k.�wn·eznténc,1
{ e!.1öke, ilve 

a jc;,•n:ét :,;,:(' ·en<'Réié',C'! (»; !,•'1 •(cf-:!, •\·e: .  n�--,mban meg
jc�v:!z!e : - T11cljuk, r. mrni�::ter tir i.s ;ó 1,�,ttta.s 1,01t, 
cle lÍg!J !clts::i!,, ez c.�C'tben is iga:, louy a (lwl)lét hatá
ro::u mca a tudatot. 

Vnl::mi rnn a dolo;!ban. mC'rt fciltétclezh<:-tjü',. hogv 
ha n túrca c'.sö embere nonc!Ju'c. -; n11s kn�e Doml. : \ a• 
nm. \'a,::v moldtonrn•,:et6 a Dttd'•;,<'st-Nvíre�vhál:i vo
nalon. b:zom·.1r,1 más il'nne  a , .:;;eménv<'. 1 ;\" az.mb�1 11 
�en!,i n<?m csodá!'.;ozi:, azon, hog�- a !w:many tagja nem 
h:\·c a munkn,l.J2szGnt •t.;,m.1,. 

A minisz!C'r hirnta")úl SPm sz;r;íj:;.olh1 t. h iszen ne�f 
az a fobdnt:1, hogv a tf.:ca WrU! •t.(,n vé�rl'h1jt&i kor
mú:wána!;: po.! ! : t:áját. Je>!Pn l'St •'.)?fi a 1'.lAV pénzügyi 
e:;rensü:yának hclyrc:::· H'i.;a é�d:.''.,éb "1 rlrasz;iku,·r1 
eme!jé:{ a vasú: �  mcnct ic-gvc '.t ar{1t, l 'iOO km- .:m szüne
teltessé:, a yasút• for:?almnt - a.me'v 3:ifl trlepülés to
\'ábbi clsz.i�ctelüdését ;e:entené -, töm"!::', l'1bocsátá
s:úat · alkU.:mazzanak. bérrsö'.:ken' ést h e!\•r,zzcn?1, ki lá
t:i,ba. bC'zárj:il: n vas�1· ;  :;zori,í l i,  � · t!'<:.Í''11éi•·"'<et. mN
adóz�a�$ák a vasut.'.lsok m,1sft.1 cnzázados utaL.1si l�ed
\'C7..in�:1,·ét. 

Amenn,.bcn tcr'.nészctcs dolog, ho:::Y a ko-mínv <?s a 
1\IAV \·czctése a.Lt vég. e aknrj.1 hajtani ,- mert meq 
Yan gyözCdve ezc'., �;,;i.i!�ségc,-;éguöl é� a tpn•p :ett in  1él.
keclésc.!; hehességé•rcil - un·ano!yan ma.::�t  'il fr�etodó, 
ho;zy a munkavállaló :-zembche!rez ,td 'e \·e'.;ik. mert 

nc'.d ez nr.m .i6. csnk \'eszit rn i ''l  ,\me,1rY.u2:1 a kor
múnyzat. jogosna!, (·rzi szánd(,'rnlnak mcg\'alósftá�át, 
u;:vani:ye:1 tenn1•szcte; igény a.i is. ho::v clünt · ,<'ikne, 
vegvék figycltmbe - és a :;zak,;,.en czct érn:-nve,;i•se -
a ,·a.su!as dol �ozó;. érd�:.eit .  r:z u tóbbi i'!.!,W az 'rt  is 
incloknlt. mert {rthe:ctlen;il  J,::'.< k a korm1iny altal m "J.?:
ígért i;üzlc;,C'dési koncc>ndó h · clnl :o7.í�a. amC' ·nek U,r
talmazni:i kellene a :,r,\ \'-va1 kapcsola�os hos'>zú tú vu 
ten·c',ct is. 

L:1!hat(,. ho�}' miben, mi  �:-t és hoo::rn'l ü!�özr1,k az ér
cle:�e:c (mint n vasúti .;ocs:l� az ö<s7�.tapCc�ol'is előtt). 
Az érde:ccgrezte!i-s amnl:>an arra n,ú. h igy a szoci·il :
partne:·e>'., - p:írbesztddc . t„rf!',·al :'1 -0k:rn1 - feloldjá 1

;: 

az érde1d,ülönb<é!!e:;et, rnc.geJn,nk a ln�fl iktucol;:,.n. 
A7 öt \·a<Ut'l,-sz1ksze>n·ez.,t m�1r 0t:1fihe.r óh "Zorgal
maz�a o l\IAV \'e7.elési;vcl. a :,,.,rm:,nn"al 'l •árgvo.Ui�,:,
kat. n meg!'g·;ezést. Ha ez ne>m s •,�'rG.: - m iként no
\'embc-r harmad :e hetében -. a:,kor nz érd"!,védclmi 
:--lerve>zctcknek nem marnrl m:1,; 11:i :ra. m · n lho(;V ;"énrb" 
,·cgn:�:{ az érdC':,érvé'1,·e•i' ',s kr>'l1P?W€ b') formf •. i'it, és 
éljenek \'é�só e57közükkcl. n sztr5jk lC'11etőséréve:. 

Hel\'ém·nló em:ékez!etni r'i : n s:!rcí;k törrénye� C'SZ-
1:ö:, a .�:aks:C'rl'C?:ctcl: 1:1ass�tk'L�. harci feqyi·cre. Eq\ ct
len mác; szer\'ez,..tne>!, sem joga a "Z'raik. cc;-ii. a munka
\'�1lal{ú érdl'!,vl-delmi sznrveze:iill.e� És ez; nem válet
Jr>n. A mu nkfi I t..1 'rú u�yan is rendPlkcz.n1::'.c a 11;::i r.d:rság1 
hatnlommal é-rdekci k  én énv"sit ·c .fücz;, A b�rból és fi
zc!é!ib51 élő rlolgoz6knak  a sz1ráik ie>lcn'i azt a lehe'ó
sé::wt, ho�\' \'áloszolhn,c;a11 -i�, a TT1•m:rn1dó: nr1k: ls rvo
mást �ya!rnrolhassnnak r:iju',. lh az érdc kegvez: 'lés 
nc:n j:ír ered:nénnycl. ha u t.ir::\'al„i-,rk kudarc-ot \·al 
lann'.,, a!,kor - a dol::ozók r,karat..-'iból - nP'l1C'<-ak jo
_quk a siakszcrvezctekne'.c a sz:r.'.,jk, hanem köt�les.ségük 
is. Ez a munkaharc logi:cúja. 

Vann::ik. akik e!lenvc>tik :  a s.:trájk durra dolon. kel
lcmct!enségr7d iár, 1.:cí rt nl:o:. va:óban. o munkabeszün
tetés nem kerti mu:at<:..:iq és díj'{im,ztó ünneps(•;:(. Da 
nem is az; a funkc:ója. lr,:rn. o ,;ztrájk :c<irt i.s okoz. da 
nrm ak!,or.ít. h-,gy rombn dör :.S, 'l • ,rsz: ;:(O' A ,. ,suta
so:c jobban szerct :k kenrérad j mu'1!··'lhnJ\•ü cet. a ma
gyar Yasula!{at annál .  h!'Jt::\" n"�' :, ·írt o',ozzana!, ne',i. 
Éppen eilcmkezóleg: .�egíteni a:rnrnai;: a :\IAV-nak, segí
teni akarna:{ önma�ukon. családjuknn. T)? nem t i tokban 
a fal m�l:ett. ho�y �cnkl meg r e  tudi'.l.  I-hnem látvá
nyosan. úgv. hogy az cródC'mon�trációról - ha l·cllemet
lenségek árán is - oz · egés,: társadnlom tudom'ist 
szerezzen. úgy, hngy azo',at j<  e•�ondoJkc,dnsra és ön
vizsgálatra ké�z!cti, akik o sz'.ráj'.rnt k:k67nze>rltC'!tt•k. 

Aki szer\'ezett \·n;::.v ir:.'inyított m,ír munka1Je�züntetést, 
részt vett valamelyik sztrájkbizot'sú{( munkájában, az 
tudja. me',kora kockázatot és felelö,cé�et. m ren felk!'-
szültséget, mennyi energ,át je'ent mtg :i Htór··1� flr,:yel
meztetö sztrájk lebonyolítása :.�. Már az indu!.í�nál gon
dolni kell a folytatásra, é5 ,,_z.-1mvlni ktl! a követkc1.mé
nyekkel. Mint most, a november �'.l-út kön,fö napokba11 
é<; hetekben. A uipa�ztala�k"Jéil !f'hn� lanuln:, az C'red
ményesség, a köú;s, szervc;zetL h.:irc é:rr 0 .we, a szolida
ritás ereje és szépsége pcdl;:: to,·ábbi ösztönzést ad uz 
érdek\-édó!rnek. 

Kárpáti Sándor 

' 

Ezek b t>Ont most sztr.íjkohtak 
(r.,ík Béla rajz.i) 
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Megál lítan i  az elnyomorodást A kor,nány zsíros kenyere 
Nyugdíjasok seregszemléje a vasasszékházban Interjú Horn Gyulával, az MSZP elnökével 

No\ ember !l-én a \·asas
.i.-i;ak�zen ezet l\lagdolna utcai 
:;zékházában a nnigdijasok 
seregszemléjére került sor .t\ 
m-ugdíjas-nagygyúle„ szoro
:-an il!eszkedett az l\1SZOSZ 
által szervezett regionális 
:,zak.<:2cn·ezeti tanacskozások 
�orozatába. A tanacskozaso
ko"l - mint arrol már hírt 
adtunk - kOZl'l 10 ezr.2n vet
tek részt, és 200-an fejtették 
k1 véleményüket a munka\·ál
lalók és nyugd1Jasok liorskér
clés8iröl. .t\ nyugdíjas-nagy. 
gvűlésen kozel 1000-en \'ellek 
ré�zt, és 2 1 -en nyil\·anitot�'ik 
véleménl't Sándor László. az 
:i\lSZOSZ alelnökének bcveze-
1ő tájékuzwtójához kapcsolód
va. 

,\7. elóadó lu:n!?sülyozta, 
hogy m1elött az l\ISZOSZ ak
c.óba kezd, min-él több ember 
véiemém·ét ki akarJa kérni. 
Köz\·etlenül a1rnrnak t íjéko
zódni annak érdzkében. hogy a 
munka,·úl!alók és nyugctija
sok é!etkörülmém·ei a szak• 
szen·ezete!< fellépésé,·el a 
kormánvznti politika befolyá
sával jarnljan.ak. 

Sándor László kifojtette, 
hogy az MSZOSZ a jelenlegi 
helvzetben alapkérdésnek te
kin.t i :  tt1domásul ves;;i-e a: 
MSZOSZ a kormány politilcá
ját, vagy nem fogadja el. Ha 
nem tudja e!fog:idni, abban az 
e,etben elkerülhetetlen a küz
delem. Az eddi�i tan·ícskozá
sok azt bizonvitott:'ík, hogv az 
üllampol;:?;ürok az üres politi
kai szócs:i tározás okkal szem
ben közömbösek, de ha min
dennapi életük nehézségeiröl 
Yan szó, cselekvésre készek. 

A regiomílis réteg es ágaza
ti tanácskozások lelkes és for
ró hangulata y;Jágosan kije
lölte a1.t az utat, iunit  az 
l\1SZOSZ-nak követni kell. 

Beszédében kitért a jövö 
évi általános szoc,á.:..s helyzet 
Yárható alaku,lására" ezen be
lfü a nyugdíjasokat foglalkoz
'tató kérdésekre, mint a nYug
dijkorhatár emelése, az 199.3. 
évi nyugdíjemelések, s a 

4.1 év során. EzPrt jogos a 
nyugdíjarnknak ez a1. igénye. 

1lhlioz, hogy celjaikat elér
jék, euységes f ellépesrc van 
szükség, mert a társaclalom 
égető problémáit csak a nem
zedékek összefogásával old
hattál-.: meg. A bevezető elö
actást kő\ etóen a felszólalók 
szenvedé:resen e.s egyönte
tuen túmogattuk az :i\tISZOSZ 
határozott frllépéset. tárgva
lás1 �{észségét a kormányzattal 
szemben. Erólcljesen k.úlltak 
a ten·be ,·ett a•,riók me!lE>tt, 
sót Parlament elött. d:monst
rüciót is ja,·asoltak mar a 
tárg,·ahísok idfü,zakában azzal 
a céllal. hog1· nar;vobb nnlma
tékot adjanak az MSZOSZ-kö
veteiések te!Jesíté.séhez. 

Mtnden hozzászóló az el
nvomorodás meg1illít:í�1t. az 
emberibb élethez rnló Jog ga
rantálását hangsúlyozta. Elju
totta.k a nyugdíja�ok a tfü·ö
határig. A kormánvzatnak ezt 
kell b:merni, és m;nél előbb 
cselekednie. 

::\'agy tetszé�sel foe-<J.dta a 
nagygyühis Feleld Pálnak. a 
Vasut'lsok Sza.kszen·ezete 
nyugdíjastagozata elnölcének 
a \·asutas nn1gdijasok a2gas1.
t<Í hel\'zetét bemutató felszó
lalá!".út. Szót emelt az ellen, 
hogv a nyugclíjnk emelé,e so
hasem tartott lépést az infüi
c órnl, a nn1gdíiak reálértéke 
eg1Te romlik. Meggvőzódésük, 
hogv az úllam :;zinte leírja az 
ídös nntgdíjas áilampolgáro
kat. kiha!á.,i politikát folytat 
,·elük s;,;emben. Sérelmesnek 
ítélte a kormány azon s:ándé
kát, ho9y a t·a.rntasok utazási 
menetkedvezményét i.� meg 
akarja adóztatni. Reméli, hfJgY 
a konnúny ettől a szándéká
tól el fog állni, mert ez olvan 
szikra lenne, amely nemki
\'anatos következménv�ket 
robbantana ki. A nyugdíjas
tagozat orsvígos ,·alasztmánya 
ne\ében kérte a knnnám·t, 
hogv ne  romholJa szét a ben
nü l, !én> ki., hiZíjkOdac;t. 

A felszólalói� nem fenyeae
tésnek száni·� megemlítették, 

hogy a 2,7 millió nyugdí}as rá
lasztópolgár a választásokon 
tudn i  fogja, kire aclja a s:nva
zatát, s ezzel a je/enlcni kor
mánykoalíciónak .számolnia 
kell. 

A nai::ygyülés részt\ eYóire 
me!!nvu«tatóhg hntntt Knoll 
bt�ánn;k, a Nyugdíjas Kama
ra elnökének felszólal'isa, aki 
Kupa 1Vlihállf miniszterrel 
foh·tatott tárgyalásáról érke
zett a gyúlésre. Felszölnlasá
ban elmondta. hogv a minisz
ter ígérett•t tett arra. hogv az 
HHJ3--a� évi nvugdíjnk emelé
�ét a kor.'tbban elfogadott tiir
' énv szerint ig�·ekl',.n;:,k meg
oldani. l\legígérte, hogv a két
kulcsos úfa Psetén a kompen-
1.aciót szi.ikc;égesnek tnrt ia, és 
ehhez a megfelelő fedezetet 
megterem1 i .  

Ezenkívül tárgyaltak a 
nyugdíj korhatár emc,Ié,érö_J, 
a privati zücióró' is. őss::esse
qében a:: elnök a miniszter 
ho:::::áállá�át a tá rgualt témák
han pozitivnak itélte. A gyú
lésnek nagv nvomnt1>1<0t :irlntt 
a szakszervezeti konföderációk 
és más érdek-képviseleti szer
vek jelenléte és az MSZOSZ 
kezdeményezését támogató fel
szólalásai k. Kifejtették, icí jel
nek tekintik, hne1,• .i h:ü <;7"k
szervezeti konföderáció felis
merte a kormán�• szakszen·e
zetellenes politikáját. és meg
állapodtak abban, hogy egy
más akcióit nem minősítik. 

Végül a nagygytilés á!lá.s
foglalást fogadott 01. amel�·
ben megfogalmazták mind
azon követeléseket, amelyek
nek kielégité,ét a kormánytól 
\·áriák. Eg1·öntetú támmi:itá
sáról biztosították az �ISZOSZ 
vezetését. a kor1minnyal foly
tatott tárg?al;ísokon előter
jesztett jaYaslatainak elfoga
dása érdekében, mert ezek a 
jarnslatok tel.iesíthetök, 
amennyiben a kormánv1.at fel
ismeri. hog.r eddiei politiká
ján változtatni kel:. és na
gyobb szociális érzékell\·séget 
kell tanúsítania. 

P. J. 

Akármit is mondjanak a politikusok, kétségtelen, 
hoav már most, több mint másfél évvel a választások 
előtt kezdetét \'Ctte a kampányidőszak. A pártok front
emb�rcit nem könnyű utolérni, ám ha ez esetleg mégis 
„ikerül az ember akkor sem lehet biztos benne, hogy ' 

1 • �zíves-örömest szóba állnak Yelc.. Horn Gyu at, az 
:.\ISZP elnéikét Balatonfüreden, a Nyomdász Szakszer
vezet kongresszusán kaptuk diktafonvégre. Az elnök 
e lőször elÍ1árította az interjút, hivatkozva arra, hogy 
rohannia kell vissza Pestre, az SZDSZ küldöttgyűlésé
re, aztán egy cigarcltányi időre mégis csak a 1\lagyar 
Vasutas rendelkezésére állt, 

- Mi IchC't az ol,a annak, az 
Elnök úr sz<'rint, hogy a parla
m<'nti pártok közül t•gycdiíl az 
:\ISZP az, amely rendszeresen 
I,ép,·iseltcti magát az 
l\ISZOSZ-hez tartozó ágazati 
szakszervezetek kongresszu
sain? Több mint <'!l'Ymillió 
munkavállalóról van szó, akik
nek a szavazatáért annak ide
jén a többi párt is fűt-fát 
ígért. Ök mégis inkább tünte
tően távolmaradnak. 

- Én ezen nem \•agyok 
meglepve. hiszen ismerem a 
többi parlamenti párt vélemé
nvét, megnrilatkozásaít a 
sznkszervezetekröl. Ezzel csak 
magukról állítanak ki ross;,; bi
zom·ít\·ányt. Sajnúlatos, hogy 
i lyen rövicthító módon \'iszo
nyulnak ehhez a dologhoz. 

- A1. előbb említett ellenzé
ki és kormán�·pártok gyakran 
demagógiával vádolják a szak
s7,ervczctcket és a szoeialisti
kat. 

- Amikor bennünket dema
gógiával vádolnak, mindig ar
ra gondolok, hog:v ez nem csu
pán alaota!an, de meglehetö
sen korlátolt és ostoba módja 
is a felelösség áthárításának. 
Akkor vetették ezt például a 
szemünkre, amikor tiltakozunk 
amiatt. hogy ebben az ország
ban szó sincs n �zoc iális piac
ga1.daság kiépitéséröl. Annak 
ellenére, hogy ezt a legna
g�·r bb konnányzópárt a ma[la 

kor jövóre 8-10 százalékos to
\'ábbi életszin vonal-csökkenés 
várható. Ezen belül, mintegy 
5-6 százalékos kihatása lenne 
a kétkulcsos áfa kormányelö
terjesztés szerinti elfogadásá
nak. i'dindez számunkra elfo
gadhatatlan. Tanulmánvoz
tuk a kormány új javaslatút 
is, melynek az a lényege, hogy 
a 80 milliárdból, amennyi a 

kétkuicsos áfa, kihatása, kb. 
13-16 milliót visszafognának, 
tehát a 8:5-36 százalékát ,·ál• 
tozatbnul meg akarják sza
vaztatni. A kenyéne, a tejre, 
a zsírra állítanák vissza a 
nullakulcsos áfát. A kemény 
kritikák és az éhségsztrájkok 
hatúsára a kormánv csupán a 
zsíros kenyeret tudja garan
tálni . Nem is beszélve anól, 
hogy szó sincs a közüzemi dl
jnk. az energiahordozók, a lak
bérek rendezéséről. 

- Miként vélekedik az 
MSZP elnöke a lrnrmány pri
,·atizációs politikájáról, külö
nös tekintettel az Allami Va• 
gyonügynökség kívülről meg
lehetősen önkényesnek tetsző 
igazgatóleváltásairól, ,·állalat
eladásairól? 

- Rendkívüli módon fog
lalkoztat bennünket a priva
tizáció. Két és fél év alatt 
mintegv 6-700 mi!liúrd forint
ra tehető annak az állami va
gyonnak a;,; értéke, amel,vet 
privatizáltak, illct\·e, amely-

nck p1•ivatizáció.ia befej�és 
előtt áll. óriúsi vagyonról van 

tehát szó. ugyimakknr iszonya
tos anomáliáknak, korrupció
nak, a kliesrendszer erósödé
sének vagvunk nap mint m1p 
n tnnú!. 1993-ban az ideihez 
képest felére ten·ezlk csök• 
kf'nleni n privatizációból szár
mazó bevételeket. ('92-ben 
mintegv kilencvenmilliárdos 
bevételre számítanak.) Ami a 
leginkább elfogadhatatlan, 
hogy ennek a bevételne� a 
nain· részét nem a beruhazá
sok. a gazdasági élénkítés cél.; 
ja ira fordítják, hanem a7. egy�e 
növek,·ö állami deficit fedeze
sére. Kilátás sincs arra, hogy 
1993-ban bármilyen elmozdu• 
1{ ; következne be a gazdasági 
teljesítmény terén. Ha nem is 
a korrupciót. de ahhoz közeli 
témát érint az a javaslatunk, 
hngv ne ülhessenek állami 
többségű tulajdonú ,·állalatok, 
bankok és egyéb intézmén�·ek 
igazgatótanácsába. felügyelő
bizottságába parlamenti kép
,•iselók. Ma sajno'> ez egyre 
inkább terjedö eyakorlat. 

Az Allami Vagyonf ü!vnök
séi ·cl kapcsolatosan : lrntaszt
rofális az n gvakorlat. hogy a 

priv•lti:1.áció úgy összpontoc;ul 
az A VÜ kezébe. hogy senki

nek, eJZYetlen parlamenti Pró
nek. va�_v társadalmi érdek
képviseleti szervezetneJ< s

.
incs 

erre rálátása. Nem beszelve 
arról. hogy az ÁVÜ-t nem is  
ellenőrzi senki. Én ezt tartha
tatlan helvzetnek vélem. Nem
eg�·szer indlt\•ám·oztuk már, 
ho1v az A VÜ ee-és;,; 1PvékPny
ségét. a privatizáció főbb kér
déseit parlamenti el lenőn!ég 
n lá kellene heJ\·ezni .  De ú� 
túnik. ho�y ez a vé'lrehaitó 
h::itc1• 0mnál süket fülekre ta
lál. tn a legégetöbb prob:émá
nak ezt tartom. n mo�•ani, és 
az <>lkövetke1.endö evel;: E!Anla
sági helyzete szempontjábó:. 

(Tódor) 
programiáb'ln '!l!l-ben me;!hir- ,-------------------------�:--pelitt>. s később i'- megerósítet-

gvógyszerárak várható emelé••---------------------------

te. Ehelvett anarchista, vadka
pitalista folyamatoknak \'a
gyunk tanúi, ame!rben szinte 
semmi szerepet nem kapnak a 
munkavállalói érdekek. :;ére. 

A nagygyúlés résztvevöi 
nagy tetszéssel fogadták a pri
\'atizációs folyamatról alkotott 
véleményét, különösen azt, 
hogy a munka\'állalók és a 
nyugdíjasok az állami \'agyon
ból részarányos tulajdonjog 
:;zerzé5ére kapjanak lehetösé
get. Me9ítélése s;;erint a nyt1g
díjas korosztálynak is joga 
1:an arra, ho9y a:: állami tu
lajdonból részesüljön. Azért 
van joguk ehhez. mert ez az a 
nemzedék, akik rés;,;t vállaltak 
az ország újjáépítésében. a 
nemzetgazdaság fejlesztésé
ben, A részükre ki nem fize
tett bérek fede1.ték az eredet ; 
tőkefelhalmozást az elmúlt 

Új platformok 

az MSZOSZ-ben 

- Az 1993-as költségvetés 
elfogadásának 1,atasztrofális 
kö\·etkczmény<'i lehetnek, Va
jon az ellenzéki pártok, tud
nak-e hatni a kormányra, a 

Az l\ISZOSZ bejelentette, 
hogy létrehozzák a keresz-

ten_vdemokra la-keresztény 
szocia!is, \"alamínt a szocialis
ta-szoc,áldemokrata plat
formot. Dr. Péter :\1ihály. a 

KD:'\P tagja, a Vasutnsok 
Szakszervezetének alelnöke 
ezzel kapcsolatban elmondot
ta : Az új szakszervezeti for
máció iránt igény mutatko
zott. Többek között Somogy 
megyei képviseletektöl jelent
keztek a kereszténri erkölcs 

alapján te\·ékenykedö szak
szervezeti tömörülésbe. 

A bejelentést a Keresztény
demokrata Xéppárt elnóksége 
örömmel üd\•özölte. Hanr;:
súlyozták: meggyőződésünk, 
hogv az emberek egymás kö
zötti szolidaritását alapelvé
nek tekintö kereszténydemok
rata eszmerendszer alkalmas 
a szakszervezeteken belül is a 
munkavállalók érdekeinek vé
delmére. 

kormányp:írtokra? 

- Ha figyelemmel kísérte 
az MSZP parlamenti tevé
kenységét, akkor észrevehette, 
hogy összes kritikánk. módo
sító javaslatunl;: és különböző 
megoldási elképzeléseink mind 
arra irányulnak, ho:::v ne en
gedjük '!13-ban tovább romla
ni a helvzetet. Reális szakér
tói szám.ításokkal alátámasz
tott értékelés szerint, ha úgy 
fogadják el ezt a költségvetést, 
ahogy azt beterjesztették, ak-

�,-· 1 A pályaudvaron 

t, 

--, 

Rákosren<lcz1fo négy én·cl e1.clött a korsiforgalom naponta 
li00-2000 volt. Jelenleg a Irnrábbi létszám felr, minteg:v 200 
rnsutas 3-·100 kocsi forgalmát biztosítja. Szedó Gyula állomás
fönöktől megtudtuk, hog:v csak a lrl!.iohh, legmegbízhatóbb 
\'asutasok foglalkoztatására \'an mócl. Az szh-titkár :\'a�:v 
Miklósné elmondta, hogy a clolgozók heh·en százaléka, azaz 180 

fö tagja a VSz-nck. Fotóriporterünk H:ovác · Róza kocsifclírót, 
Aczél Ferenc l.ocsi\'izsgálói örökítette meg munka közben 

(Jurkie,•icz Tibor felvételei) 

,•eszélyes foglalkozás 
(Rák Béla raj1.a) 

A látszat neha csal 
Ha a vasút dolgai iránt ér

deklődő laikus körülpillant az 
állomáson, joggal veti föl a 
kérdést: mit panaszkodnak 
ezek a vasutasok állandóan, 
hr •y nincs fuvar. hiszen a vá
gányok most is dugig vannak 
a kocsival. 

- A látszat csal, mert az 
igaz, hogy tömve az állomás, 
csak az a baj. hogy ezek itt 
leállított, ja"·ításo� kocsik 
oszlatja el a félreértéseket 
Kormos János, Demecser ál
lomásfönöke. Nálunk a 
rendszen;áltásMl s:Lnte azonos 
időben kezdett visszaesnt a 
forgalom. Annak idején példá
ul alig tudtuk megszámolni az 
áthaladó tehervonatokat, most 
egy kezünkön is. Tegnap be
felé haladt e�v szénszálli.6 
szerelvény. ma meg egy va�
bugával rakott ,·onat. szinten 
�yíregyháza felé. l\Ion(;lt4k is. 
nicsak, talán megindul vala
mi . . .  Ott tartunk, hogy már a 
remény i� földobja az embert. 

Egyik legnagvobb fuvaroz
tatónk a szeszgrár lenne -
folytatja Kormos János. - Ép• 
penséggel volna úi·u H, c-.a�
hogy ami elkél, annak java re•· 
szét közúton fu\·arozzák a 
megrendelőhöz. A többire meq 
nincs fizetöképes kereslet, így 
éppen csak annyit dolgoznak 
hocy túléljék a gazdasági 
mélypontot. Ennek megfele
lően a havi feladásunk nem 
több 20-30 kocsinál. nolott az 
állomás teljesít6képessége napi 
:>O kocsit iS elbírna. Van még 

a tárolókban mintegy 1000 ton
na árpa, de a téesz leállította 
az exportot. Fogalmam sincs 
miért. az elnök nem osztotta 
meg velem a titkot. csak anv
nyit közölt, hogy belföldre áll• 
nak rá. 

- A szabolcsi vasútállomá
sok néhány évvel ezelőtt úgy. 
szólván fuldokoltak az almá
ban. És az idén ? 

- Ke\·és az alma. Néztem a 
helyi téesz gyümölcsös�t. lát
tam a nyirbogdánviakét. tlmi 
termett. annak javarésze lénelc 
való, talán egynegyedét tud• 
jáh elcsomagolni exportra. 
Nemrég az osztrákoknak ís 
ment léalma napi két-három 
vagonnal. most ez is biionyta
lan. Ugyanezt lehet elmonda
ni a burgonváról is. A fo1•_ga
lom nagyarányú c,-ökkené�érc 
jellemző, hogv például 1986· 
ban 830 kocsi volt a föladás, 
leadásban érkezett 1SS7 vagon. 
Ugyanez a tavalyi évben 375 
és 549 kocsi. Bízom abban, 
ho�y ennri azért idén Is lesz. 

- A személyforgalomra mi• 
lyen hatással van a clekon.: 
junktúra. a városi munkahe
lyek megszűnése? 

- Ide, Demecserbe a nap 
minden szakában tömött vona
tok érkeznek. A bevételeink 
sem csökkentek és ez nem �u
pán a tarifaemelésnek köszön• 
hető. Elképzelésem sincs. hoi::y 
hová utazik ennr1 ember, de 
utazik . . •  

Tborday Zoltfo 



Mik 11 leltélelek? 

·A ·munkavállaló kártérítési f elelössége 
A munkavállaló munkajogviszonyából származó 

kötelessége gondatlan vagy szándékos megszegésével 
okozott kárért köteles helytállni. Ennek feltétele i :  a 
munkaviszony fennállása, vétkes kötelezettségszegés. a 
kár bekövetkezése, okoz::iti összefüggés a munkavállaló 
magatartása és a kár között. A mun_lrnjogvi:szony a 
munkaszerződéssel keletkezik. A munkajogviszonynak 
a károkozás időpontjában kell fennállnia ahhoz, hogy 
a munkavállaló munk::ijogi kárfelelőssége megállapít
ható legyen. Ennek megfelelően ::i munkajogviszonynak 
a károkozás utáni megszűnése önmagában nem befolyá
solja a munkajogi szabúlyok érvényesítését. 

A l\IÁ V-núl gyakori. hogy a 
munkál tató és a mun!rnvállaló 
között fennálló egyéb jogviszo
nyok is keletkeznek, például 
szolgálati lakásbérlet, ta!iul
mánri szerződ�s. \·álialali 
üdültetés stb. Ilyen esetekbrn 
a munkavállaló (ha kárt okoz) 
nem a mun:i:ajogi. hanem a 
po!gái-i jog szabályai szerint 
tartozi k íelelős&éggel. 

A munkaYálla,ó a munka
joJ\·iszonyból származó Yala
mennyi l:ötelessége megszegé
s2n6I o!-rnzhat kárt a munkál
tatónak. n2mcsak azoknak a 
megsértésé\·el, amelyek köz
\·e�lenül a munkavégzéshez 
kapcso'.údnak. E körbe tartoz
na'., nzo!, a köteles5éS:ck is, 
a:11e!,·c!, n munka előkészíté
s,}\·el, mcgt:czd�s5Yel. i l letni 
befe.iezésénil összdüi;_gésben 
terheli!, a munka\·á!lalót. Ide 
tarto?.i!, természetesen a túl
munkanigzés is. 

A kár a munká:tatón:il a 
káro�•tó magatartás miatt fel
merült ,·agrnni h itrány. A 
n1unk:n·�l ! l:1 1ó fc!c:ó;-;�6ge cEak 
\-�:kC!s kü:.clc-�S$t\:?;c:;7cig6s esc!én 
áll fer.:1. arncnrih0n n1agn t i1r
t ·.1sfral a m• in l<:;"t i tatónak kárt 
n'rnmtt .  A vf:+/·�s.,én nondat
/rin i:a'PI s::ánrl.d,o.� maaatarlás 
fon11 :i iá/J-1n n 11i 1 i·,�n:ilhat meg, 
a '1,eb,nel: r, /,'.'• rlérílé� mértéke 
s:empn;itfoMI. nn :ie1entőséqe. 

Go,d1.C -� �1 kúrn�(ozú� , .. a!ö
sul nr� ahh1'1 az e,,,tben. ha 
a m·1·1 !;;n-:·t 1 !a'ú Plőre látia 
ma'!'ltar:.ásnnak kö,·etkez1rn:1-

1wf' t .  dc t;;hn•·,, Jműen hízi k 
,1w!, c'm:�radús:ihnn. to\·ább:i., 
ha e ki""l\·r� 1�pzm 1.;n\·C'k bc!,ö
,·et��f7A��nc!� lchcf6�é�ét azArt 
nei'1 lút i:i. r·'éir<'. mert a tő1 (! 

elv'lr!1 '? t ó  fi e-•:clrn2t vngy kö
rültckin tf-�t elmul:iszt.i'l. 

Sz:índéko� károkozá�t akkor 
,·o.:ósít meg a munkav:íllnl6, 
l1<t a magotartá�:i.nak kfi.rosíl,5 
kö\·etkezmén·.-cit előre lMia. és 
n�n•,at kí\'ánj1. va_i!\' nzo!,;:ba 
he'c1wugsz; 1c IIa n munka\·áJ
ln'ú nem láti.1 C'lóre. hog�· a 
kár a ma_gatart:isával össze
Jüugé,bc'l bi1011,·o,�':!!l"'21 be
kö·.'e!kez!k. úg,· legfeljebb a 
rriunka\',í l laló �úl\·os gondat
lansága 6.llha t fenn. 

A kártérítés mértéke : 

Gondatlan klÍrokozás esetén 
a k:í.rtérítés mértéke a munka
\''lllaló egvhavi. átla'?kerese
tének ötven százalékát 11C'ffi 
haladhatin rn0r:. A munkavúl
hló mu�kaiogi áltaHnos kár
felelíisségének e�d k legjel
lemzőbb sajáloss'iga. hogv 
gondatlan k,irnkozás e,etén a 

kártérít,;� 111értéke korlátozott. 
A MÁV KollP.ktív Szerződés 

'i:i. �-a az elóbibekben idézett 
tön-ém·i nabál„1�:':! bizonyos 
körben, il lrtn, (',ntekben szi
gorúbb F'lMl• · t  '1! !-:otott. Ez a 
kö\·etkező : 

Három 1iar;  nt!onkereseté
nek meqfelelií m órtékiq felel a 
kollektív szerzüdé."br>n felso
rolt vezető, irányító beosztású 
cJolaozó. ha a termelési. gaz
dálkodási vagu ellenőrzési kö-

s2mmilyen érdek nem f.:izüdik 
a munka,·állalú felelösségéne!, 
a korlátoz:ísához, ezért a tel
jes kárért felel. 

A megőrzési felelössé;r: 

A munkavállaló vétkességé
re való tekintet nélkül a tel
jes kárt köteles megtéríteni a 
vissz:.iszolgáltatási yagy elszá
molási kötelezettséggel á t,·ett 
olran dolgokban be!,övetkezett 
h i ány esetén. amelveket állan
dóan őrizetében tart, k izáróla
gosan használ \·agy kezel. 

A munkavállalót i lyen eset
ben is teljes kártérítési fele
lősség terheli. Ennek a7.0nban 
pontosan körülírt feltételei 
vannak, \·agyis a munkaválla
ló csak akkor felel. ha 

- a dolgot (szerszámot, 
anyagot) jegyzék vagy elis
m ervény ellenében ,·ette át, 

- az átvéte!bö! kid�rül, 
hogy visszaszolgáltat:ísi. vagy 
elszámolási Kötelezettség ter
he:i az átvett dolgokért, 

- a dolgot állandóan őrize-
t ében tartja, k izftrólagosan 
h::isználja vagv kezeli. 

- a dologhn!i tényleges 
hiúny kö,·ctkezik be. 

Amennyiben az eWbbiekben 
felsorolt feltételek együttesen 
fennállna/,, a munkavállaló 
1:étkességére tekinlet nélkfü a 
teljes kárt (hiányt) köteles 
megtéríteni. 

Lénycg<lS feltétel. hogy a 
jeg�·zéket \·ag_v elismen-ényl a 
dolo� átadásának, i l le,,·e át
vételének időpontjában kel l a 
munkavállalónak aláírnia. 
Fontos, hogy a munka\·á!laló 
a!úírás előtt a dolog mennyi 
ségét és minöségét ellenJrizzc. 
Ila van kifogás, ezt feltétlenül 
te�ve meg, Lehetőleg írásban, 
il letőleg b;zonyítható módon. 

/1.z átadott dolog állandó 
örizetc azt jelenti, hogy a 
munka\'állalónak adott a lehe
tősége m inden idegen behatás 
k izárására. Eh/Je:: a feltétele
ket a munkáltatónak 1,ell biz
tosítania. Ha a munkáltaté, ezt 
elmulasztja, a munk:1\·állaló 
mentesül a megőrzési felelős
ség alól. Elháríthatatlan külsö 
ok fennállás esetén is mente
sül a munkavállaló a felelős
ség alól. 

A pénztáros, a pénzkezelő 
ngy értékkezelő vétkesség 
nélküli teljes k.úrért való fele
lösségénel� a fennállásához 
nem szükséges, hogy a pénzt 
(értékpapírt) ...-agy értéktár
gyát külön jegvzék vagy elis
metvény ellenében vegye át. 

A jegyzé1�. illetve elismer
vény hiányában a:ért áll fenn 
ezeknek a munl,avállalóknal: 
a felelőssége, mert a pénz, ér
ték kezelése munkaköri fel
adataik részét képezi. 

Figyelemre méltó, hogy a 
megőrzési felelós�ég úgyneve
zett h iányfelelősség, tehát 
csak akkor alkalmazható, ha a 
munkáltató vagyontárgya 
h iányzik. A vagyontárgv meg
rongálódása esetén a vétkessé-

gi fe!elősség szabályai szerint 
terheli a felelősség a munka
vállalót. Ilyen esetb�n a mcg
ron <f.ilódott vagyon túrgy keze
lőjét terheli vétlenségének 
bizonyítási kötelezctts�gc. 

A kár mértéke : 

A munkavállaló k:i.rt ;rítési 
fe:elő,sé�5nck e;.u,i k  sa j.ítossá
g:i, hogv a kár mértékéne!{ 
meghnt:írozásáncí l  cs'lk n.. técw
legcs kárt lehe� figrelembe 
venni. Yagyis azt az összeget, 
amellvel a munk:'tl tató ,·ai:rvo
na csökkent, i l letőleg amelv a 
rngroncsö1{kentés elhúrításá
hoz szükséges. 

A kártérítés célja a tel:ies 
reparáció, vagyis a l;árosultat 
olyan helyzetbe kell hozni, 
mintha a kár nem is érte 1:ol
na. A reparációs e!vr.ek felel 
meg. hogy a h ifrnvzó dolog be
sze;zésé:·e fordított összeg ké
pezi a kárt, ha a kiiaYitás nem 
lehetséges, ,·agy n incs meg. 

A kártérítésre kötelezés út
ja: 

Az előző Munka Törvény
könvve szerint a munkál tatií a 
kár�kozó munknvt1llalóiát köz
vetlenül kötelezhette kártérí
tésre. /1..z úi M1mka Tön·ény
köm·\·e ilven köizhatalmi jogo
sítvánvt nem adott a munkál
tatónak. Az új Munka Tör
vénykönyve a mun!;:áltató kár
i gényének érvényesítését bírói 
útra terelte. 

A kirigén:t keresettel való 
érvényesítése alól csak kollel{
t ív szerz5clés állapíthat meg 
ki vételt. hozhat o!rnn sza
b..i.lyt, amelv Jc-helő\·é te<zi, 
ho(!v a mun!,úl tató a munka
v:illalót közvetlenül is - kár
téríté-si h1túrozatt'.ll - kf1rt é
rítésre kötelezheti. 1\. MA V 
Kollektív Szerziidés C' kérdést 
a kö\·etkezők szerint szabá
lyozta: 

a munkáltatói kárl't6ny 
ltüzYctlcniil én·én;ve�íthetö a 
munkavállaló,·al szemben 

a) gond:1t lnns:í� alapesetá-
ben e�v hm·i átlagkereset öt
,·en százaléka erejéi�. 

b) a gondatlanság minősí
tett eseteib�n egy haYi átlag
kereset erejéig, 

e➔ sz<1ndékos károkozás és 
megőrzé�i felelősség esetén 
50 OOO for int  összeghatárig. 

Az a) pont a gyakorlatban 
azt jelenti , hogv a munkáltató 
teljesen mentesül gondatlan 
károkozás esetén attól, hogy 
akár egv cs0tbcn bírósághoz 
kelljen fordulnia. Az érdek-
1,;ép-i:iseleti s::ertek meglehetős 
11agyvonalúságról tettel: tanú
bizom1sáqnt , amikor ehhez 
hozzájárultak. 

Az e�v havi átlagekereset és 
az 50 OOO forint magasnak tű
n ik, gyakorlatilag e[elett 
n incs munkavállalói kártérítés, 
ha pedig ezzel az új Mt íősza
bályai (a bírói úton történő 
kötelezés) nem érvényesül ne, 
ez ellentétes lenne a parla
ment döntésével. 

Nem szerencsés az sem. hogy 
a sz:í.ndékos károkozás és a 
m egőrzési felelősség egy ka
lap alá került, merőben két 
különböző dologról ,·an szó. E 
kérdéseket természetesen a 
gyakorlat fogja eldönteni. 

A kártérítés k iszab·ísára irá
nyuló eljáriísi szabályokat a 
kollektív szerződés 7. számú 
melléklete tartalmazza. 

G. S. 

telezettséneinek elmulasztásá- -------------------------

vo.l okozta a kárt a munka-
adónak. 

Fie-,·elemre méltó az a szi
itorítá.c; i •. ho!:!y a munka\·;íl!a
ló három haYi átlagkeresetével 
felel a t:ondatlan búncselek

Vas,íti ,,,egalló' 
S§orgalniatoso,, 

ménm·el, a c;zabálnért/issel. a Vasútlörténetl eseményre 
kirí\·óan súlvos gondatlansáit- került sor szeptember 18-án 
gal. vai?v ha egy é\'en belül Szorgalinatoson. TiszarnsVá• 
u!'nmob·an maiz:itartással (tf>- ri és Tiszalök közötti kiste
hát i s,.,.,éte1 t<'11) okozta l1 kárt, lepülés Szorgalmatos. l\Iióta 
munkáltatói;ínak. A fel�orolt létezi k a környéken a vasút, 
vi szonyl:-ig súlyosabb minősíté. i t t  közlekedik a falu szom
sú károkozó ma<:i:at;p•tások· rit- szédságában, de soha nem 
k;íhb1n fordulnak elő. állt me�. Az embereknek 

Szándéknc; k:'irokoz:i.� esi>tión vagy Tiszalökre, "agy Tisza-
� munkanillaló n teljes ldrt vasváriba kellett bemenni, ha 
ki-iteles megtéríteni munkálta- vonaton akartak . tovább utaz-
tó.Vinak. ni. , 

A törvén,·ja,·aslat har><1st.'1- Az 1 200 lélekszámú k!s  fa. 
lr0�tn. hogv a mu·nl;:a\·állaló lu  lakosságának kezdemé
szándékos károkozá.5a esetén . nyezéséie a ' ti�zavasvári ön-: 

kormányzat és a debreceni 
\·asútigazgatóság támoga tá· 
sával szeptember 18-án ün
nepélyesen felavatták a szor
galmatosi megállóhelyet. El
sőként a 3GG32-es S7.ámú sze
relvény Baralcony lstván ve
zetésével futott be, amely Ti
szavasvúriból i ndult, s a rövid 
k is ünnepség megt.:utása után 
folvtatta útját Tisza1 "k  fe!é. 

S!abó László, a debrecen! 
\·asútiga7gatóság képviseleté
ben és Sulyol: József Tisz:i
,·asvári púlgármestere Yágta 
át a szalagot a megállóban. 
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fv1egszűnik a szárnyvonal ? 

A· forgalom fenntar"t·ása.·. -l 

a térség létkérdése 
Az országgyűlési képviselőket i s  meglepte a hír 

Kö;:ismcrt a .. '.\L\ V 2aorr · 
!rnnccpciús t:inuhn[:ny, a,nei I' 
nz á:inm é-; a '.\I.\. V e'!;épzc)t 
új ü,zon\·át tartalm1zz:i. Eb
ben többe,{ között az is szere
pel, ho:::y min\e�Y 700 ld!omé
tcr szá--nyYonalat m�6;,zün
tetnell:. A terv a Sz2ntcs-Kls
kunf.'.:Jegyh:.íza sz:1!-:..1,zt is ér i n
ti. Szentes, Cso:1grátl és kör
nréké:1e:, lakos,úga a kiiz
�rdc!c elleni •mc,;·C!n\'letnck mi
nősíti a for�alom m:c-gszi.int -�
téséne:k a tcn·ét. so:-i:an csak u 
Népszab:idság augusztus 8 - i  
sz:ímából !>zereztek tudo1r.:ist 
erről a konc2pcióró!. 

A:: érintett területek ors:::áa
ayíilési hépviselőit is megleple 
a hír, mert a terve:::etröi sem
mifae tájéko:;tatást nem kap
tak. Erről a fontos témáról 
tartottak a közelmúltban ke
rekasztal-beszélgetést Sz�ntes 
állomáson, amelyen megjele!lt 
dt. Papp Lelte! György, Szen
tes, dr. Elce Károly_ Csongrád 
országgyülési képviselője, Faj
J.;usz Ferenc Szentes Yáros fő
mérnöke, Halmai Lás:;ló, a 
szentesi önkormán,·zat sza!,
bizottság:ína:, �:özlekedési mér
nöke és l\'émet László, a CO
)l"EXUS Rt. építőmérnök-geo
déta főmunkatársa. 

Emlékeztettek arra, hogy az 
1968. évi közlekedési koncl'p
ció keretében már megszün
tettek kétezer k ilométer ,·as
utat, amelv közül eg\·es �zaka
szokat h ib1 \·o!t felszámoln i .  
Igv esett áldozatul a szcge·li 
gazdasftgi rnsút is. /1.. dcrek
eg_\·házi ki�vasulat i s  folsz:í
moiták, ped ig  a mezögazdasá
gi beta!,arítás idején n1gyon 
hasznos szerrpet töltött be. A 

(e!számolások u t:.'tn a for:;::i
lom közútra terelése tö:nérd:?'.� 
gondot o'.rnzott Gondoljun!, 
csak a túlt2rhelt orsz:ígutakra 

é� á:l:igu'.,ra. a gépkoc�ik kör
nyczetszennv0ú.sé:-e, a köl:sé
rescbbé \"Últ tümcg51.:'il l itósr:1. 
A lrnrábbi koncepció h i b;ís lé
péseit az élet birnndtotta. és 
most tov3 bbi íOO kilométere,1 
a!rnrjúk megszüntetni a vasúti 
fon:;alm:i l. 

.-\ forgalommegszün tetés 
egyes sznkaszokon az önkor
mán;·z3tok anyagi hozzújúru
lúsánai, függvényében elm:1-
radhat. /1.z önkormányzatok 
azonban szegények és képte
le:1ek a \"U5Út fenntartásához 
l'OZZ:Íjárulni .  A 1.:asú ! i  kö:;le
/:edés fenntartása, nem lehet 
-i;állalati és települési alku tcir
gya! 

Fajl,;usz Ferenc músz:i!d 
osztálvvezctő arról b�sz,f-'.t  a 
tanácilrnzúson, hogy a:nil,0r 
.;z önkormányzat szakszerű 
én·ekkel eréíf�szítésekct tesz a 
.:'1-IÁV-nái, akkor akarják Szen
test és Csongrádot elvágni a 
szegedi fővonaltól. 

A jól bevált fővonali cildu
sos menetrendhez Yaló szárny
vonali ciklusos menetrend k i 
a:akítúsát elvileg támogatja a 
MÁV Vezérigazgatósúg a szen
tesi polgármesteri h ivatalhoz 
írt szívélyes hangn�telú leve
lében. de csak önkormányz:iti 
anyagi hozzájárulással tartja 
lehetségesnek. 

Dr. Papp Lehel György, 
Szentes országgyülési képYise
lője tö:11ören úgv fogJlnrn
zott, hogv a térséa lé/ l.:érdése 
1i -vasu:i forgalom fennta rtása 
S:entcs és Kisl:unfélegyhá:a 
kii:öl t. A felszámol:ísi proa
raman bc:ül l:ülün kellene 
fcgla ! l-:ozni a \·onalszakasz be
zár:isa\'al, mert a p:í!va v i
szonylag jó á l iapolbah \·an. A 
Szentes,-Csonr;rád közötti Ti
sza-hidat néhánv é\·vel eze!Jtt 
so:, százn,illió�·fodn�órt épi-
tettét{ át. 

s�emináriuni Budapesten 

/1:émet Lás::ló é[)ít,ím�ri�ö!,. 
ge.;,d<!ta szélesebb látó,dirb:..n 
,·iJ;_í„í toü:1 mc,1; a '  k21dé�1, 

-"' A · m'agrur ,-,1�úth;í!{.tl:lt 
helnete és átbpoto kritiku,, 
f.ő: ·  katas1trof:íl i,, mert el\'i
�elhetetlcn a B.1tlapest centri
kuss6.ga. A nemzet�özi for:;::1-
lomban a föníroson ú:h:i,adó 
rnintlzn árutonna h:i.rom kílo
mét-er óra scbességr,z c:sö1, kr:i. 
Ifa ezen nem vál t,1ztatna:,, 
a:{kor messze elkerül bc>nni.i_n
ket a nyu�ati tr:inzitfor�alon°, 
Sajnos, nálunk még uralkodi'� 
a :  a nézet. hogy ha valami át
menctileÓ r.oss.:, akkor a.:t 
szüntessük meg. ahelyett. ho9J 
awn gond�lkodná nl.:, miként 
lehetne celszerü beru/Jázassot 
a jövü számára has:::nn�ítani. 
Például a Mlnyugat fe!öl Uk
raj.1a irányába úthaL:.c!ó vasü:i 
forgalm�t Ki�kunféleg_d1ázán, 
Szentesen át Szolnok irányába 
e>I lehetne terelni. Mindössze 
Kunszentmártonnál kelle1'le ll  
k il ométer vasút i  pályát korsze
n"isíteni, és a tiszatenrői delta 
vúg:fonral mé� Szolnok ren
dezőt is ki lehetne ikta::ni a 

Záhonv fo!é irúnyuló forga
lornbM. Aidrnr az t'.1j Tisza-híd 
sem épült volna fol hiába, és 
a két város sem lenne elv��
\'a a Sz�ged-Iludapest fö\·o
na!túl. 

D1·. Eb? Károly Csongrád 
o:-sz::ígq\·úlési képviselője me�
dijb!Jenés•el szólt arró'., hogv 
,·úro,'.Ílt ki a!rnr,i,ík zán1i a 
\ a�ú,i forc::ilnmból. a �IAV 
'.cüOJ t 0n· szerint, ami �ői méJ 
jelzés crté'.,ü i n f•mnációt sem 
k:1 pott. m•n t  érdekelt orsz:.íg
gyűlési kópvise!ő, 

A kere!rnsztal-beszJlg2tés tel
jes kons7enrnsban folyt. A1. 
or,z1�.gvűié,;1 kép\'is�iök fel• 
\ áilalt.i!, Szente� és C5ongr;i_j 
közlekedé,i érdekei nek képn• 
seletét, , , , , , Fogas Pál 

Olasz példák a privatizációra 
Az MSZOSZ nemzetközi 

kapcsolatok osztúlya az olasz 
UIL Progetto Sud in  tézeté\·cl 
közösen a közelmúltb:tn sze
minár iumot rendezett Buda
pesten. Az olasz szakértők, 
előadók hasznos t:1pasztalatok
kal, informác:ó',:,!-::11 szolg:íltak 
:iz országukban .foh·ó priYati
záció megrnlósítúsáról. 

Az előadá„ok közül megem
l íthetjük a Fabio Perta pro
fesszor által tartott. és „A 
nemzetközi eguüttmuködés Kc
iet-Európa fe,lücléséérl'', \·ala
mint a Calso Amiencci pro
fesszor által tartott és „Az ál
lamitói a magánszektorig: pri
vati:::ációs folyamatok Nyuga
ton" című előadásokat. 

A megtartott előadások 
nlapján betekintést nyerhet
tünk az olasz gazdnsági életbe. 
Olaszországb:in 027 ezer ipari 
üzem van, és ezek 6 m ill ió 
munkavállalót foglalkoztatnak. 
Tíz alk:::lmazot.tal rendelkező 
kisüzemből 33 ezer található, 
ahoi is 20-1 ezer ember dolgo
zik. Allami ellenőrzés és irá
nyítás alatt áll az energiaipar, 
a telefon- és tv-szolgáltatás. a 
vasút, a szá!! ítüs, a helyi köz
lekedés. a posta, a na;:rvban
kok. a \·askohászat. az élelmi
szeripat, a Yegyipar és az ok
tatás. 

Az elnehezülő (!azdasági élet, 
a Nyugat-Európúban ielentke
zö gazdasági reces�zió. a ter
melés volumenének Yi"szaesé
se Olaszországban is pén;:ügyi 
nehézsé<:i:eket okoz. Az állam 
nem tudja fizetési kötelezett
ségeit maradé1:talanul teljesí
teni. 

l\.z eladósodott állam műkö
désének fenntartr1s:íra a nagv 
állami rendszerek á talakítás-í t 
tervezi. Ehhez a gyors priva
tizációt k h•án.ia, mint megol
dást alkalmazni, 

A három nagv ho1dingot 
orivati2c11 iák. A szárr,hri iöhe
tó narrvobb holni ni;ol- riz 

- E�T. ener�ia- és vegy
iparban érdekelt, 

- IRI, a bankéletben, a t\·
n él, az éptlőiparban és a Yas
koh::í,zatban érdekelt, 

- EFL.\I, amclv a fcqn·C'r
g·:ártásban és az alumínium
iparban érdekel l. 

J\z olasz kormánv elképze
lése szerint az állami b�:ivat
k�zúst meg nlnr,i:i szünt!:tn i a 
gazdasági éietbe. A hat::ilm'ls 
méretű úllamadósság fecle1cté
hez. a pénzt az úllami vagvon 
C'l::tdásából bizlosít.iák, Ell'Ö 
lépfsben megszabadulnak a 
nagvb:inkoktól és a Yaskohú
sza i tói. 

Természetesen Olaszország
ban is megindult az ellenér
dekelt lobbvk te\·ékenrség�. 
lVJ:inden es1közzel akadályoz
zák a kormány ten·einek meg
Yalósítúsát. Nehézséget je'.ent, 
hogv az olasz nagv p6.rtok a 
gazdasúgi élet területén i s  
igen jelentős befolvás•al ren
delkeznek. A nagy állami vál• 
lalatok élén nem gazdasági 
szakem berek vannak, hanem 
párttisztségviselök iiinek az el
nöki székel,;ben. fi. gazdasági 
srnkemberck véleménve sze
rint a kialakult ked\'ezltlen 
helyzet első számú oka a párt
lobbrk „áldásos". tevékenrsé
ge a pártérdekeknek a gazda
sági érdekek elé helyezése. 

Természetesen lassítja a pri
,·a tizációt O!aszorsz;ígban is a 
pénzhiány. A pénzpiac l!>la�
sult és legyen�ült. A tőzsde 
nem európai szinten működik. 
fi. tőkék csak nagvon megfon
toltan és körültekintően mo
zognak. 

Megoldást jelent a n emzet
közi közreműködés igénvbevé
fcle, a külföldi tőke bevon:í•'l. 
l\.fozgó„ítani k f\·únjik az oln•z 
kisvolumem1 tőkéket. Elő k í
v:ínják segíteni a kisbefekte
tők lehetőségeit Olaszország
han is, mint  mi ndenii l t  a \'i 
lfaon. Az. 11/la m felürruelete 
alatt marrcfl nz <'nergiaipar és 
a 1·ttsúti J.·rizlekedés. 

A kormúnyclképzelések 
megrnl6sításához elengcdhe-

tctlen a lassú, elmaradott 
technikát é� techno!óg:M al
kalmazó. fe.i!l'Szlésckre csak 
nagy ráforcJ i l  -isokknl alk:ilma5 
úilami tuhjdon mai:úntulaj
donná Yal<i ütn!akit;isa, 

A pri\·a t iz:íció során az ola<z 
sri.k�zervc7r,:ek h::ité!rnnv 
közrem(íködé-;ének hatfü0;í ra 
nngv ,úl\· t  fe!detn ek a fo�lal
lrnztatús szintjének fenntartú
súra. Nem akar.iuk nö\·e!ni a 
mun•'1n10'kii ! :Pk c;z:ím:í l. A 
n :iqy Jc\tsz„1mú mun•rnn�lküli
ség csa', ú inbb. megoldh1tnt
lan terhet jelentene az állam
nak. 

/1.z {ízrmek te\·ékrn,·ségének 
fe>l:cndítését a ma,gántfü<> be
Yonnsú\·aJ. a munka hatékon,·
ságána k n ö\·elésé\·cl akar.iák 
megrn'6sítani. A p0l i ti ldt ki
s1;orit.iák a gazd.a•·í:ti é'etből. 
Kedvező2n hat a foghlko7ta� 
1 :í.f:ra a \·ersenvkéOPS. na«v ha
tékon,·súi:r�ril termelő níllala
tok számának növc!,edése, hi• 
szen ezáltal c.<ökken a mun• 
kané1küliek száma. 

A Ttormrím1=ati p1képzelé.�ek 
meg'l:aló.�ítása Olas::,orszáa
brm is új fr•Jadatolc meqnldá
sát jeLenti. Újra kell sze1Ternl 
a \':íllalatoka�. F:hhcz ú i t ípu
sú. ú i  ismeretekkel renrlelkcző 
YiÍllalkozók kellenek. A ma
gú11tőkét P"lozdsb::i ke11 bo7"Í, 
a h : telrendszert .ít ke!l alald
fani .  /\ nr0gr�rn k;rl0lr!Ozói ;:,b
ban bíznak. ho�v O!aszorszá:t· 
ban íq na �ro11 kedvelt forma a 
Yállalkazác;. Természetesen Itt 

sem megv '> folvamat zök.ke• 
nőmen tesen. A ré;:ri na !!v\·:.'tlla• 
J ,-, t0k tsreztetik ked\·ezőtlen ha• 
tásukat. 

Az előadásokból kitűnt., 
hogy a gazdaság élfnkítése, 
az államarlósság rendezése 
nemcsak nálunk. hanrm 
Olaszor•zá�b;i n is sok gondot 
o'rnz. l\fogolri;is a sokat emle
getett pr:va::zációban rejlik. 

Dr. P. i.\l, 

' 
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KÖRNYEZETVÉDELEM, TÚLÉLÉS, NEMZETGAZDASÁG (1.) 

Közút helyett vasúton 
Az autózás közvetve is fenyegeti a civilizációt 

A szakszervezeteknek gyakran keJI tagjai érdeké
ben olyan Jazdasági . döntések ellen fellépni, amelyek 
egy vagy tobb munkaskollcktívát nehéz hel;yzetbc hoz
nak ugyan, de sokkal több ember egészsége ,·agy jólé
te szempontjából kedvezőek. Ilyenkor a szakszervezet 
a döntést alapjában nem támadhatja, csupán arra töre
kedhet, hogy az adott intézkedést fokozatosan valósít
sák meg, hogy a kárvallott dolgozókat valahogyan kár
pótolják. Vajon ilyen helyzetben vannak a vasutas
szakszervezetek a MAV válságával kapcsolatban? Nem. 
Magyarországon a kilencvenes években a ,·asutasok 
Jét�_izto�s��án�k �rd�kei teljes mértékben egybeesnek 
az okolog1a1 tuléles es a gazdasági válságból ,·aló kilá
balás érdekeivel. 

Az emb&isége't a jo,·endő 
évtizedekben végpusztulá1-t je
lentő \"eszélyek fenyegetik. E 
,·eszélyhelyzet egyik összete
vője: a természeti környezet
nek a 100-200 é,·e kialakult 
ipari ciYilizáció által nló 
pusztítása, ameh· napjainkra 
,·égletesen felgyorsult. Ebben 
nagy szerep� ,·an az autó:,;ás
nak, köz,·et.lenül és közvet\'e 
is. Az autó1.ás gázai,•al mér
gezi az embereket, az utak 
ö,·ezetében lé\'Ö minden élő
lényt. Példáért nem kell mesz
.szire mennünk. Budapest-en. a 
Margit körút mentén ,·égzett 
Yizsgálatok kimutatták. hogy 
az autóktól ólommal szenm·e
zett leyegőben élő gyermekek
ből nem lehetnek olran érte!
mes felnőttek. mint a tiszta le
Yegőben é!ökból, mert az ólom 
károsítja a szellemi fejlődést. 
Hasonló Yiz,gálati adatokat 
tucatszám idézhetnénk. Osz
szességében :  a frilett ipari or
szágokban az autózástól s;,:ár
mazik a légszennyezés közel 
fele, a nag�·városokban döntő 
része. Budapesten ez nz arám· 
90 százalék. Xem ki�ebb ve
�zélyt jelent a szén-dioxid-ki
boc�átás. amelynek szintén az 

., autó1.á� az egyik fő forrá�a. 
Az ennek hatúst.ra - az úgY
ne\·ezett üvegházhatás foh·t5n 
megindult éghajlat\'áltozás 
például hazánkat st,·ataggá 
fogja változtatni. I-� folrnmat 
megállítására - nemzetközi 
kutatások szerint - azonnal 
kétharmaddal kelicne csök-

kenteni világszerte a szén
dioxid-kibocsátást. 

Az autózás közvett·e is fe
nyegeti a civilizációt: az em
beriség :-zegény háromnegye
de - ha gazdaságilag lehetsé
ges ,·olna is - a bennünket 
körülve,·ó természet korlátai 
folytán nem érheti el azt az 
autósúrú:;égct. amely az em
beriség gazdag cgync,gyedénél 
létrejött. Mivel a gazdag ki
sebbség a .s1.egény többség elól 
is elpazarolja az cnergiút és 
kárukra is s1.enm·e7.í a lég
kört. az autózfü, jelenlegi sű
rűségének fcnnta1-tása egyik 
fontos eleme a szcgén:1,· .,Dél" 
és a gazdag ,,Ei;zak" ellentété
nek. Ez az ellentét pedig már 
meg ís indította n legújabb 
kor hatalmas nép\'á.ndorlá�át: 
a „a;azdasógi meneküllek" ára
datát, é,; e!,öpréssel !en,·egeti 
a ci,•ilizúciót, akkor is. ha -
adia isten - sikerül me�alrn
dályozni. ho�y a szcgcny em
bermi-lli.irdok elkeseredésé
ből egy atom-Yilághüború rob
banjon ki. 

Zlli t  kell tenni e ,•e�zéh·ek 
elkerülésére? A Yilág jö,·ővé
dő erői, tudósok és mozttalmi 
akth·i�tak már kidolgozták és 
hirdetik a m't'göldást. Ami a 
közlekedé:,t illeti, a Yilá� gaz
dag orszn�oibnn - és ebben a 
szPmben:i:.!ítósban l\lo,zrnror
szá� is ide tartozik !  ·_ az 
autózás zömét a t·as1í.ttal és a 
1:árosi tömPpközlckPdéssel kell 
ki1:áltani. A ,·asutat tehát nem 
csupán megó,•ni és fenntarta-

ni, hanem jelentősen fejleszte
ni kell, minél ,·onzóbbá kell 
tenni az autózók-szállíttatók 
5zámára. 

A vasút fejlesztése és az 
autózás visszaszorítása a nem
zetgazdaság talprnállását is 
szolgálja, mert a ,·asút :-okkal 
olc�óhban teljesíti a szükséges 
szállításokat. A közúti furnro
zás a nemzetgazdaság súlyo
san ráfizetéses ágazata, a 
nsüt fenntartása é� · frjleszté
se piacot jelent a hazai ipar
nak. a vasút fcnnta.:t,ba és 
fejleszt�se magában is sokkal 
több munkahelyet bizto•ít, és 
emellett még a hazai beszál
lítóknál is sok embernek ad 
munkát. 

Az 1991-ben 100 forint áru
fu1:arozási árbevételt teher
autószállitásnál 77,2 forint ki
adás terhelt, míg a vasuti szál
lításnál csak 28,8 forint. i>lás 
szavakkal : minden 1 milliárd 
forint áruszállítás átterelése a 
vasútra (a környezet,·édelmi 
hasznot nem is számít,·a) évi 
félmilliárd forint nrereséget 
hoz a nemzetgazdaság számá• 
ra. 

A magyar közút! járműfor
galom a magyar nemzeti jöve
delem (GDP) 4,5 Slázalékát 
hozza létre, eközben azonban 
a nemzeti jö\·edelem 7 �záza
lékat kitevő kórt okoz. A 
,·asút alép1tménye, jármúállo
mánya, energiafelhasználása 
hazai gyártásra, illetYe hazai 
eróforrásokm táma5zkodik, a 
vasút fejle.-,ztése tehát élénkí
ti a magyar gazdasál!ot. E�zel 
�zemben a közúti fuvaroz1� 
eszközeit ('S üzemanyagát fü
lcg importúlnia kell. holott a 
magyal' ipar és mezőgnzdas:íg 
még sokáig n agyon nehezen 
tud külföldi piacot találni ter
mékeinek, vag,· más szavak
kal : elmaradott teclinoló
pián1;kal nagyon 11ehezen tu
dunk a világpiacon eladható 
tennékekct elóállítani. A mai 
he1yzetben fontos tehát. hogy 
a hazai teljesítmém·ek jelen
tős ré.,zbcn a hazai termelés 
számára szo1gáltassanak pia
cot. 

S1iklak:r István 

(.Folytatjuk.) 

A száguldó ICE (1.) 

NEM TÉTLENKEDIK A NYUGDÍJAS KÖNYVTÁROS 

Kuvaszkölykök 1/,at,ber asszonynak 
Kecsk-eméten, az ál'.omás 

klub;..önyvtárában sze1·da dél
utánonként sok idős ember 
megfordul•. Az oh·asni \'Ítg,·ó
kat D. Tóth Sándor fogadja, 
immár harminc éve. ő nz, 
aki megteremti a lehctősJ
get, hogy alkalmanként 20-30 
nyugdíjas \"asutas talál!tozzon 
n künyvtá1·szobában, s a 
könyvcsC'rélés ideje alatt dsz
szaidézzék a rnsúton eltö!tött 
éveltet. A könyvtáros mindig 
jókedvúen, megértéssel foglal
kozik a vo't koHégákkal, át
é:-zi he>lyzetüket, hiszen pár 
hónapja ci is nyugdíjas. A 
kön}·vtár t>gyik  sa1·kában U:
ti.in'k le beszélgetni páh•nfutá
$.Íról. az emberekhez • füzódő 
kapc�ola táró!. 

D. Tóth Sándor Dé\'avá1wá
ról került a nagrkórösi refor
mátus t.anítóképzóbe, de ta
nulmányait megszakítva egv 
rokona rábe.51élésére 1950 
augusztusában átjött a MAV
hoz. Kecskemét.en vették fel 
,·onatfé:Cezőnek, majd az elő
frt Yizsgák letétele után for
galmi szolgálaitevő lett. Tíz 
évig ült a rendelkezőasztal 
mögött Kecskeméten és Kis
kunfélegyházán. A 60-a-. évek 
másodi·k felében múr vélni le
hetett, hog,· nelö nem ez az 
igazi küldetése. Akkori állo
masfőnöke élete első minö�í
tésében így fogalmazott róla : 

„A szolgálati fegyelmet 11em 
köL·etelt meg, mint re11delkezli 
forgalmi szolgálatte1:ó eltűri, 
hogy a gépkfseró szolgálati be
szélgetés közben Sanyikának 

mindezekkel, s életvidám ter
mészete átsegítette a nehe
zebb é,·eken is. N.épszcr(í, 
közkedvelt munkatárs voit 
Kccs�eméten és az igazgató
s.ig személ) zet! apparátusá
ban is. 

- Mi \·olt szép ebben a 
munkában? - érdeklődöm. 

- Szerettem az embereket, 
és igyekeztem segíteni rajtuk. 
Mindenkit személyesen ismer
tem, hiszen évente 200-300 
embert vettünk fel. Szeren
csés természetemnek köszö�
hetem, hogy · mindenkivel 
azonnal szót tudtam érteni, éj 
megismerve gondjaikat, segít• 
hettem is nekik. Csupán egyet 
említenék :  annak idején mcs
szerYeztem a kihelyezett álta
lános iskolai képzést, itt a kul
túrházban 5-6, illet\·e 7-8 osz
tál;·t működtettünk. Száznál 
többen így szerezték meg az 
általános iskolai végzettsé�et. 
A \·onatvezetői vizsgákhoz 
például előírás volt a nyolc 
nltalános, ezért is igyekeztem 
rábeszélni az embereket a ta
nulá�ra. Utólag sokan megkö
szönték, hogy nem hagytam 
békét nekik. Egy másik példát 
is említek : amikor körz"!ti 
üzemfönökség volt Kecskemét, 
32 ál!omás tartozott ide, az 
ottani \·ezetők mindegyikének 
klne,·ezésében közreműköd
tem. Sajnos, az idő elrepült, 
a régi garnitúra nyugdíjba 
ment, és ,-atamennyl szolgá
lati helyünkön kicserélődtek 
az emberek. őrülök annak, 

l1ogy akiket vezetó beosztásba 
ja\·asoltam, mind mcgálitak 
a h;?lyüket. 

- l\Iunkúja mellett ,•cwttc 
a szakszervezeti könyvtárat 
i;; • • .  

- Harminc ér, alatt szfrem-
1iez nőtt a könyvtár, így nyt1fl• 
c!iJaské11t is szfrese,t vezetem. 
Háromezer kötetes kö11y1:tá
nmknak kihelyezett -részlege 
t•an Kiskunfélegyházán, ko
-rábba 11 több állomáson lctct i 
könyvtárunk működött. Saj
nos, az utóbbi években feJ
lcsztésre, új könyvek beszer
zésére nincs lehetóségünk. lgy 
csak régi könyveinkból tudoK 
ajánlani olvasóinknak, Ismer
ve valamennyiük érdeklődé;;i 
körét. 

- Nyugdíjba ment, hogyan 
telnek napjai ? 

- Nem akarok leállni a 
munkával, így aztán nyugdí
jasként s:ncs sok időm. A 
könyvtárról már volt szó, 
emellett választmányi tagja 
vai::yok az Altalános Biztosító 
Egyesületnek, vezetőségi tagja 
a heJ}; ebtenyésztóknek. Van 
egy tanyám, ott gazdálkodom, 
állataim is vannak. Köztudott 
rólam, hogy 20 éve eredmé
nresen tenyésztem a kuvaszo
kat. Legnagyobb ,;ikerem, 
hogy kuvaszkölykeim eljutot
tak Svájcba, s6t Angliába 
Thalcher asszonynak Is vittek 
ajándékba. Most váltok a faj
tával, de hú maradok a ma
gyar kutyához. 

(Gellért) 

s:ólitsa." Talán ekkor kezdő- r-------------------------

dött személyzetis pályafutása. 
Előbb személyzeti ügyintéző 
lett, majd 1980-tól nyugdíja
zásáig .  személyzeti és munka
iigYi csoportvezetőként dolgo
zott. Csaknem :12 évet töltőt t 
,zemélyzet.ls munkakörben, 
ami országosan is egyedülálló 
telje., ítmény. 

Több mint három évtizeden 
át az óllandóan reflektorfény
-bel-i l�vó szemé.:yzefü munka
kö::-ben maradni csak példa
mut.itó magatartással, az em
berek problémfü iránti érzé• 
kenység:;:el. tolerancinrnl, meg
felelő alkaimazkodóképesséi
gel, s nem utolsósorban be
csületes {•letvitellel lchet�tt. 
D. Tóth kolléga rcndelkeZl' t l  

Vasuiassztrájk 
Belgiumban 

Belgiumban október 27-én 
déle:őtt tizenegykor az 
Európ:ii Közös:oég tugá;:.amal
nak többségéhez hason:óan -
megbénu·t a va�úti közleke
dés. Jelentése.::: s>ie,i;!nt vala
mennyi nagy\·áros pálrnudva
rain egy teljes órára leállt a 
munka. szünetelt u forgalom
irányítás és minden egv1fö 
utas- és áruforgalmi szoigál
tatá:o. 

.A belga vasutasok munka
beszüntetése része annn:-: az 

egész közössé!?'re kiterjedó ak
c;ónak. amelynek keret.ében a 
t;zenkét t:igál:am - valamint 
hozzájuk csatlakozva s,-;_\Jc -
vasutas-szaksze.:vezete nvo
mást kíván gyakorolni suját 
kormánrara é':t az Európai Kö
zösség i:;etékes szervczctclrc, 
t;:takozva az állami rn,;úti tár
saságok kilútúsba helyezett 
privatizációja ellen é� szor
galmazva a meglévő vasút
hálózatok fej:e,;ztését. 

A mü!t év nyarától Ham
burg és l\Iünchen között me
netrendszerűen közlekednek az 
Intercity Expres,z-vonatok. Az 
1992. évi menetrend elctbt>lé
pésérnl új ,·onnlakon (Würz
burg, Nürnberg) tűntek fel az 
ICE karc�ú :-zerclvényci. Atla
gos menctsebes,égük 2.i0, ma
ximális sebes.ségük pedig 280 

kilométer,óra. 1\ Hambur�-
1\'lünchen-távolsn� me;::tételé
hez már csak hat órára ,·an 
i<zük.ség ICE-vonattal. A sze
relvénrek két ,·ontatójármű
vel é-; tizennégy kocsirnl kö.:
le!,ednek. 

A fenntartá�i és karbantar
tú,i báz',okat a ,·ontatási tele
peken és a jármüjavitó üze
mekben eddig a mozdonna 
Yag,· a kocsil{1·a kcl!ett mére
tezni. E::el: a bá:::i.wk egymás
tól nagy tái•olscígra kerültek. A 
mozdonyok t-s a kocsik grnko
ri átállítúsn ezt'kbc az eg,·sé
gekbe költ'-é�es és ho�szadal
mas volt. Ennek következté
ben a mozdonyok és a kocsik 
hos,zú ideig nem álltak a 
\'asútüzem rendelkezésére. 

A bamburgi 
javítóbázison 

Eredetileg e1ekból az ICE
vonategy:-;égekből ◄ 1 szerel
Yényt szer1ett b<' a "'émet Szö
vet ·é_qi \'a<.út. ,•01rntegysegen
ként 50 millió márkáért. Az 
1992. évi menetrendtől üzembe 
állt, illetve átépítés alatt álló 
DB-vonalaln·a. a programnak 
megfe!elóen, 19 úJabb szerel
Yénne adtak a salz�itteri 
gviirnak megrendelé�t. A ter
vezőa:-ztalt már elhagyta a: 
ICE-;\l-típus is. ami a nem
=etkö:i 11a.gy sebességű vasúti 
kfölc1:Pdés igén?JCÍ .�zerínt az 
évtized közepére tühbáramne
mü kivitelben készül. 

Az lntcrCitv Expre�sz részé
re egv teljesen új ellátási és 
szervizrendszert. új. precízen 
meghatározott IC'E javítúsj é� 
karbantartási folyamatot fej-
1esttett ki a DA, amelvben a 
technoló�iai műveletek a leg
messzebbmenőkig egvmá�ba 
illesz.kednek. Annak érdeké
ben, ho�v a szerclvénvenkénti 
futásteljesítményt é\'enként 
500 ezer ki.Jométcrre tudjál, 
növelni, a ,·onatok üzemen 
kívüli idejét egy logisztikai 
koncepcióval a legkisebbre 
csökkentették. Eddig ugvanis 
a Német Szö,·etc;.égi Vasút 
mozclonyok!rnl vontatott távol
sqi és lnte,City vonatai alig 
tebb mil'lt 300 ezer kilométert 
futottak évenként. 

Az Intercity Expressz-Yo-
natnúl mindezt precízen ter
,·ezték és n1lósi•ottúk meg. Az 
ICE szerelvényl'it ugvan:s ,·o
nategvségenként kezelik, kar
bantartják. HumburJ :\'ord-on 
vagris Hamburg-1-;;c1el'-tcdt
ben, az egykori rcndezöpá
Jvaudvar területén, mlntegv 
230 millió német mnrká� pro
jekt keretében. az InterCit\· 
Expressz-Yona tok részé1·e ei:(v 
teljesen új. korszerű ,·onta�ú,i 
telepet épitettck. l�z ma már 
hatékonyan múködo ,;zo!gú'a' i 
é.-; logisztikai központ.in a DI3-
nek. amely uz eddigi ka1·ban
tartási formúk é!l módszerek 
hátrán\'ait b retccltcti Német
orszúgl�an. 

A:: új llr11nburgl i·ontatási 
telep javítócsarnokának sw
katla11ok a méretei: 430 méter 
hosc;zú és 65 méter '-Zéie� fe
dttt múhel\•csnrnokban fogad
ják ott a invítá'-ra. YiZ"'1t1Hnt
ra. ellenőrz5 k arbantartásra 
érkező lCE-szerelvénvekct. 
Amint Hamburg A1tonában az 
utolsó utas i s  ldszállt n szercl
vényhól, az lCE mozgú ... ba len
<lül. 'f:sznk felé veszi nz ir:ínvt, 
át.halad néh•in? S-Rnhn-rne�
ú!lóhelyen, és a mosás, maid 
a;,; ultraham�tal. me-t,·c, fény
nvel történő futómú-dia�nosz
t:kai vizsgálat után eJl '1d11l a 
futurisztikus. n�t?v ftttba!ltiá
lya nagvságú InterCitv Ex
pressz javítóbázis felé. Az 
lnterCitv EKpressz-vonat 
komp!ett szerelvénye saját 

\'Ontatá�'>al áll a teiepi ja,•ító
csarno!<ba, ahoi minden vú
gány felett fels6, ezetek van. 
Nyolc i·cígá11y sorakozik erm
más mellett, 1:a(l!Jis egyidejű
leg 1111olc vontatcís:erl'lt·é11y 
munkcilatait lehet a műl1ely
csarnokba1� e/i:egezni. Vona
tonként 130 munkci dolgozhat 
('gvidejülc�. .IV. új vontatú,i 
telepen sok új elgondo'úst 
megvalósitotta!{. A ;avítócsar
noki vágányok pé:clúul nem 
C!!YS7.:ntesck, mint azt edd;g 
megszoktuk. 

A vágányok va�ój;'iban osz
lopokon nyugszanak, s e1.á:tal 
h.írom mu nkaszintet lehetett 
kialakítani. Az at�ó f;7.!ntcn ki
a!akitoft munkaterü'ct �yo
korlatilag 2,4 métc-rrel vi:in n 
�ínkorona szlntje ala' t. Ezen a 
szinten v{•gz:k cl a két moz
dony és a kocsik fort?óvúzain. 
a keré!,pfírokon. n fék.szerke
zctf'ken és nHnden, a kocc:i 
padlója a1att f('!fQ!!gesztett be
rendezé,en az összes jnvítá<,i. 
karbantnrtási és c!Jenórz6 
munká!a1ot. E::en1:ívül a:: 
alsó szinten 1:égztk az ICE
s::erelvén11ek zárt WC-em1sé
neinek ürftését <'.� feltöltik t•fz
=el a i·onat tartályait. 

Az al.só munlrn<:zint egvben 
a má<llk két fel1-ó c!l:ít-Sc:úmik 
is a fő szll.llit1;<;i síkia. Itt szál
lítiák és raktározzá1< az anva
�okat. az alkatré<:zoket, é,; az 
aL�ó munknc:zinten az nld�l<:ri 
szárnvban rende1ték be a kü
lönböző javftómúhcl"eket Is. 
A jnvítócsarnr,k mindkét 1:ég1-
nek homlokfelületére teher/el-. 

vonókat építettek, amel j/en 1:e
res;;tűl a kö;;épsó mt111kas:d11t 
ellátását biztosítjál:. 

A mindig cgymá.s mellett !ÍI• 
ló két vonalszerelvl•nvhez rcgv 
gombaalakú szerc-!üúllú t 
renclszeresztettek, amit egy 
nem kötöttpálvús berende?.�'i
St•l tudnak gyor.-,an mo1.gatnl. 
Ezen a munknszint{'n kezel i k  
a z  ICE-vonatok eúl'zőkoe'i i 
jait. innen látják el gazdn�ügi 
tereit es végzik a vonat be!sö 
t:�ititás{. t ;s. A be;só t:sztítns
sal e�ridl'jú!l'g n DGS. vnr::vis 
a nl•mct yrir,út uta ellf1t6 tar
sac;úga c5eréli az előké<:zitett 
ételkon�{mereket, títv;zsstálják 
a konvhat berendezé5eket éf 
felkészítik n fedélzeti b!sztrót. 
i l letve az éttermet a követkcz1i 
útra. El7.el p,irhuzamosan a 
va.-;utnsok elhl'lvezik a követ
kt>zö útra szóló heh•foglalást 
klző l{.trtvnkat, az egész vo
n,1te�vsé�ben, pótolják a fo
lvóiratokat, a menetrenddel 
kapc,ol;itos szóró:apokat. a 
mosdókbnn. WC-kben a szap
pant, papírtfüülköz6ket és 
e��·ebl'ket. G,·akorlati!a� a kö
zépc;ő munka�zinten tört(,nlk 
a:,; ajtók éq az ab:akok kar
banll'lrtása J<t 

A 1iarmadik, t·aq11is a leqfel
só nmn kas?intról lehet felmen
ni a jármú tetejére. hom1 a 
műszaki tech11ik.•11sok az áram
-�zeclön és a mozdom, tetejc�n 
!l::ii1:s{!ges ja ríf á�o1:a1 elr,··rJI'?• 
zélc. A ql'relvén�· két vonftfl'• 
je (mozdonva) fölött ri i'.J,·itó
csarnok éppen a t'i'írl·,,.;i l)c. t'• 

rés javítások érdekébP„ m:i,rn
sitott formában készült. Való-

jJban ezen a s1inten törtt'.'!n!'� 
a tetön ml"gsérü,t kompktt 
egy·"égek é< a géptér! fódnra• 
bok c<eréj�. ah\i a Német Szö
' et.oé�: Va,útn.í, m.2r régóta 
alkalmazott ja,·ítú i forma. 

A ham bur'!i vontatási tele
pen cgymcissal pcirhuzamos().n 
minden tc>clrnolóoiai müt·elet 
e7végezlwtó és ennek üteme is 
meghatározott. 
• S:1 iátos dolog az u.1 karban

tartó búzl,-.é>n, hogv a s1.erel
\·ém·ek mozdcmya' fé'•lötti fcl
cőveze•é!,-tar!6 hídszer'{ezeb• 
k'emelhP•ik. f(>lrefülfthatjí1:;: é� 
Uro!ha• j::ík. Ezután t-�\' két
to,!ás darmal a mozdon\'tetó 
me;ifele:ö részét leemelheti:::: 
éo; a gép•érhen e!helvewtt e:;:v
sérzekPt i, cserélni 'udj,ík.  

Te!jec;en új megoldcis n ko
<'�i k  kerékpárjainak gyon,cse
r(• iére szol�áló berenclezéq. F.l 
kl't vágányhídból. rngvis két, 
e�Yl'nként 2.4 rn?terrs hosszú 
i:-ínszakaszból áll. A vál!ám·
hi d·1kat fix helvz,..!bPn r:lnít
het!k, kirPtrszelt :íi'apotban 
nrdig a ,·1tZ1n,•cz,:rn"7()'·•,t a 
két 'l]tia1 irányban cl lehet 
mozdítani. 

A kerékpárcserét az ICE-vo
nategység megbontása né;ki.il 

a szere!\-•én,• alatti m,mkaszin• 
ten a speciális cseré:ó beren 
dezés jármű a : á  irftn,..·ftásáxal 
kezd:'., El. ,1 1>crendrzé.� lég
pcírná1: srnítségét•el mozog, 
tennés=etesen meg/ eleló irá-
11yitással b t•c.:érlé.�sel. Egvéb
ként az e�ész iavítócs,rnolt 
járófelülete kopá<',116 ts a 
légpárnás köz!ekcrJé<;re alkal
ma� kivitelbPn ké<zült. 

A gvors kerékpár- va�v for.; 
gónizcseréoek az az előf,Jté
tele. ho;::v a jármú minden 
esetben <'entiméter pon•osan a 
v:'ít?forhidon állion meC! V:'í
g.mvonként egvél.úént 56, 1:
l�tve 60 pár válfl'5nvhidat ala• 
kftottak ki. Az lnterc· ty Ex
prec:sz-vonat kor.sij:ilnak m'n• 
den e!!Ve!' kerélroárjúru jut 
egv nigiínvhíd-p.ír. 

A futóm1ívön és a f&szer.; 
kezeteken elvf..!!7.Pndó munká
latokhoz. valamin t  a knr�l!t 
at<n munka�1.inte„ történi'l fol
tiillr�éh1'7. és ür{tP<PhC'z önjá..; 
ró emPlőkocQik:it alk"tlm:12n�k� 
Ezek0t a javítócs,rnok oadl6-
i;7,fntiPbPn P]hPlve?ett l nd11k.: 
ció.s- ,·eze•ékkábPlek ú•ján irá.; 
nyitják. f!le'V(' VP�rl'k 

Orosz Károly 
(Folytatjuk.) 
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DZSÚDÓB.\J�OKSÁG 

Csoma Gábor megvédte 
bajnoki címét 

Csoma Gábor (szemben) a döntőben 

A felnőtt I. osztálvú dzsúdó
'bajnokságon remekül küzdöt
tek a ,. \·asul.3s" cselgáncsozók. 
l'us::tai lstt•án (MVSC, 78 kg, 
edzője : Hor-z;áth Csaba), Csoma 
Gábor (MVSC, ..J. 93 kg, e. :  
Hon:áth Csaba), Vészi Klára 
(PVSK, 48 kg, e. :  Fel�ete Ta
más) és Király Anita (:.\1VSC, 
GG kg, e. : Markovics László) 
baj noki címet ; Szűcs R;ita 
(l\lIVSC, 44 kg) és Gergely Eva 
(:.VIVSC, 48 kg), ezüstérmet; 
Szigetvári Zsolt (PVSK, +93 
k:O. Kiss Anita (i'.IVSC, 56 kg), 
reis:: l\larianna (MVSC. 72 kg) 
é, Virag l'rlónma (1'1VSC. 72 
kg) bronzérmet nyert. 

Csoma Gábor teljesítménye 
ki.ilönösc>n é:·téke�. mi\•el a 
mbkolci sportoló ezúttal so
rozatban harmadszor jutott a 
a nehézsúlyú magyar bajnoki 
dön�óbc-. S amíg l !l90-ben még 
Yeszített Csős� · 1mréi:el szem
ben, tarnlv éppen a \ ilá".lbaj-
110'.d bronz(rmest - é,; a bar
celón iai ol i mpia 3. hclvezett
iét - győzte le a finúléban. 
Búr c;,:úttul legnagvobb hazai 
ell0n fe!e nem indu'.t. így is 
szamo� ki \'áló hazai dzsúdóst 
kellett le;:l,·őznie ahhoz, hogy 
i�mét feláll hasson a dobogó 
legfelső fo'-:á:-a. 

- Igazán sajnálom je-
gyezte meg közvetlenül a baj
n ok i  aranyérem át,·étcle után 

ho"v ezúttal Csősz Imre 
n;n, y�Jt itt. mert jó lett rnlna 
Yc-le \'Ívni a mostani döntőt, s 
,iz eddigi egy-egyes döntetlen 
c1lt·1st eldönteni. De talán majd 
jö\·őre . . •  

Az- l\l\'SC 23 esztendős \·er
senyzőj ének sportolói karrier
je azért is fi:;�·elemré méltó, 
mert csupán 1G é\·esen - ami
kor músok már so!{szoros kor
osztál_\'OS bajnokok. minősített 
nemzetközileg .. jegyzett" ver
senyzők - kezdte el a dzsú
dót. Két éi:ig edzett Egerben. 
majd hús.:tesztendös 1.:orában 
hehíz;tálc sorkatonai szolgálat
ra. Nos. a katonaság ugyan
c-sa:, a javára dit. mert a Bp. 
Honvédban folyt:lthatta a csel
gáncsot - kiváló edző:;:, spor-

(A szerzö felvétele) 

to.lók társaságiban. Röviddel a 
szöuli olimpia után leszerelt, s 
Miskolcra, az MVSC-hez ke
rült. S mivel az ötkarikás játé
kokat követően több nagynevű 
hazai dzsúdós visszavonult, 
megnyílt előtte a lehetőség a 
bizonyításra. Az or�zágos 
rangsorversenyeken elért I
I II. helyezések után 1989-ben 
már jelentős nemzetközi ver
senyen (Lengyelországban) is 
felléphetett a dobogóra. Behe
riilt a válogatott keretbe, ám 
családi elfoglaltságai miatt -
felesége második gyermeküket 
várta - átmenetileg nem Yál
lalhatta a nemzetközi szerep
lést. Ta\·al\' aztán rendeződtek 
az cgvén i gondjai. s ez a sport
credménvein is tükrözödött. Az 
idei dzsúdó Európa-bajnoksá
gon őt i ndították, s a naiFon 
erő;; mezőnyben pontszerző he
lyet harcolt ki .  

- Az MVSC nagyon sokat 
scgitett s.:emélyes ooncljaim 
megolcl4Mi_ban és a vcrse1tyek
re történö felkés::;iilésben -
hangsúlyozta, - Emellett Szil
\·ásváradon \'an egy kh dzsú
dókür. melynek tagjaira szin
tén számíthato!,. S n emcsak al.' 
edzések tekintetében. de erre 
a bajnokságra is elkísértek. 
hogy szurkoljanak nekem. Ter
mészetesen. nagyon sokat je
lent, hogy Horváth Csabával, 
az edzőmmel nagyon jól együtt 
tudunk dolgozni. Ami pedig a 
jövőre vonatkozó terveimet il
let i :  szeretné!� a nemzetközi 
küzdőtéren is helytállni - é� 
indulni a jö\'Ő évi Európa-baj
nokságon, érmet szerezni. 

A magyar felnőttbajnokságot 
követő napo!{ban érkezett a 
n agyszerű hír Argentínából: a 
j unionkorúak (19-20 évesek) 
v ilágbajnokságán Illyés Mik
lós, a Miskolci Vasutas se 

sportolója bronzérmet nyert a 
63 kilogrammos súlycsoport
ban ! (Megjegyzem, a junior 
vb-k történetében most szerez
tek először érmet - érmeket 
- a magyar fiatalok.) 

Büki Péter 

Véradó vasutasok 
A hal\'ani városi Vöröske

reszt \·ezetősége és a kórház 
Yértran.�zfúziós állomása Hat
van \'asútál!omáson négy al
kalommal tartott önkéntes 
Yéradó napot. A négy véradó 
napon 1 13 li ter életmentő vért 
ad1 'lk a mütétekhez és a bete
g�!{ gyógyítására. 

Élenjárt a véradásban Vá
mosgyörk pálrnmesteri szaka
szának dolgozó.i közQl l\Iedve 
János pályamester, aki negr
venszeres véradó lett. Kál-Ká
polna gépesített mozi:(ó oálya
mesteri szakasz dol::tozói i� 
rnlamennyi \·éradó napon részt 
\·ettek. 

4 Szórakoztató · műsorok 

gyerekeknek, felnőtteknek 

.-\ Törek\"és Művelődési nck : Nógrádi Tót11 1s t i;án, 
KÖlpont decemberi rende-z- Molnár László, Cseke Júlia és 
, ény-programj{1 t  az intézmény még sokan mások. 
Yczetói ú�y állították Ö5sze. A következő hét \·égén. de
hogy a g�•crekek.től a fclnótte· cember l:!-én, szombaton. dél
k ig  mindenki megtalálja a e!ött 10  óráté>l, a Póker eg.vüt
kcdvére \'alót. /\ szórakoztatr tes Mikulástól-karácsonyig 
müsorok közül ezúttal három- című zenés gyermel,műsorát 
generációs rendezvényre hív• mutatják be. 
juk fel a „Törlbe" látogatók é, A táncolni, szórakozni vú-

�l,\GYAR VASUlAS 

D_iabétesz világnap 

Ünnepi megemlékezés 

a MÁV-kórházban 
Mint arról lapunk legutóbbi 

�zúmában hírt adtunk, 11ovem
ber l ➔-én, a diabétesz világ
nap alkalmából a Vasuta� Cu
korbetegek Egy�sülete ünnepi 
megemlékezést rendezett a 
;,\lA V-kórházban. A több száz 
érdeklődő nem bánta meg, 
hogy ezen a szombaton fe!;í!
dozta szabadidejét. A szcrve
zök sokrétű proqramról gon
doskodtak. A 7.súfol,�� ig rnP.g
telt konferenciateremben ne
ves előadók, vetítöképes elő
adás:tikban hívták [el az ér
deklődfö: figyelmét a cukor
betegségek kialakulására és az 
ellene \"aló Yédekezés lehető
ségeire, nem u tolsósorban a 
helyes életmód fontosságára. 

A szervezők rtva km·h ti t a
náccsal és élelmiszertermék-

hemulatc',yaJ is szo!e-ti!t<1k �7é• 
le� skálún mutatva be a diab2-
tikus ételeket és i talokat. Be:
é� külföldi cégek gyógyszer és 
grógrúszati scgétieszkö,;ike1 
vonultattak fel. .\ gógyszerc•k 
h_atúsmechanizmusai:·a jnl 
felké�zült  szakembere!, szríbnn 
adta:, \"á !"tszt az i-•·dekliír!0l< 
ne:,. A diabeti kus é!elmiszer
termökeket megkó-tolhatt;ík a 
je!en'é\·ők, sőt d.strolni is le
hetett. 

A helyszínen a szakorvosok, 
as�zisztensek több száz cm ber 
Yénwomását. \·ércuko:-- és ko
lesztel'inszin t'jét mérté:t m.:g. 
Azo!rnt, ak;knek a mere�1 
eredmém·e pozi l ív \'ol t, egész
ségügyi tanáccsal látták el. 

Pásku 

Rol,l,anóanyagot loptak 
a Ferencvárosi pályaudvarról 

Újsághír. A Ferencnírosi 
rendező p;ílvaudvaron ok 1ó
ber 22-én hajnaiban e·w rns
úti teherkocsiból ismcret!cn 
tettes három darab, 23 kilo
grammos ládában fu\·arozott 
ipari robbanóanyagot tulajdo
nított el. Az Országos Rendör
fökapitányság és a l\1A V Ve
zéri gazgatóság nettó szá7ezer 
forint jutalomban l'észesíti azt 
a személrt. aki a tettr;>sr61 
nyomra \·ezelő információt 
nyújt a rendőrség ré,;z6re. 

* 

Két hó:1apon be!ül már má-
socbzor dézsmálták meg a 
robbanóanyago!-rnt száli itó 
vasúti szcrelvénrekct. l\lost 
73 kilónyi, bánd,zali célok;a 
h'.lsznáiatos robbanó,zer tűnt 
e l  Budapesten. ::'ll iként tör•én
hetett ez? - erréíl érdcklöcl
tünk Dencsilc Lászlótól, a 
MA V Vasútb:ztonsági Iroda 
\·ezetőjé�ől. 

Az ÖTA jóvoltábcíl 

A robbanónyag tranz:tkül
deménvként Sopronnál „lépett 
be·• az országba, s Bihnrke
resztesnél hagyta volna el ha
zánkat. A veszélyes anuagot 
szállitó -i;asúti kocsit, akár a 
TI R-jelzéssel eltátott ka mio
nokat, ólom::árral látták el. Ez 
a plomba a soproni határállo
múson még érintetlen volt 
nem úgr Yiszont Ferencváros
ban. A teherpálvaud,·aron 
,·ették észre a zúr megb0nt:'t
sát. amikor egy másik szerel
vénvre kapcsol tnk át a \·agon t. 
I\Ii\·cl a szállítm;ínv a határi r"l! 
gvorsteher!{ént érkezett, ki
zárt. ho'iw ez idő a!att déz�
m11t.lík volna meg a rako
mánrt. �.!i nden iel arra mutat 
ho_gv az ismeretlen vagnn
foszto_gató:{ a Fcrcnc,·árosi pá 
lrnudvaron jutott:i.k - C'g\'<'• 
1őre rcjté!res körü!m�n;-ck 
l-:özö1 t - a \'"<zt:Slve!' robl1�n0-
anyag bi rtokába. ,\ rcnddrsé:c 

közrcm ükö�lésünkkel 
nagv erőkkel fn!vtatia a m·o
mozús� az elkö\·etó!{ kézre ke
rítésére. 

Három hét Balatonbogláron 
A balatonboglári l\IÁV- nak, az állandó érdeklüdése. 

üdülőbe szólt a beutalás. ;\J nr scgítő<{észsége minden k:nc!, 
érkezésünkkor kellemes mc;t- jólesett. Az ÖT,\ segélvezé-i 
lcpetésben \'OH részünk. ,\7 bizottsúgá:óJ is megláto6allak 
üdüiő \·eze!ője. Detlehem lst- bennünket. és �z elszáfaísolá-;. 
ván, egy Furgon gép!rncs it  az étkezé�. és a szóra!rnzás le
küldött ki értünk a rnsútúl lo- hctősé�eiről t:í.ié!rnzódta!, T;'i
miisra. � a sofőr kczünli:bűl ki- ,ié:rnzta'.tak bennünket az ÖT.\ 
\'é,·e a csomagokat. bcfm·aro- eddigi és íö\'őbcni  te\·é';e:w
zott az üdülőbe. Jó érzéssel t:i- ségéréil is. Ez a fig,·e:messég 
pasztalluk, hogv az üdiiliíbe a l\IA V -nyugdíjasokkal \'a!6 
való érkezésünkkor a \'czető törödjst jelzi. 
s közvetlen mun katársai tis"z. i\Ta!{am és feleségem. de az 
te!ettcl és ud\'ariasan foglal- ott és akkor üdülő nn1grl í in 
!rnztak velünk. Olyan �zr b;í- sok r:e,·é 1)en h mcc(,ö•zönöri1 
kat kaptunk. ahol mé� tv is a három hetet, hiszen ez n t>m 
,·olt. A finom ételek a kon.v- szociál is. hanem 0s1.tál,·on fc
haszemélyzet munkáját d icsé- !üli üdülés vol t. 
rik. 

Az üdülő \'eze!öjéne!, és he
lyettesének. Vinc:e l\liklósné-

.. 

Bo�nár Péter 
:\IA V-nyugdíj:is 

n1i'1den érrlekli>dó figvelmét gyó fiatalokat s;iombatonként 
December 6-án. vn�árnap, 1 5 ·  :._ este '  t!l:.....24 óra ki:iii>d -· 

6�'ii kezdé�sel magyarnóta- Rock-And-Roll "2artira vár-

A :uA v Ilékéscsabai �e\'l'IÖ• é!' niákollhon frnnlarlásában 
m�ködö majorcllc-c!>0IJ0rt mo�t üunct> l i  m<';:alakulá,;.ínak 
ötödik é,·tord ulóját. A küzépiskolá'.I l.ín�·okb1il álló cuü ttes. 
a helybeli \'asutas-fúi·ót;zcnekar kíséretével. ,;zámo<i tnC'gyci és 
mc!;�·én kí,·ii li k 11 l turá li� éc <;tJOr tr l'tHl<'n·én\ nl'I, n,11 m:1r kii, 
rcmüködöje. Jelenleg új m1ísorral ké!>"Ziilnck a kö,·etkctö év 

c!.J:utánt rendeznek. Fellép- ják. azereJ,Jléseire 

1992. NOVEMBER 27. 

Resti 
Hí1{i] aJtú'.( az  ú j,úgo!c „11 i:asiítl utasellátó éttermek 

vi.s�zahapJák régi 11e-i;üket, uJúóL resti -i;árja a betérő 
uta.:óka L" 

l.\o, még:� \·annak isözörömei nk . . .  l\1ert a resti „nye
r2ség�s·'. 

t::gyrészt nyelvdrg ,\ nehézkes. körülm_énv�í: ulasellá !ó 
éltcrcn, he:yLt:  künn\·ebben k ;moncJ hato. rov 1 d, sut Hl
té:;os :.s AL. :dt.'gcn ,·hta uranl szó tometszé�ével e, a 
k ies n\' l tóbecéző képző hot;wad,Í'>[l\ a I lt est f- i)  viile;ett 
W2-1-ben. (Hason :ó �1.:-'i,i ll-;ot'1 -1 móddal .iiilt létt e p�ldáu! 
a dircktor0ól a d iri. a c 'Jarrt t;1ból a <.' ii:!í, a m; nimá!t�l:ól 
a mini .  n . .fodb,i l "  <'.i ti-,b,11 a loc!.) 

'.';em a nl'e i\i .  ro1 ,nn i  e ték , t •  a lt>gfont:isabb. Hanem 
a t::irtah1i .  · t\ lén ycgl;c>l : /\ knt·t1bfJ:111 kl,l lek t 1v 1záiódott, 
ehzemél rtelcnedc't köz:.í : lapot \ i s�1.n�zori totta a régi 
llél"''ománr1t. ember!�öc� ! i  lrnpcso!: .. tfurmák::tt . és .szín
tc::;:,et. A gép<'sité, szogyánrrnínva lelt  a vencléclátó
ipar. u \ enclégl,:; helyett a vendéglátó: p:ll i egys(,g, , az 
eg,.• :,oron jól hangzó (megvendégelé�t jelentől kocsma 
,.:cÍeolo�iku�a:1" i !nlbolt ,  .. európ:1 iasan" dt in_kb_:ír; . Hasonló o!,ból kih·et keztck be ezek a szoval:i.t�Ok 1s :  
inus - ipari tanuló. p1ras::.t - meziioazclasági clolgo;;ó, 
111(:stcr - müi.:(l:e:ö. sus:ter - cipés::, mo::i - fil mszín
há: üzlet - butik. volt - shop. ABC - szupermarket. 

Ha ela!;:ad a kot>i ( i l l etve u gépjármű), k 1c< l t  \·i�sza
tolat a .sofőr (a géplrncsivezet(i). után'.! prób:í l elüre
halcdni. Ezt a ti-Írsaclalmi mozgást ie lz .k a \'is,latérő 
s7.a\·.a[;: is. �.lost tehat újra re-L. \'endégfogadó. pa•ika. 
füsze,es (a s::irki l. cse�:,ész, iskolaszék, polgártárs. köz-
sé.�!iáza. \"árcish:í·w.  

Pers.:e e::ek önmaaulcban csak szauak. el nevezesc1c. 
Ila csupán úJ rnvakoljuk kívülről a roggyant házat, 

ham s !ttszntot mutatun:< n \·, lágnai,. M iként tes�zük, 
ha átragasztjuk a kövidi nkús ü\·eget tokaji aszú fel
ira: ura. 

Ontsiink újbort a pohárba! 
Ne csa'., a restiben . . .  - Y -

.· ... �. -:· 

Elc5ct·Nni'm n,1\rn� úU mi\�fél 
�7ohü,, vilftgtis l\onyh{1,;. ld>zp,Jnti  
fútéscs. telcluno:, :\1 AV-lak ásu1n:Jt 
tan:'icst Jtu;iv,rJ. I\l A V-dvlg•_u,>va . .  
Vírlél-. 1 e 1s. (iltirffJi!yf•n mL•gol Jtts 
frdc!:el.) Erc.ll'k l,,dr11 lclw: : m,11-
dcn kccldcn cgésL nap a 169-9231-es 
lclclonsdlnvm. 

Eladó Ccgl�dben:elen 1 1 0  nt:iv
ietmetnes c�c1lódt !láz. f:rdeklódn1 
lt>het : Kovvc·s P,d. Ccg!c'dbere<·I. 
lsl,óla u. iG. Tclcfo1wn a 1 12-
CG";O, I 13-as "<.dOSi, \.'D;;y a 4�-:::J-as 
tiZ:C'":T\Í �,nrr,un. 

□adom "' y elc•sr>·é1em e r'éJI. 
-1:> urtgy1-u 1m . .:1�rt:s :! i;zobJs. 1)!--... z
kunlfur·tos \1r�l-O l<ú ..,,.Jn1a1 bi., du
pt•sti ha�onlo 1a1·a�rt1. (!·.t .nrlt: J 

tn �goldf�� crr.H :t·I.} Et d< ';�, · 1r 1  h;-• 
hct : n L3i-:!'il l -c� varrr• l  \ 1·�� u 
1 l-:li'-i.!� Oz��n1 tc�cfo11szan1o�·�t•n 
5- t O  ort.1J 

t;ta1li1 'f;_1pi6swlt'.:n 300 111•c:Y�1éi�
öle:s 1 1"11. l·pitl-sr l„ a l l<n lnlrl..., 1t!le:,, 
ftut : t l  gyün1oicsfnkJ: - 1 I .  H' aJ lon1,,-.
tol 5 Pt'l'l'rc. (\'illany, ,'tL be,·czl'
tese me;iu h1 IJn t l'l.) t:rcleklöd, 11 lr-
11et : J\ rVJ.lrtt1

• 4Q-Jf:•n, Ü.7Cf!li \ :""('V 
a I G!'J-5llti3-'"ts \'.J r-us1 tcleronsz3 rnu
l;on. 

Llcser(1tni-n1 nyit Pq,yhó.zi t .:i 1.P11-
bt.s. ;Jli tJegv1ct;neten·s. OTP-"'i, 1 1 .  
t�rnl'Je: 1 .  o�o.;zlannfort,, ... IL• i,:l<.:-tlll , . t  
l)Udap::�tl \lll�onló lakásra. Min-

mcseréln1'm domb6v1rl, mnsodi!, 
(:OH.• lttl ,  52 lll r�_vzetrnétl"'l"t'';, l:étsto-
1•.ss, ö;ilwn1t.lt1}'1 a1 i ,  �1,\ V-be1 lók1-
� clri!t-sü I u l.;Ft surr1a t  l�gyslobtis. te• 
ll fonus. <•1 kPlyes. í1 1>'jtl;onHurtos, 
lc>�felsö l•m,•l••ti, bud,:pc,t1 önkor
mimy;:a11 l!lkd�fll. Erd, Kiödnl leoet 
11! <'SI I órál< b:.ill i r.-10 (11 n között a 

; l16<i-7U'.1·c� telt•fun.szán1un. 
Elcserélném debrect'nl. Füredi t•. 

4.i•B. 41 r:.·,;'\n1ú, 57 négy-lettnétcres, 
ké: swbJ�. ctl<e7<is. f'Plúji·ott, 
lml;un 1anyz:,: 1 , meg\ 6s,, ro\hat6, 
l "i"' .um1 rto.s t: l\t1-.. ,11-..1. b�1dn-
PL�s 1 e nkunr1fi "lvzri t i  vu�y l\lAV-
11 , l:il: � s t a .  Ll•hC'1U'.,_.g l<o111fot tc;"-ra, 
�a:tftitésl'�I P. LeJ1t�t 1;;1 .:;ebi) Jariá• 
IS, r-; ,n„l<lönnl lehP\: u lenti cl
., ... r, Vd"?V !fi o , �  ut �ln H t6�-1H 1 -e, 
V I USI, Vll!:Y 1Iupk1izbu1 U li\-r.1-ns 
lll n,1 tcldunsLámon Palháll 
[.;( '.I 

t:la<ló lrnmfiroml, 4� négyzclmé• 
t erc•, örültl'lk:\� vugv Uud11pest 
t:urnyE-:�l lwsunló l"l,i\,r n c::snél• 
heto. Er ct,":lridnI lt:l1c1 a Ot '63-28-nl 
l · " le-fon..;i'lPlOO. VJE'Y b:ll'Oéironr, 
e�, 1:orw1 ,;, IY .  u,1 1 .  Seres. 

l l c scr<' l n(•m bnl'1lUll fI'll�'V!'s1 2 
-.;zuhtis. l.;crtes. C'!icndc'- l\1 /\ V -la?.;(1-
sn1na1 ba r rni l�'ell l11.1dn l')e'íti 1 szu
bií, 1-aknsi " r-: r cleklt\rlnl lcllC'I : a 
114-9,02-t:s telefonszámon egész 
n;,p. 

...:.en rn��oldci.<-. Pr<lel:e . E..t·<1 1„kloot·1 _ _____________ _ lehet : lv11 J,;,0znap 'i - 13.:::0-i� a 
O l l 1 :!·9i•e:� ü;,en11 és a L L2·i1ö3-a::, 
\·Urus1 tclcfonsz;."tn1ol<un. 

tlcsen•lrfrm bmlapt:�li.  Kerep••si 
út l .  sa1 1n n1atti, 41 nf·,;yzettné
tcn•s, összl:umlortos \11,\ V·b•. r laka
>ié•mat. val:u11in1 J{12st•f /\ttll;i la
kótt'll'PI g;ir,unt. � �Lub{lb, ,wrn 
:.\1,\\'-lnl:6�ra. értl"l,�•;,?vezt�th�s, i 
!'.l!:1Ct'.n 1negoldú� f'rdekl'I. Erdc!,
lodP.J IPhet : n1t111 l,taidóbcn a 01 Jí-

3.J-es Ü/en1i tel1.1lo11""1:irnun. 
l:::lc!-te1eln.!1n u .1c1an�--:t. KL�rep•.�c,1 

úti. 31 ncu:yz<-t1n('t c•1•f'-,, 2 szobtl'"' 
t\l A V - l>(:r ) .• �;;i,orr.:1t 2.5-3 ...,zubás 
:Ul\ V ·1 :ll.:n..;,ra. ;\linden r1ego1cli· -. 
i>rdckt>I. Erclek l<jdrn ltht:1 : 12- 16. 
vugy cl 2!!-{H ·e½ ü1Pm1 t Plefunsni„ 
rnot:on. c..,l'IHl<• PcIe1 riéL 

Lh:st•ri• l nP'tn Ci · l l '...;n l v  ldi1t.;(•ght:•t1 
cc ;2hn·1.•e.11 1 .1.?.) '.i:l r1t K\"/c1n1é•tPJP"
Plo!<t•1 1 i>...,, rnt· I I  �i:'--p;Uct pi n,:1.· 
p:J::�:·i..;,, ll1liescn .cu i  \,-_,,·1n c.;,7t,:i ,·:t,-
11 J;11:-.1 ...;tJn1 t.t pp-.•f1 v .... gy pr•s1 l;l't • 

nyC'l;;1 llld�tl'.l -..·,uLö"' 1 ii;t'nelPPI la-
1:éJ st u .  (B{1 nn 1 lvl't• nw4c,lct:ts F•t dt>
;a„l . )  f:rrle�; ICldn1 lt>hr>t ; nt 55-:l:! 
j3-ti7•e'.:'t iiz�n11 1 <•lcfunsiunH,:-a; n 
�-ari,�• Jó1scf111'.:l. 

Elc·,rrélnc111 1atub�nvai CG n�..?V· 
7crn1c•1t'I'(·'-, :? szc,n:·,< fe!Uj1tot1 
!;, 1uft.·110"-. e ls<l en1plt- 1 I .  ncn1 p:1 .. 
ne!. p11 1, €'\ PI ,  p'1rllri�s,, i t'.:s udva r-
i ;1J rurnlcll�t:>7(} �1t,h..:.:1 l · 1 t  1 1a  ��éJ -.;1 111i..d 
budapr"-tt \·:, �.-..· P � ... , k•it·ri'- t!�:• 
ha ... onJcrn. LrC.:el-� iödni lt.-hr·t � n 
0� 1 J •3:l·t "- Ütl'tt11 1l'1„dut1"'iZ)fl\UI) 

nlll')1::1!00:,l�l J  \ 'l!"!_V cl/ 'i:Jt - 1 :?irl -t !'
vnro-..• lt•)t"'ÍPll'SlHJl'ttHl. 1 1  Ól iJ 1 1 t '\ n .  

t::l1·.,c•r(•?ne1n , .  u�:v 1•lfldnnn1 t;<1-
kE'�l·sub,,1. 1 plu'-'1 ? f(>l1..;.1nbtt.., l t•• 
IL'f ._:nu .... tj-.;�,l,a.;rn t•Jrt ,� 51 11l>�� v -
h•! ·t1ftl' J(>'"'! '" ' '. : '.  !;ó -.;,·rr.a1 L,1'1 1 
pf•-.:t1 b '• ft '-t '.'l ?\1 ,\ V • rlul�n/t•v-ri: H, 
( ;\ J 1 11rh·r1 n11�!!e..· t<1.1 -..  prr!rkel ) l·:r. 
d••l.; l r1r1, 1  t<.•hPt •1 111 rm-ní-Ps i1:e
•n1 vnn•: n 1 1 .1 - 1 2::�- ·1 -..  v1r u..;1 t i'lt•� 
fn,,, .. ,;\n1ulcun 1 i-1:i  CJtill� (Llatku:t
i.c:i:\ l l .  

,, ,.,. //'._. 
� � 

�-/ /', 

/ 

., ) // �,, 
I' 

Optimizmu,; 
(Rák Béla rajza) 

1\IPghosszahhított 
részvétel 

f l ,mhk H l97 - ig me�hos�rnb· 
bítja ré,;n ételét az E:"\SZ Eu• 
ró1x.1 1 Va,ü1 te • :p�;,té�í Pniec:t• 
nen A orogrnmba n  f� 1 tér i-é
nPzik 1.z eu rqpai \'a,úti háló• 
7;J l o t  é>, 'l \ ,í n l:l ,okal r.kil".fl/íla:, 
k i  '1 hii lótu l egységes fejle�z-
16sé1 e 

..-\ Vasulaso'., Sz:ik,z.ervcz�IJne ; lapj'l 
Fcl�iú, �zcrk!'sztö : Ka,z:ila Sc1nclor 

::i.i:crke,ztó,éi:; : Budape�t V I .. Bnnc7.úr u ➔ I .  1063 
Tt'lc[on, várnsi . 1 22 !J:l,:!. üz..-mí : l J-77 

Kind.in és lct·jeszti a Vn,u lasok Sznkszerv;,zcle 
F.Jlelfrs ki:icló : Papp P:.íl. ·1 ,·a,uta�-,z:1kszcn·czct elnöke 

Előf'icté,l dí i  e�,· é\-re: 1 :!O f ,rin:. 
!J:!-5373. Sz: kr'l L'lpnyomd 1 ,  

Budapest 
Fc:e:6s ,·0wlö : dr. C!>ündes Zoll:.ín ,.,.,..,,;rigazgató 
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�v végén a leg
többen számvetést 

készítünk. Elértük-e 

amit tavaly ilyenkor 
terveztünk? 

(7. oldal) 

Ara: 5 Ft 

Nem szabad lebecsülnünk a megegyezés 
jelentőségét, ugyanakkor azt is látnunk kell, 
hogy az alapvető problémákból, amelyek tala
ján a vészhelyzet kialakult, tulajdonképpen 
semmi sem oldódott meg. 

(3. oldal) 

Két rendész halá
la. Szolgálat közben 

vesztették életüket. 
A VSz segélyt adott. 

(9. oldal) 

Azok a hajléktalanok, akik most keresnek 
menedéket a Keletiben, jobbára fiatalok, s 

ennek megfelelően jóval agresszívabbak, mint 
az eddig ott dekkoló csövesek. 

(10. oldal) 

�;%@��� 
XXXVI. ÉYFOLYA�I, 23-24. SZÁl\I A VASUTASOK SZAKSZERV EZETÉNEK LAPJA 1992. DECEMBER 18. 
��� � 

l\iaratoni tárgyalások után 

Mefállapodás a kormány 
és a szakszervezetek között 

A Yasút működőképessége nemzetgazdasági érdek 

„ December 9-én éjjel megállapodtak a kormány és a 
;. , • i vasutas-szakszervezetek képviselői a MAV és a munka-

Törlik a 13. havi fizetést. 
1993. évre nem hajtanak vé.;t e 
fizetésemelést, a szociálpoliti� 
kai kiadásokat (intézmények 
bezárása, étkezési hozzájárulás 
megszüntetése, sport- és jóléti 
intézmények • karbantartásá
nak törlése stb.) visszafogják. 

az lntézkedésekre a 1\lA V , e
zetése azért kényszerül, mert 
nem rendezettek a vasút és u
állam (kormány) kapcsolatai. 
Az állam, mint tulajdonos évek 
óta nem adja meg azt a gaz
dasági (pénzügyi) segitséí,et, 
amelyet az eur5pat easutak a 

költségvetésből kapnak. A kri� 

tikus helyzet kialakulását köz
vetlenül az áru�zállítások ro
hamos csökkenése, a bel- és 
külföldi tartozá�ok felhalmo• 
zódása idézte elő. 

vállalók helyzetének olyan módon való rendezésében, 
amely lehetővé tette a kétnaposra tervezett általános 
sztrájk elkerülését. A kormányt a közlekedési, hírköz
lési és vízügyi miniszter, a pénzügyminiszter, valamint 
a munkaügyi minisztériumi államtitkár-helyettes kép
viselte. A dolgozókat a Vasutasok Szakszervezete, a 
l\'Iozdonyvezetök Szakszervezete, a Vasúti Dolgozók 
Szabad Szakszervezete, a Vasutas Alkalmazottak De
mokratikus Szövetsége. és a Vasutasok Független Szak-: 

szervezeti Szövetsége vezetői képviselték. 
A l\1A V vezetése októberben sztineteltetése. Attérés a ,·asút

értékelle a vasút helvzetét és üzem két műszakos üzemelte
arra a következtetésre jutott. tésére. vagyis 22-06 óra kö
hogv 1993-ban csak rendkívOII zöttl ldóben a vonatközlekedés 
intézkcclésc-k árán tartható szüneteltetésére. A vasuta� 
fenn a múkbdöképcsség. A munkavállálók közill 20-25 

saJtóban is megjelent tervezett ezer főnek felmondással a 
intézkedések közül a lcgfon- munkaviszonyát megszüntetik, 
tosabbak a következők voltak: a kollektív szerződésben sza-

1\'Iinteg)' 1500 km gyenge for- bályozott többlc-t,iuttatásokat 
galmú vonalon - 268 telepü- megvonják (múszakpótlék 

A felsorolt tervezett intéz
kedések kedvezőtlenül éríntet
ték volna a lakosság jelentős 
rész"ét, dc különösen a vasutas
ságot. A tömeges elbocsátás 
mellett a megmaradó dolgozók 
életszínvonala körülbelül 30 
százalékkal csökkent volna. 

Könnyü volt felismerni. hogv: 
a ,·álságos hcl yzct feloldását 
csak a kormány hatékony 
péniügrl seg(tséi::e jelentheti, 
Ezért az érdek-ké pvis('kti szer
vezetek nem a vasút Vf''l01f>�f.
hez fordultak a Iako,;,;ágot és 

a ,·asutasságot egyaránt súito 
helyzet rendezése érdekében, 
hanem a kormányhoz, illet\ e 
az azt képviselő szaktárca és 

pénzügyi Yezetéshez. 

e lést érintően - a forgalom stb.). 

A számba vett intézkC'dések 
nagy felháborodást vállot!ak 
ki a vasutas munkavállalók 
széles köre111él és aL érdek
képviseleti szerveikrn keresz
tül, f�y elsósorban természete
sen a Vasutasok Szakszerve• 
zetének közvetítésével erőtel
jes tiltakozást jelentettek be. 
Kezdettől fogva mindenki tisz
tában ,·olt azzal, hogy ezekre (Folytatás a 2. oldalon.) 

l 'c/lc111es kará1.·sonyi iinncpckc� 

boldog, békir új cszt.f'nddt 

ldní11u11k 111indcn 

Kahrs Oh'(1sónk1u1k ! 

Elésezeit a tanács 
és a ,·álasztmány 

Lapzárta után, december 14-én ülésezett a vasutas
szakszervezet tanácsa, két nap mú1'·a pedig a ,·álaszt
mánya. A tanács állást foglalt a VSz jo;;segélyszolgála• 
tának szervezeti átalakításáról. müködtetésérő!, majd 
Papp Pál elnök tájékoztatta a részt\"evőket a kormány 
és a vasutas-szakszervezetek közötti érdekegyeztető tár
gyalások eddigi eredményeiről. Ezután megvitatták a 
kedvezményes üdültetés rendszerének módosítását. 

A VSz választmánya tájékoztatót hallgatott meg a 
kormány és a vasutas-szakszcn·ezetek közötti érdek
egyeztető tárgyalások eredményeiről, majd a testület 
megvitatta a VSz l!l93. é\"i költségvetésének irányelveit. 

A fontosabb témákról lapunk januári számában rész-· 
letesen írunk. 

· Az új közlekedéspolitika tükrében Emléktabla 

• 1, 

, , 

Igéretes a MA V jövöje· Baross Gábor halálának 100. 
évfordulója tiszteletére decem
ber 4-én Békéscsaba állomá.! 
föbcjáratánál emléktáblát ava
tott a város önkormányzata. a. 
békfü;csabai Városvédő és Vá

ExkluziY interjú Kiilnoki Kis Sándor liclycttes allamtitkárral 

A l\Iagyar Allamvasutak tíz éve kezdödött, s azóta fo
lyamatosan tartó leépülése a mélypontjához, működő
képessége határához érkezett. A kritikus állapot egyik 
előidézöje a bevételt hozó fuvarozási teljesítmények 
drasztikus csökkenése, míg a másik az állam fokozatos 
kivonulása a vasút finanszírozásából. A beruházások 
1980 óta állandóan csökkennek. A pályák elhasználód
tak, a járműpark elöregedett. A vasút az évek során 
felélte tartalékait. Műszaki eszközeinek romló állapota 
miatt a hálózat jclcntös részén sebesség- és tengelykor
látozást vezettek be. A különbözö veszteségeket pedig 
a l\IÁV csak olyan drasztikus költségcsökkentő intéz
kedéssorozattal tudná ellentételezni, amelyek súlyos 
gazdasági, társadalmi, politikai konzekvenciákkal és a 
vasutasok élctszím·onalának érezbetö csökkenésével 
járnának. A szakemberek a kiút lehetöségét az új köz
lekedéspolitikától és a vasúti törvénytöl remélik. 

Önkéntelenül adódik a kérdés: Jogos-e a várako
zás? l.\'lit ígér a MÁV-nak s a még reménykedő vasuta
soknak a hamarosan a parlament elé terjesztett közle
kedéspolitikai koncepció? Erről kértünk és kaptunk ex
kluzív interjút Kálnoki Kis Sándortól, a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közlekedést fel: 
ügyelö helyettes államtitkárától. 1 

:... Miért nn s1.ükség új köz
kkcdéspolitlkára? 

- Kfü!ekedé�i rendszerünk 
tulajdonviszonyai, müködte
té�i, íinanszíroz,ísl rcncl„zere, 
túlméretezett - korábban tisz
tán állami - szervezQte ma 
már nf'm felel meg a társadal
mi gazdac:ági átalakulás, az 
Európához csatlakozó piacgaz
daság küvetelményeinck. A 

kor.s;:erütlen. hiányos é.� le

romlott közlekedési renihzei 
akadályozza .a. töl,emoz{1á5!, 11, 

befektetéseket, a mobilitást és 

az európai integrálódást, --.. 

- :\tik a föbb célkitú1.ései? 
- Az egyes alágazatok mü-

szak; fejlesztése fő irányainak 
hálózatfejlesztés, létesit

ményi�ény, járm;'.írekonstruk
ció stb. - meghatározása. A 

lemaradá�ok felszámolásának 
és a Budapest centrikusság ol
dásának a 'rész:etel k:munkál
hatók. Tulajdonképpen ez 
na,yrészt már megtörtént. A 
k?rmán;- é� a parlament elé 
került a közúti hálózat. Jelen
leg, széles ki,irú vitára .bocsá
tott ,·asúti !ejleszlési progra-: 
mot •• 

A politikai és gazdasági rosszépító Egycsíilet és az ál� 
rendszerváltozás megnyitotta lomásíőnökség. Ünnepi beszé� 
a lehetőségét és egyben blzo- de� az idén alapított Baro;s 
nyitotta a szükségességét Is an- Gábor-díj birtokosa, Tóth lm� 
nak, hogy a piacgazdasághoz re vasútigazgató mondott. 
alkalmazkodó tulajdonosi Tóth Imre bQSzédében mel
struktúra alakuljon kl. Ezzel tatta Baross Gábor életútiát. 
egyidőben, az újonnan kiala- kiemelte munkásságát. amely 
kuló tulajdonos! struktúrához során többek között létrehozta 
igazodva változlk meg a fel- ; a Vasúti Tisztképző tanfolya
adat és a felelősség elhatáro- 1 mot. nevéhez fúzódik a fiumei 
lása az állam, az önkormány- kikötó építése. a dunai hajói.ás 
zatok és a vállalkozások kö- fejlesztése, a \·askapul szabá
zött. lyozása. a vasutak államosítá-

Közcélú jellege miatt az ál- sa, a mag:yar nyelv kötelezó,·é 
1am és az önkormány::atok tu- tétele az allamvasutaknál. 
lajdonában kell tartani a vas- Egy �lyl vonatkozású tör.: 
út- és a közúthálózat megha- ténet Is fennmaradt Baross 
tározó részét, a víziutat, né- Gáborról. 1888. március 20-án 
hány stratégiai fontossáí)Ú ki- megjelent Bé1{éscsabán é.s a 
kötőt és repülőteret. A terjesz- helyszínen irányította a Körö
tett létesítmények múködtc- sökön lévő árvízi munkákat: 
tésében és a szállítási tevé- A \'eszélyt lát\·a. a gátak épi-• 
kenrség lebonyolításában le- tési költségeit a. kormánrra 
hetővé kell tenni, hogy mind vállalva. megmentette a \·árost 
nagyobb szerepet kapjon a és lakosságát az árvíz pusztitá� 
magántóke. A közlekedéspoli- sától. 
tika célrendszerének ugyanak- Emlékt:ibláját a vasutasok 
kor meghatározó eleme kell tisztelgése és a vasutas fúvós• 
hogy legyen az ökológiai szem- zenekar zenéje mellett kosz,:,. 
lélet általánossá tétele. mind a rúzták rr,eg. ( műszaki tervezésben, mind a � g -: me�valósítás és az üzemeltetés 
közben. -----------

- A minisztériumban ké
sz.ült első anyagnak, melynek 
alapján több fordulós uakmai 
vitát rendeztek, milyen volt a 
fogadtatása? 

- A Közlekedéstudományi 
Egyesület különböző szerveze• 
teinek a \"éleinényezése, a t•l
taülések, két országos konfe• 
rencla. a környezetvédelmi 
mozgalmak körében rendezett 
l Uolytatás a 4. oldalon.) • 
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l\1 AG\t'A R \tASlj'[.\S 

Az üj közlekedéspolitika tükrében 

lgéretes a MÁV i-ö-Vőie 
r (folytatás az 1. oldalról.) 

viták és az ott elhangzott kri
tikák után alakítottuk ki azt 
az anyagot. amelyet a kor
mány korábban már tárgyalt 
és elfo!la1ott ,\ kor
mánv clötcrjcszté•e alapján, 
ezekb::n a napokban már a 
pal'lamcn ti b:zot ts:igo!{ tár
g,·al.i:ík. A küvetl,czű lépés -
Yárhatóan a küzcl.iöYóben -
a: ors::ágguülés állásíoglalása 
lesz. A mag,·ar küzl'.:ked±s jö
YÖ,iéne1, legfon!osabb c!Yeiröl 
a Parlamc..'ltben döntenek. 

Hogy a Yitára bocsátott 
am·agna't milyen ,·olt a fogad
tat<Í'ia '? Az észr„vét ?!ck, ja\·as
latok mell-:-lt kri tnrn, söt olran 
Yáda;, is ért�•,. ho��· nem kon
cepc:ó. han?m tézis0 1c Ez 
utóbbi a mozdonvyezetök lap
jáb:rn jelent me�. A körn?2-
zet,·édö!, is többet ,·ártak töle. 
Pedig az anragnak egyik lé
nye;::rs elemn 6pp:-n az. hogy 
mikozlrn európ1i példák és 
saiát t:irc:,\·ésck alapján ren
de,;öel\·cket fogalmaz meg, 
megh:tirozza azokat a rész
pro,'.!rnmou1t. amelyek döntően 
környezet,éd<'lmi érdekúek. 
E:ek folynmatosan 199.1 június 
1:égéig készülnek e l  és kerül
nek a kormány elé. Részprog• 
ram került kidolgozásra a vas
ú tra a közút ra, a légi lcözleke
désre, a hajózásra, külön a 
személyszállításra, a.nnak fi
nanszírozására, s külön a mun
ka megosztás befolyásolására 
a teh:::rfui:a rozásban. clsösor
ban a va;;út é� a liajózás érde
kében. E:ek után ké3zülhet el 
a szintézis, a részletes közle
kedésfejlesztési koncepció. 

Egyet ,·íJágosan kell látn i :  
a magyar gazdaságpoLitiká
ban rangon alul szerepel a 
kózlekedés. Ezt kell most meg
,aJ toztatn i. S az elmaradott
sága miatt, átmeneti időre, a 
megillető helyénél is előbbre 
kellene rangsorolni. 

- 1 Azt higzcm, hogy a prog
ramnak az a része, amely pél
dául a személ� �zállításnál ki
mondja a tömegkbzlekedés el
�óbbségét, különb5 tekintettel, 
,a h1vatásforgalomban és a 
nagyvárosi közlekedésben, 
vagy az áruszállításban egyér
telmúen megfogalmazza a vas
út és a hajózás prioritását. kü
lönö.;en az export-importban 
és a tranzitszállításokban, mi 
más, ha nem környezetbarát? 
Ezzel a differenciált szemlé
lettel az is elkerülhető, hogy 
feleslegesen végigjárjuk azt a 
zsákutcát, ahonnan Európa 
fejlettebb orsz::ígai már ,issza
térőben \'annak. 

A közlekedési alágazatok 
a korábbi évtizedekben egy
mástól eltéró feltételekkel vet
tek részt a fufarozásban. Leg
jell�_mzőbb erre a közúti és a 
Yasúti szállítás összehasonlítá
sa. Amíg a közutat az állam, 
illetve az ónkormányzatok fi
nanszírozzák, addig •a vasút
nak fenntartási, fejlesztési 
költségei többségét is ki kel
lett \'Olna termelnie a bevéte
leiböl. 

- J.\,lilyen változások várha
tók a közgazdasági feltétel
rendszerben, illetve az alága. 
zatok finanszírozásában? 

- Ez is szerepel a prog
ramban. l\Iég pedig úgy, hogy 
a tulajdonosok - az állam, az 
ön-kormán�·zat, a vállalkozás 
- felelössége az infrastruktú
ra finanszírozása. A használók 
a vasúti pályák esetében a 
M A  V. az igénybevételért hasz
na.lati díjat fizetnek. 

- Az új közlek<'déspolitikai 
koncepció' milye.1 jövöt igér a 
vasútnak? 

- Magyarország vasútháló-
7.atának sürüsége meghaladja 
az európai átlagot. Sajnos a 
pályák mai állapota annyira 
leromlott. hogy már akadá
lyozzák a versenyképes üze-

az nveri €'1 a koncessziót, aki  
keYesebb támogatást igényel. 
Számításba \'ettük azt is, hogy 
finanszírozásukból, hossz3bb 
tá,·on az érintett önkormánY
zato:mak, a helyi gazdálkodó 
szervezcte�!,el közösen kell 
részt \"állalniuk. 

A \·asútrejlesztésnek legf(,n
tosal:'b fel;:id:itai a nemzetközi 
mpgjllapodásokban kijelölt, 
úgynevezett magisz!rális ,·ona
lak kiépítés€', az európai háló
zat ré�zPk"11t n nemzetközi 
elöírásoknak megfelclö terhe
lé3rc is 1 G0-200 km óra se
bcssé<.: clrrésc 

- Melyik , onala.k jönnclt 
számításba? 

- A főrnnalak közül a 
Bécs-Hegyeshalom-Buda

pest-Kelebia, a Murakeresz
túr G yék� nyes-Záhony, a i\Ju
rakeresztúr,Gyékényes-Rajka. 
Szerepelnek a ten·ben a Bu
dapestet délröl elkerüló új vo
nal, amely az európai ma
gisztrális ,•onalaj{ teherforgal
mának étvezetésére szolgál. 
S szó van további nemzetközi 
tranzitvonalak és a hazai törzs
hálózati vonalak fejlesztéséről 
is a nemzetközi megállapodá
sokban rögzített múszaki jel
lemzök alapulvételével. Ez: 
utóbbihoz tartozik a fövonali 
hálózat villamosítasa, a nagy 
teljesitményú vontatójárművek 
és könnyű motorvonatok, a 
nemzetközi előírásoknak meg
felelő, a funkciójuk szerint 
differenciált összetételű sze
mélykocsik beszerzése. Az el
öregedett, korszerútlen teher
kocsipark pótlására. vagy ha 
úgy tetszik kiváltására keve
sebb, dc a kereskedelmi és 
múszaki követelményeknek 
jobban, megfelelö specái l is ,·a
gonok jöhetnek számításba. 

Ha csak ezeket a fontosabb 
fejlesztéseket vesszük figye
lembe, nem túlzok, ha azt 
mondom : ígéretes az a jövő, 
amit a közlekedéspol i tikai  
koncepció szán a Magyar Á.1-
lamvasutaknak. 

- Ezek a fejlesztések hosz
szabb távon valósulhatnak 
meg. Mi az, ami már a jövö 
évben elkezdödhet? 

- úgy gondolom, hogy ki
lencvenhárom már a nagy át
menet éve lesz. Kezdem azzal, 
hogy az alaptevékenységhez 
szorosan nem tartozó egységek 
a jármújavítók, az építési 
szakszolgálat és egyéb ipari te
vékenységek leválnak és kft.
vé alakulva. végzik tovább 
munkájukat. Tisztában va
gyunk azzal, hogy - orrnsi 
nvelven szólva - ez a műtét 
nem oldható meg fájdalom
r.1entcsen. A szer\'czeti \"áltoz
tatás más területeket is érzé
kenyen érint. De azt is látni 
kell, hogv az elmúlt évtized
ben, föként az utolsó három 
évben a személyszállításban 
harminc, az áruszáll ításban 
pedig öt\'en százalékkal csök
kentek a teljesítmények. A 
kapacitásokat most ehhez kell 
igazítani.  Hangsúlyozni szeret
ném : nem a létszámot, mel't az 
csak része, esetenként függ
vénye a kapacitásnak. Tehát 
az a két elem, vagyis a levei-

las.::tás é.� a tel.,iesitményekhez 
történó igazodás valóban fáj
dalnuzs mzitét, de elkerülhetct
/Pn annak érdekében, hogy a 
l\IAV s.:cn:ezete a gazdaságos 
tevékenységre, egy át me11e•i 
é11 után, már l:ile11ci,en1iém1tül 
a lkalmassá váljon. Dizoiwilé
kát adj:i anw1k, hoity önma
gában gazdaságos, ezért cél• 
szeni a „hátizsákokat'' lcYct
ni. Ebben az es0t bcn a már 
előkészítés nla!t álló fejleszté
sekkel. hitelek felvételével el
indulhnt a munkri. A 11asütnak 
pr>díg fel kell vállalnia, mun
ká.iával he lcell bizonyitanía, 
IIO[J!I ai állam nem a ves::tesé
gét fi.na nsziro::za. Fel kell to
níbbá vríllalnia, hogy pálya
használati díjat kell fizetnie. 
Ez az ára a nnak, hogy a pá• 
lyát az állcm magára vállalja. 

A1. eltelt idöszak alatt, azért 
történt <'gy é� mús. Gondolok 
itt a nég;-:nilliárd forint  t;ír
sadalombiz!osítási iárulék át
ütcmczésér<', s az n'któbcr l"i- i  
kormányiilésre. mclr megálb
pitot!a, hogy a l\T ,\ V-nak to
,·úbbi segí�ségre rnn szüksége. 
A \'nsút helyzetét vitattuk meg 
az elmúlt hetckb::on a ,·asutas
szakszervezetekkel. Mindez le
zárul a kormány elé terjesz
tendö újabb anyaggal. És ez 
még mindi� nem az új vasúti 
törvény. Összegezve az el
mondottakat: a kormány ki
lencvenháromra megteremtet
te a kibontakozá.� feltételeit. 

- l\li kell ahhoz, hogy a 
MA V gépezete olajozottan mű
ködjön ? 

- A közlckedéspolibka ál
talános megfogalmazása mel
lett döntö érv, hogy a tárca 
politikája a vasutat közép
pontba állítja. Természetesen 
ez a kormány elé terjesztett 
vasú t i  törvényben fogalmazó
dik meg. Az előterjesztésben a 

tárca alapvetóen kívánja meg
i•áltoztatni a vasüt és az állam 
viszonyát. hiszen szerepelteti 
t;zerepelteti benne a megálla
podást. Ha bizonyos szempont
b�l ó\·atosan is. de meg
\'altoztatJa a kól(ségvetési le
hetőségek szintjéig. Megvál
toztatja továbbá a finanszíro
zás rendjét. A pályáért az ál
lamot jelöli meg felelősnek. 
Mindezek érdekében létrehoz
Z'.l az alapstruktúrát a pálya 
és a ,·asút, illetve a kereskedö 
vasút elkülönülését. Természe
tesen nem szervezeti, hanem 
csak pénzügyi, szám\·ifcli, ezen 
belül a személY- és teherfuva
rozás elkülönülését. 

Ezek azok az alapkérdések, 
amelyeket, ha a parlament 
törYényeröre emel, akkor 
megtercmtödik az a a feltétel
rendszer, amelyben. hogy a 
korábbi szóhasználattal éljek 
a mütét után a beteg felépül'. 
Egyet azonban látni kell : azt 
hinni, hogy a teljesítmény
igén11 a l\IAV-val szemben 
egy-két éven belul jelentősen 
növekszik, ezt hinni és e sze
rint cselekedni, enyhén s:::ólva 
a vasút halálát jelentené. 
Most becsülettel, felelősséggel 
arra kell fclké�zítcni a szcr
\'ezctct, hogy a jelenlegi vár
ható é,·i 50-55 millió tonnás 
áruszállítási teljesítményt el 
lehessen érni. 

- A szervezeti ,·áltozások 
mellett mil�·en fejle.sztések 
kezdődnek a jÖ\.'Ö é\-ben? 

- Reményeink szerint el
kezdődhet a kelebiai vonal 
építése, s folytatódhat a vonal
vi llamosítás. S van remény 
arra is. hogy felgyorsulhat a 
hegyeshalmi fővonal korszerú
sítése. Szándékaink szerint vi
lágbanki vagy más hitelfor
rásokból szeretnénk elindítani 
egy fenntartási programot. Hi

szek benne, hogy két-három 
év alatt már elérhető a: a 
s:int, amely a vasút zavartalan 
üzemét biztosíthatja. 

Visi Ferenc 

meltetést. Ennek elenére tűz- r------------·--------------

tü!{ célul a vasúthálózat meg
tartását. A közforgalmú vas
utak pályahálózatá1rnk azon
ban csak mintegy 80 százalé
'kát, a nemzetközi, t•alamint a 
nagyobb forgalmií vonalakat 
l ehet racionálisan hagyomá
nyos nagyvasút i  módo1i üze
meltetni. A mellék- és szárny
vonalaknak üzemeltetésénél 
új módszert kell találni, o1yant. 
melybe;1 jobban én·ényesülnek 
a helyi érdekek. Ezért ezeket 
a ,·onalakat fokozatosan. kon
cesszió:; formában. \"állalko
zásként tartjuk szükségesnek 
működtetni. Ter\'eink szerint 

Vasíítmodel lezó sz,akkör 
A békéscsabai Kandó Kál

mán Vasútmodellező Szakkör 
1078-ban alakult., a vasut3, 
művelődési házban. A tar,iok 
általános iskolás gyerekei<. 
ak ik elméleti és gyakorla t  
foglalkozások során ismerhe. 
tik meg a vasutat, a modelle
zést. alapfokú jártasságot sze
rezhetnek a közlekedésben, 
szerelésben, mi nden [éle elekt
romos és elektronik!..!s cikkek 
használatában, 

A szakköri közösség bemu
tató foglalkozásokat is tart is
krlai osztályok, csoportok ré
,7.ére. amelyek során a ,·en
r.é�ck bepillantást nyerhetnek 
·1 �zakkör életébe, a gyerekei-\ 
pe:lig bemutathatják tudásu 
kat December 18-án karácso
nyi évzáró ünnepséggel egybe
kötött, sikeres bemutató fog. 
lalkozást tartottak a műveló
dési házban, 

Kongresszus Kölnben 
A vasutcs-szakszervezetet P11pp Pál elniik képvisef:a 

Európa legnagyobb taglét
számú vasutas-szakszervezete, 
a közel félmillió taglétszámú 
Németországi Vasutasok Szak
szervezete 1032. nove:nber 22 
-28. között Kölnben tartotta 
soros kongresszusát. A rcndez
,·énycn a VSz-t Papp Pál el
nö!, képviselte. aki a követke
ző üdvözletet intézte a német 
vasutasokhoz: 

* 

Kedves kolléganök és kollé-
gák ! 

Nagy öröm és megtisztelte
tés számomra, hogy kongresz
szusotokon részt \'ehetek és a 
magvar \'asutasok i.id,·öz!etét 
tolmácsolhatom. Nem ez az el
ső alkalom. hogy a l\lagyar 
Vasutasok Szakszen·czete egy 
képviselője részt vesz a Né
metországi Vasutawk Szak
szen·ezetc kongresszusán. 
Mégis először fordul elö, hogy 
most e teremben egy nagyob
bá és sokoldalúbbá vált német 
szakszervezet és egy szabad és 
demokratikus magyar vas
utas-szakszervezet küldöttei 
és képviselői találkozhatnak. 

Sz:ikszen·czctcink kapcsola
tai évtizedC"s hagyományokra 
tekintenek vissza. Nagyra ér
tékeljük, hogy a német vas
utas-szakszervezet a magyar 
vasutasok képviselőivel már 
akkor felvette a kapcsolatot, 
amikor a magrar ,asutasok és 
szervezetük demokratikus jo
gainak gyakorlása az ismert 
okok miatt még akadályokba 
ütközött. Számunkra már ak
kor rendkívüli jclentőségú 
volt, hogy a német szakszerYe
zet magukkal a vasutasokkal 
igyekezett kapcsolatot teremte
ni, nemcsak az előző rendszer 
képviselöivel. Az igazsághoz 
ugyanakko!: az is hozzátarto
zik, hogy a korábbi VSz né
hány ,·ezetö tisztségviselőjé
ne!{ pozitív hozzáállása nélkül 
nem ,·alósulhatott volna meg, 
hogy a kapcsolatok nemcsak 
küldöttségek kölcsönós látoga
tására korlátozódtak, hanem 
sokkal szélesebb alapQ,kqn t,�j
lődhettek. E keretek között 
vált lehetségessé, hogy mint-

egy tíz év leforgása alatt több 
mint száz fiatal német és ma
gyar vasutas és körülbelül 
nyolcvan ,·asutas dols:ozó és 
családtag olyan formában is
merhette meg a másik fél éle
tét és országát, ami más úton 
aligha lett rnl na elképzelhetö. 

l\lost egy új Magyar Vas
utasok Szakszervezete, amely 
a rendszerváltozás után új 
alapszabályt, új célkitúzéscket 
és új tisztségviselöket terem
tett és amely az aktív vasutas
ság mintegy 70 százalékát kép
viseli, készen áll a Németor
szági Vasutasok Szakszerveze
tével fennálló kapcsolatok to
vábbi ápolására. E kapcsolat
é;:iítés a megváltozott körül
mények között is rendkívül 
fontos és szükséges. Ugyanis 
az együttmúködés sok feltétele 

. lényegesen megjavult. Más té-
nyezők viszont újabb akadá
lyokat és kihívásokat jelente
nek. 

A korábbi szakszervezeti 
struktúrák és tevékenységek 
elutasításaként a saját magát 
alapjaiban megreformált Vas
utasok Szakszen·ezetc mellett 
más szervezetek is létrejöttek. 
Ezek szintén a szakszervezet 
nevet viselik. Amennyiben ez a 
pluralizmus a munkavállalók 
tényleges érdekeit szolgálja és 
a hatékonyabb szakszervezeti 
munkához jobb alternatívát 
kínál, annyiban üd\·özölni kell. 
Ha azonban ez a szen·ezeti 
változás csak ahhoz kínál le
hetőséget, hogy a munkavái
talókat megossza, egyes cso
portosulásaikat egymással 
szemben k ijátszhatóvá és be
folyásolhatóvá tegye, másfelöl 
a lehetséges vezető tisztségek 
számának és ezt ambicionáló 
személyek által való elfoglalá
sának lehetőségét növeli, úgy 
ez a fejlődés aggályokat is fel
,·et. Az á lförülmény, hogy a 
Magyar Allanwasutaknál meg
,·alósult szakszervezeti plu
ralizmus igen egyensúlytalan, 
inkáeb az utóbbi félelmeket 
erősíti. Az UJ szervezetek 
ugyanis fennállásuk ){.ét-há
rom éve alatt - többnyire 
nagyvonalú ígéretekkel - az 

Jogsegélyszolgálat - ingyen 

aktlv vasutassál'.: összesen kö
rülbelül 15 százalékát tudták 
megnyerni a maguk számára 
és ennek is mintegy felét a 
mozdonyvezetői szakma alkot• 
ja. Ennek ellenére lehetséges 
és szükséges közöttük az 
er,yüttműködés, amit a leg
u tóbbi napok eseményei is alá
támasztanak. 

A Németországi Vasutasok 
Szakszervezete m indazonáltal 
jó példát mutathat, miért job
ba!t egy egységes szakszerve
zet kilátásai - az erők szét
forgácsolása nélkül - a vas
utas munkavállalók érdekei
nek hatékony és ütöképcs kép
viseletére. 

Az egvüttmúködésre más 
Yonatkozásban is szükség \'an. 
Az európai vasutak vezetősé
gei nagyon gyorsan megtalál
ták a közös nyelvet. Mindenütt 
olyan fogalmak forognak köz
szaJon mint létszámleépítés, 
szervezetátalakítás, tevékeny
ségek megrövidítése. A ma• 
gyar Yasutak ésszerű átalakí• 
tását a szakszervezet nehezen 
tudná megakadályozni .  Nem 
is ez a szándéka. V iszont, 
ahogyan a dolgok most áll

nak, minden jel arra mutat, 
hogv a szervezeti átalakítás 
minden terhét a vasutasok 
vállára kívánják rakni. Persze 
csak akkor, ha hagyjuk. Vi• 
szont a nemzetközi tenden• 
ciákkal és törekvésekkel szem• 
ben csak akkor lehetünk sike
resek, ha az érintett szakszer• 
vezetek nemzetközi vonatko
zásban is együttműködnek. 
Egy erős német vasutas-szak
szervezet e ,·onatkozásban is  
az európai szakszervezeti moz
galom egyik oszlopa lehet. E 
célok és valamennyi előtte álló 
feladat megvalósításához kívá
nok a Németországi Vasuta
sok Szak<:zervezetének és min
den valódi munkavállalói ér
dekkép,·iseletnek elszántságot., 
erőt és sok sikert! 

tljen az európai vasutasok 
szolidaritása ! Köln, 1992. no
vember 27. 

(A kongresszus egvéb ese• 
ményeiről a kö,·etkezö lapszá
munkban közlünl<: tudósítást.) 

Családi okok miatt 
három napot hiányzott 

Szegeden, a Széchenyi tér 
egyik patinás épületének eme
letén szerény tábla hirdeti, i tt  
múködik a Vasutasok Szak
szervezete jogsegélyszolgála
ta. Az irodában dr. Sándor 
Csaba, a jogsegélyszolgálat 
\·czetöje fogad. és készségesen 
tájékoztat munkájukról. 

- Mekkora a forgalom? 
- 1082 óta, mióta itt dolgo-

zom, szinte évről-évre emel
kedett ügyfeleink · száma. 
É\·es viszonylatban 1000-1300 
ügyben működünk közre. 

- Milyen ügyekben keresik 
meg önöket? 

- Leginkább a munkaügyi 
és társadalombiztosítási téma
körö!<ben, ezen belül gyakorla
tilag mindennel. Ahány em
ber, annyi ügy, annyi elinté
zásre váró probléma. Csak a 
leggyakoribbakat említeném : 
munkaügyi viták, bét•viták. 
nyugdíjazással kapcsolatos 
észrevételek, panaszok, csa
ládjogi viták - ezen belül vá
lás, gyermektartás, gyermek
elhelyezés, vagyonmegosztási 
,·iták, különféle pénzkövete
lések, lakásügyek, birtokviták 
-, és még lehetne hosszasan 
sorolni .  

- Hányan ,·égzik ezt a szer
teágazó munkát ? 

- Ketten, én és Csordásné 
dr. M. Kovács Beáta, egy ad
minisztrátor segít az írásos 
anyagok elkészítésében. 

- Miben tudnak segíteni az 
ide fordulóknak? 

- Tanácsokat adunk, bead
i,ányok, iratok szerkesztését, 
kitöltését véaezzük, eljárunk a 
dolgozó képviseletében hatósá
goknál, munkáltatóknál, in
t.ézményeknél, és a leglénye
gesebb a képviselet, amikor 

például a bíróság előtt képvi
seljük az érdekeit. 

· - Mindezért mit fizetnek 
az üg\•felek? 

- Semmit. H iszen a jogse
gély a Yasutas-szakszervezet 
egyéni érdekképviselet bizto
sítását szolgálja. 

- Mindenki számára bizto
sított ez a lehetőség? 

- Igen. De mióta több 
szakszervezet működik, a zóta 
a nem VSz tagoiat a tanács
adást követően megkérjük, 
hogy ügyeinek el intézésére a 
saját szakszervezetének jog
segélyéhez forduljon. 

- Vannak-e slágerügyek, il

letve esetenként nagy szám
ban azonos témájúak? 

- Igen. Ezek fóleg a jog
szabályok változását követik. 
Ilyenek a bér\'iták. besorolá
sok, amiből sok bíróság elé is 
került:  túlnyomórészt a dolgo
zói követelések megalapozot
tak voltak;  . vagv a munkavi
szony megszűnése. a \'égkielé
gítés összege, újabban a kár
pótlási igény. Továbbra is 
munkát ad az üzemi baleseti 
kárigény. az ittasság kérdése. 
Ez utóbbinál (az ittasságnál) 
gond, hogy a MA V megítélése 
és alkalmazott gyakorlata 
nem igazodik a bíróság által 
folvtatott jó gyakorlathoz. Itt 
a MÁV még nem vezette be 
teljeskörúen a véralkohol-vizs
gálatot, UgtJanis a bíróságon 
ezt tartják döntőnek. 

- Egy érdekes ügyet elmon
dana? 

- Igen, de csak röviden, 
ezért azt kérem, tekintsenek el 
a jogi megfogalmazásoktól. 
Egy I3ékés megyei yasutas ok
tóber 17-22. között 3 napon át 
nem jelent meg munkahelyén, 
ezért a· münkáltató munkavi� 

szonyát megszüntette. Mivel .a 
munkaügyi döntőbizottság a 
dolgozó kérelmét elutasította, 
így a Munkaügyi Bírósá�hoz 
fordult jogorvoslatért. Kere
seti kérelmében előadta, hogy 
családi problémái voltak, 
amelyról köz\·etlen felettese is 
tudott, és ezen a címen más
kor is engedélyezte számára a 
fizetés nélküli szabadságot. 
Egyébként azért nem ment 
dolgozni, mert beteg édes
anyját ápolta, és ezen túlme
nöen X. 1 7-én kificamította 
bokáját, erról XI. 27-én kör
zeti orrnsi igazolást is kért. 

A bíróság a dolgozó kerese
tét elutasította, mondván, tize
tés nélküli szabadság iránti 
kérelmet kellett volna bead
nia, erre nem került sor, és 
orvosi igazolást is az eset utá11 
egy hónappal adott. A jogerős 
ítélet ellen törvényességi óvás 
iránti kérelemmel éltünk, ahol 
a kérelmet megalapozottnak 
tartották, és így a Lelgfel• 
sőbb Bíróság folytatta le az el-
járást. 

A Legfelsőbb Bíróság meg. 
állapította, az óvás alapos és 
kimondta. az elsőfokú bíróság 
tévesen helyezkedett arra az 
álláspontra. hogy a perbeli 
esetben a fizetés nélküli sza• 
badságra vonatkozó szabályo
kat kell alkalmazni. Helyette 
azt kellett volna Yizs�álni, 
hogv a felper€'s távolléte édes
anyja betei::sége miatt jogsze• 
rú-e. é� utólag e távollét kf• 
mentésére alkalmas-e az álta• 

la bemutatott orvosi igazolás: 
A tárgvalás végeredménve : a 
Legfelsőbb Bíróság ítélete 

alapján e dolgozót eredeti 
munkakörébe visszahelyezték. 

0, ,. 
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Tagozat i  ,·élemények 

11 bérbesorolási és t11ril11szahlilyzat 

módosítlislin11k tervezetéről 
A MAV Vezérigazgatóság módosítás-tervezetet ál

lított össze a jelenleg érvényes bérbesorolási és -tarifa
szabályzathoz. A tervezet lényegét a Magyar Vasutas 
19-20. számában (megjelent november 13-án) kivona
tosan ismertettük. A Vezérigazgatóság összeállítását a 
Vasutasok Szakszervezete tagozatai megtárgyalták, 
észrevételeket, javaslatokat tettek módosításához. Eze
ket az észrevételeket összefoglaltuk és a tanács tagjai 
részére átadtuk. A tanács a közeljövőben értékeli a ja
vaslatokat és meghatározza a VSz álláspontját, amelyet 
az egyeztető tárgyalásokon a tárgyaló delegáció képvi
sel. 

Általános vélemény, hogy a 
módosítástervezet csak rész
ben \·eszi figyelembe a mun
kaügyi miniszter 6 1992. (VI. 
2i.) számú rendeletét. amelv a 
munkavállalók agazatközi -be
sorolására ír elő legkésöbb 
1992. szeptember 30-ig vég1·e
hajtandó szabályokat. A vezér
igazgatóséig továbbra is ér
vényben tartja az 5 1983. (XI. 
12.) ME. számú rendeletet (az 
ezt módosító, kiegészítő to\'áb
bi rendeleteket). amelyeket ,·i
szont a munkaügyi miniszter 
hi\·atkozott rendelete hatályon 
kívül heh·ezett. Sokan érthe-
1etlennek ·tartják. hogy a MÁV 
hogyan teheti meg a munka
ügyi miniszter rendeletének 
mellőzését. Az ezzel kapcsola
tos összes felelosség a MÁV 
Vezérigazgatóságot terheli. 

A VSz több szervezete (pél
daul a gépészeti intézőbizott
sag) kéri a hatalyos rendelet 
alkalmazását, illetve a hatá
lyon kí\'ül helyezett korábbi 
rendeleten alapuló bérbe:soro
lási rendszer (fizikai foglalko
zásúak kategóriába sorolása) 
érvénytelenítését. A VSz szer
,·ezetek többsége viszont a je
lenlegi tarifarendszer módosí
tásokkal továbbra is hatályban 
tarfhátónak 11eh meg. 

Érthetetlen, hogy a bérbeso
Tolci.sokkal kapcsolatosan év
közben �ületett jogéros bíró
sági ítéleteket sem méltányol
ták. Levonható következtetés
ként tagJamk és tisztség\·íselő
mk joggal megfogalmazták. 
hogy a \"f.'Zérigazgatóság s-zinte 
érzéketlen mmd az á iiamigaz
gatási rendeletekre, mind a 
jogerős bírósági ítéletekre, 
nem is szétlva a munkavúllalói 
,·é)eményekról, illet,·e az ér
dekképv1seleti sze>rn!k észre
vételeinek nagy részéről. 

Részletes javaslatok a beso
�olási szabályok módosítására, 

- Nevesíteni kell - a bér
besorolási szabályzatban is -
azokat a munkaköröket, ahová 
a bérszabályozás hatálya nem 
terjed ki, mi\·el a munkakörök 
betöltói közvetlen vezérigaz
gatói hatáskörbe tartoznak ; 

- Meg kell határozni a cso
portvezetői munkakör krité
riumait. Legalább kétJ kategó
riát javasolnak megkülönböz
tetni a következók szerint : 10 
fő a1att t•gy bértétellel, 10 fe
lett két bértétellel feljebb so
rolási lehetőséggel ; 

- Törölni kell a pályakez
dők gyakornoki idejére \'Onat
kozó korlátozó besorolási sza
bályt. Csak azt kell érvényben 
hagyni, hogy a ten·ezett mun
kakörnél egy osztállyal ala
csonyabb munkakörbe kell a 
munkavállalót sorolni ; 

- Az állomások nagyság
rend szerinti kategorizálása k i 
,·ételével valamennyi egvéb 
szolgálati hely kategóriába so
rolását és az ehhez füződó 
munkakörök megkülönbözte
tését meg kell szüntetni. 

- Ha egy munkavállaló 

mási kategóriánál alacsonyab
ban besoroln i  nem lehet; 

- Törölni szükséges a ka
tegóriába sorolás Yáltozást 
tartalmazó reszböl a ,.teljesft
mé-11 yuáltozás" szövegrészt, 
mh·el más mutató is befolyá
solja a kategónába sorolást : 

- Az olyan besorolási felté
teleket mellőzni kell, amelyek 
szubjektív megítélésen alapul
nak !például, kiemelkedő 
szaktudás, hosszú grakorlati 
idő stb.) ; 

- Az I .  csoportú szolgálati 
helyek munkaköreivel azono
san kell elbírálni a I I .  csopor
tú szolgálati helyek azon mun
kaköreit, amelyek körzeti ,  
gócponti feladatokat látnak 
e l :  

- Ha a jelenlegi és a leg
utobbi MÁ V-munkavíszom· 
kezdete es befejeződése közöit 
egy é\·nél rövidebb idó telt el, 
és a koníbbi munkaviszonyt a 
MÁV szüntette meg, akkor 
ugy kell eljarni, mintha a 
dolgozónfü a 6 év eltelt \'Olna 
a legutóbbi MÁ V-munkavi
szony megszűnése óta : 

- Azokat a munkavállaló
kat, akik férfiaknál a 45., nók
nél a 40. életé\·üket betöltöt
ték és felmentést kaptak a 
.hiAnr1.ó rnfwlai végzettség 
megszerzése . alóC 6'ésöröi'ás 
szempontjából az előírt iskoiai 
végzettséggel rendelkezőknek 
kell tekinteni. (A gépészeti in
tézőbizottság szerint a vissza
sorolást fenn kell tartani . )  

- Az I\lL szakoútó -végzett
ség és a Politikai Fóisl;olai l.é
pesítés diszkriminatív értéke
lését meg kell szü1itet ni. 

- Az üzemi balesetet szen
vedőket az eredeti munkaköri 
besorolás mellett kell más be
osztásba helyezni : 

- Egészségromlás miatt 
eredeti beosztásra alkalmat
lanná vált munkan'illalókat 10 
év szolgálati idő után az ere
deti munkaköri besorolásuk 
me�hagvása mellett kell más 
beosztásba helvezni ;  

- A szakmunkás képesítésű 
munkavállalók osztályba soro
lási lehetóségét 4 osztályra 
kell szúkiteni ( 11 ,  1 2. 13, 14  
osztály). Ennek az elvnek al
kalmazása összhangban van a 
6 1992. MüM.-rendelet besoro
lási elóirásalval : 

- Kocsivizsgúlókat 12. osz
tályba, a fókocsivizsgúlókat a 
13. fizetési osztályba kell so
rolni. 

Kazánfútökre vonatkozó be
sorolási ja vas lat: 

- kazánfűtő (házi ,•i7.sgás) 
6. f izetési os,:tálv, 

- kis teljesítményű kazán 
fűtője 8. fizetési osztály (,,B" 
felügyeletes) , 

- nagy teljesítményú ka?.án 
fútője 10 .  fizetési osztály (.,A" 
felügyeletes), 

A S7�'lkmunkás képesítésú 
kazánfűtóket szakmunkásként 
kell besorolni .  

- A múvezetöket kö1.épfo
kú állami és középfokú vasúti 

szakképesítés esetén a 14. fel
.sófokú képesítés esetén pedig 
a 15. fizetési osztályba kell so
rolni. Ugyanígy kell eljárni a 
mozdonyfel\'i.gyázók besorolá
sa esetén is. 

- Általános elvké,it kell ér
i,ényesiteni, hogy azonos jelle
gű munkakörök azonos osz
tályba kerüljenek :;zakszolgci
lati hovatartozástól függetle
nül. (Púlyafenntartás - épí
tés - biztosítóberendezés) 

- A segéd- és betanított 
munkakörben a 8 általános is
kola hiánya miatit a ,•isszaso
rolást meg kell szüntetni .  

- A gépjármüvezetőket 
nem a vezetett gépkocsi kate
góriája - hiszen ez gyakran 
változhat - hanem a jogo�ít
,·ánykategória szerint sorolják 
be (9-10-1 1 .  osztály C, D, E 
kategória). 

- A tanfolyamok minősíté
si rendszerében meg kell szün
tetni a szakszolgálatok szerint 
differenciált megkülönbözteté
seket (példüul felsőfokúnak 
mi nósítik a tüvközlómcsteri , a 
blokkm�steri tanfolramot, 
ugvanakkor középfokúnal( a 
pál�·amesteri tanfolyamot. A 
páh•amesteri tanfolyam 1s mi
nósüljön felsőfokú képesltes
nek.) 

- A betanított munkákat 
két osztályba (6. és 7. osztály), 
a segédmunkúkat szintén két 
os�tálvba kell csoportosítani. 

- Szükséges a ten·ezetben 
szereplc3 munkaköröknel meg
nevesítve osztályba .�orolni 
(például vi llanyszereló, pfilya
munkás, ielsővezeték-�zcrelö 
stb.). 

- Szélesebb körben alkal
mazni kell (varn- sehol) a gya
korlati idő hosszától függő 
osztályok közötti előrelépési 
lehe(őséget, mert az eg�•es 
!!!Q!1_�a�ös§k • megküWnbcízte
tett kezelése elfogadhatatlan 
(például mozdonyvezetó mun
kakörnél). 

- Olajkútkezelö11él elégsé
ges a 3 hónap gyakorlati irio. 

- A „raktárvezetó-helret-
tes belker"-ból a belker"-t 
törölni kell. 

" 

- A raktán·ezetónél tovább 
is leg_ven előírás a felsőfokú 
szakmai \·égzetL�ég. 

- Helyenként nem átgon
dolt az egymásra épüló mun
kaköröknél a végzettségre vo
natkozó szabálr (például állo
másfőnök II-nél érettségi az 
elóírt iskolai Vé!!zettség, �zol
gálati főnökhelyettes 1 1-nél 
fide tartozik á::omüsfónök 
is] pedig főiskolai végzettség 
az elóírás. 

- Az üzemviteli munkakö
rökben 1s több helven a szol
gálati hely kategóriája helvett 
c�lszerűbb az iskolai végzett
seg sze1•inti megkülönböztetés 
(például oktatóUszt pénztárfő
n?k) a középiskolai végzettség 
1 -�- osztály fóiskolai végzett
seg 1 6. osztály. 

- Az elöadói besorolásra 
vonatkozó szabályok elfoaad
hatatlanok, helyette új jaras
latot állítottunk össze. 

- Az ügyviteli munkakö
rökre valamennyi .szolgálati 
helyen e>gységes besorolást kell 
alkalmazni. Ügyviteli I .  10. 
osztály, ügyviteli I I .  !l, osztály. 

- Semmilyen munkakörnél 
nem fogadható el a vbszaso
rolás. 

- Egyes munkakörök ma
tasabb osztályba sorolás;ira. 
illet,·e új munkakörök felvéte
lére szakáganként külön ja
vaslat készült, (Összesen 1 08 
munkakör.) S. J. 

több munkakört is ellát, abba
.-

-------------------------
a munkakörbe kell besorolni, 
amelyik a leumagasabb osz
tályba tarto:ik, ha az ott eló
írt feltételekkel rendelkezik. 

- Az összetett munkakör 
fogalma t isztázatlan, így elté
rően értelmezhető, ezért pon
tosítást igényel : 

- A ta1talékolásl munka
körnél az „állomási tartalé
kos" kifeiezést ki kell egészí
teni azzal a munkaköri meg
ne,·ezéssPl, amely alapján a 
munkaviíllalót besoroliák. 
mert P�yébként a besorolási 
értesítés tartalmi elemei hiá
nyosak. A vonali tartalékosi 
munkakört ellátókat a helyet
tesített munkakörök nevesíté
se mellett a I I. csoportú állo-· A suluís hatalma. Kerékellenónés 

Nemzetközi szeminárium 

Bgyensiílyt teremteni a munka vlillalók 
. 

és 11 kormány célkitűzései között 
A Munkaügvi Kutatóinté?..et 

és a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal (ILO) közösen szakmai 
szemináriumot szervezett (no
vember 2-l-2i. között). amely
nek egy· ik  témája: .,Kollektív 
tárgyalások az. állami tulaj
donban lé, o vállalatoknál 
Európúban" volt. A szeminá
riumon az ILO vezető tisztség
\•iselői, francia es olasz nagv
vállalati \ ez.etok, valamint az 
Ipari és Kereskedelmi Minisz
térium, a Veg\ 1 pal'i Dolgozók 
Szak::.zervt•zete munkatársai 
tartottak eloadasokat. amelye
ket Vi ta követett. A szúk körű 
rendezvényen meghívással le
hetett költségmentesen rés„t 
venni. A Vasutasok Sza�ze!'
vezetét (ezenkívül még 3-! 
szakszervezetet) az a megtisz
teltetés érte, hogv képviselói 
részt vehettek a szemináriu
mon. 

A témában az európai gya
korlatot 1 .�mertető elöadáso
kat (kérdé:sekre adott válaszo
kat) érdemes ös�zefoglalni. hi
szen a MA V egv olyan állami 
tulajdonban Jé,·ő nagyvállalat 
(várhatóan tbbbség1 tulajdon 
alapján az is  marad). amely
nek a munkaügyi vonatkozású 
t(m;valásait a munkavállalók 
érdek-képviseleti szervei\"el az 
európai tapasztalatok figve
lembevételevel kell kialakíta
ni. 

Az eloadók a bet•ezetúben is
mertették az állami tulajdo,i 
kialakulását a II. vilánháborlit 
követcien. Ezek szerint  a leg
több európai országban a há
ború utan megfigyelhető volt 
az a torek\"és, hogy a hagyo
mányosan lillami tulajdonban 
lévó vállalatokon (például 
vasút) kívül minél több válla
lat kerüljon állami kezelésbe. 
(Olajipar, autóipar 'bánya stb.) 
Az államosítás alapveto célja 
az volt. hoc;y elkerüljék az 
egves válla la tok kartelkkbe 
való tömórülését, vagy elke
rüljék egve, vnllalatok csőd
jét, mérsékeljék a munkanél
küliséget Ez a folyamat a 
'70-es éi•ek ele7éig tartott, 
amikor is a legtöhb országban 
ez a tendi>ncia elóbb menállt. 
majd a '70-es érek közepétöl 
megfordult. l\fogindult a pri
vatizáció. amely a lei::erötel.ie
sebben az USA-ban és Angliá
ban ment végbe A privatizá
ciónak c�ak egrik oka \'Olt -
valószínúleg nem is alapvető 
oka -. hogy fokozzák a válla
lat; munka hatékonyságát. A 
másik ok - talán a fontosabb 
- az állami költségvetési be
vételek fokoz.isa. A privatizá
ció az eg,•es országokban elté
rő mértékben most is folvik. 
lgv például Olaszország eró
teljes privatizác,óra készül. és 
ennek oka az ilyen nagyará
nyú költs"gvetési hiánv mér
!;éklé�e. (Körülbelül 20 mil
liárd dollár bevételre számíta
nak a privatizócíóbó: .)  Fran
ciaországban a privatizációs 
törekvése>k sokkal kisebb in
tenzitásúak. Az állami tulaj
donú vállalatoknál általában 
két nagv csoportot különböz
tetnek meg : 

a) az ipari-, kereskedelmi 
jellegű tevékenységet folytató 
vállalatok. 

nak tulajdonítanak egv társa
dalmi funkciót is, amely alatt 
azt értik, hogy ezeknél a vúl
lalatoknál a munkahelvet 
még veszteséges gazdálkodás 
esetén i.-; meg lehet órizni. és 
ezt igen fontosnak tartják. Kü
lön is k itérnek a menedzser 
szerepére az ,íllaml vállala
toknál. Hangsúlyozták, hogy 
mindenütt nagyfokú önállósá
got, autonómiát biztosítanak a 
vezetőknek. 

Teljes önállóságot élveznek 
a szociális létesítmények, a 
munkabiztonság stb. terén. 
Természetesen a kormányok 
befolyásolják a menedzser 
dóntéselt. Az állami vállala
tok vezetóire különleges sw
rep háru l :  egye11súlyt kell biz
to.�ítani a munkavállalók tö
rekvései és a kormány célki
tűzései között. Bár a me
nedzser nagyfokú onúllósággal 
bír, de a,: állami tulajdonú 
vallalatoknál minden vonat
kozásban a felelósség a kor
mányé. Ez alól a felelós!iég 
alól a korm{my nem bújhat ki. 
A menedzser igyekszik jó kap
csolatot tartani a munkaválla
lókkal, illetve azok érdek-kép
nseleti szerveivel. A közszol
gálati jellegú állami vállala
toknál a po!!tikai jellegú dön
tések, amelyeket a kor
mány közvetít is, je1entö-. 
szereppel bírnak. Fó cél 
a szolgáltatások bármilyen 
áron való biztosítása. A 
kormányokra is kettós szerep 
háru l ;  egyrészt figyelemmel 
kell  lenni az egész lakosság 
érdekeire. amelyek a közszol
gáltatás vonatko?�-ísában fenn
állnak. és ide tartozik a lakos
ság által fizetett adó megfe
lelő felhasználása is. má'-
ré,zt annak a kisebb közösség
_nek az érdekeit Is méltányolni 
kell, akik a szolgáltatást le
hetóvé te�zik. 

Me(l kt:ll még jegyezni, 
11or111 az állami tulajdonú vál
lalatok menedzserei általában 
más érdekközö.�ségekbe (ka
marákba) tömörülnek, mint a 
magántulajdomí. 1:állalatok 
'Vezetöi. 

Munkaügvl kérdésekben az 
állami vállalatok vezetői és a 
dolgozók közötti tárgvalások 
ugvanolvan formában bonvo
lódnak le, mint a magántulaj. 
donú vállalatoknál. A nyugat
európa: országokban a fó 
hangsú!,· egv-eqy Iparágat. 
,zakmát tömörítő, úitrnevezett 
á!rnzati tárgyalásokon van. Az 
itt szüietett mee:állapodásokat 
(ko'.iektív szerződés előírác;ait)  
minden vállalnt. függetlenül 
attól, hozy az állami va�y ma
gántulajdonú - maaára néz
,·e kötelező érvénvúnek tart. 
Az ágazati tárgvalásokon 
(megállapodá!'okon) kívül ál
talában még két szinten foly
nak eg\'eztetéi-ek : a7. egvlket 
konföderációs (ez a }egfelsnhb 
.c;zintú). a má�ikat vállalati 
szintűnek n evezik. 

A konföderációs tár!!valá�ok 
a legfontosabb kérdé.c;ekb0n 
fo�vnak. A kollektív tár�valá
sokon a munkavállfilókat a 
�zai{<zervezetek képvi,ellk. 
f.rdekes módon a 1.'állnlnti 
üzemi tanácsok szerepéröl, 

azok m úködéséról alig esett 
szó, mindenütt a szakszerve
zetek szerepét hangsúlyozták. 
A kollektív tárgyalásoknak 
megállapított egvséges (stan
dard) módszere nincs. de van
nak olran kialakult gyakorla
ti módok, amelyikhez mlnd
egrik  tél következetesen tart• 
ja magát. 

A kollektív tárgyalások fon-
tosságát három kérdésben 
emelték ki : 

- A legfontosabbnak a bér
tárgvalásokat tartják. Az erre 
vonatkozó megbeszélések ál
talában 3-4 hónapig is eltar
tanak, mire megegyezés szüle
tik. Mostanában mindenütt 
megszűnt az úgynevezett bér
indexelési módszer. amikor a 
bérek emelkedését az infláció 
mértékéhez igazítottuk, akár 
évente többször is. A bértar• 
gyalcis elótt az állami tulajdo
nu vállalatok kapnak 0L11an in
formációt, amely uz i,iflcic-ió 
mértékére vonatkozik. Ez azon. 
ban egyik felet sem köti sem• 
milyen formában. azonban a 
béremelések alsó szintje álta
lában nem szokott az infláció 
mértékénél alacsonyabb lenni. 
Az átlagos béremeléstől lénve
gesen eltérhet az egyéni bér
emelési mérték. 

A másik fő tárgyalási téma a 
munkaidó hossza. Ezeket a 
tárgyalásokat legfelső szinten 
folytatják. A megállapoctásokat 
széles körben alkalmazzák. A 
munkavallalók törekvése a 
heti munkaidó csökkentése. 

Külön kiemelték a privati
zációra vonakozó tárgyalások 
fontosságát. Hangsúlyozták, 
hogy az állami vállalatok ve
zetói a privatizációt mindig 
m egbeszélik a dolgozókkal, 
ahol ezt nem tették meg kellő 
mértékben. ott a munkaválla
lók fellázadtak és néhfmy eset
ben ennek komolv következ
ménye volt. Igyekeznek elke
rülni, hogy az állami válla
latok privatizációja előtt vagv 
után létszámelbocsátásokra 
kerüljön sor. ugyanis a privati
zációval szembeni legnagyobb 
dolgozói ellenállás az elbocsá
tások miatt merül fel. 

Összefoglalásul megállapítot
ták :  

- az állami tulajdonú válla. 
latok ugyanolyan formában és 
módon irányíthatók, mint a 
magánvállalatok. 

• - a kollekth· munkailgyf 
targvalások azokról a témákról 
folyhatnak az állami vállala. 
toknál. mint a magánvállala
toknál és a módszer is hason
ló. 

- kiemelt szerepet kap. hogy 
az állami tulajdonú vállala
toknál az állam (kormány) te

lelóssége különö.<:en fontos a 
közszolgálati vállalatok ese
tében. 

- a privatizációs foh•a
matokra a meggondoltság és 
a dolgozókkal való egvezletés 
jellemző. 

Sajnálatos, hogv ezen az 
igen hasznos szemináriumon, 
amely a magyar útalakulásnak 
fontos kö\'etendó ismereteket 
nyújtott, csak kevesen vehet
tek részt. 

Dr. Simon 

b) a közszolgálati szektorba r--------------------------

sorolt vnllalatok (közlekE'dési, 
áramszolgáltató vállalatok 
stb.). 

Mindkét csoportba tartozó 
vállalatokra jellemző, hogy 
irányítá:..ukban nincs különb
ség a magántulajdonba tartozó 
vállalatokhoz képest. upvan
olyan módszerekkel vezetik, 
mint a magánvállalatokat. A 
munkavállalókat Is ugvanazok 
a jogok illetik meg az állami 
vállalatoknál. mint magánvál
lalatok dolgozóit, bár e-gyes 
országokban a közszoleálati 
�;,..ektorba tartozó vállalatok 
dolgozóinak bizonvos jne'lit 
(például a sztrá ikhoz való jog) 
igvekeznek korlátozni.  

A közszolgálati vállalatok 
célkí túzései eltérnek az ezyéb 
\·állalatokétól. abban - de ez 
l ém·eges -. hogv nem elsődle
ges a gaulasngf ielle�ú célkl
túzés. Mindenütt tudomá.�ul 
ve.�zik. hom1 a knzszolq1i lati 
jellegú vállalatokat veszteséf/fl'S• 
aazdálkodás esetén 1s fenn kell 
tartani. Az állami vállalatok-

EGYPERCES TELEFONINTERJÚ 

Kampany répa nélkül 
- Halló. Itt Mezőhegvesró! 

Perlaki Jdnos állomás!ónöil: 
beszél. 

- Üdvözlöm. A Magva::-
Vasutastól érdekló,lllm : ml-
1.\·en volt az idei répakam
pány? 

- Semmih·en. Egvetlen va
gon répa nem futott be állo
másunkra. 

- Hogy-hozy? Hiszen az 
elmúlt harminc évben Mezó
he�yesen az őszi forllalom 
egyet jelentett a kampány
nyal . . .  

- Igen. korábban ígv volt. 
Amíg 1990-ben 1858 kocsibari 
köz,:,) 66 ezer tonna. tavalv 
1 172 koc�iban 47 ezer ton na 
réJ a jött be vasúton. addi� 
most sajnos egyetlen kocsi 
sem. 

:-- Oka? 

- Idén a cukorgyár k6rze
tében 2600 hektárral kevesebb 
területen vetettek répát. ami 
közel 1745 ezer tonna termés
kiesést eredménvezett. Ehhe2: 
jött a kedvezőtlen időjárás is. 
Vasúton e�edüi Sarkadra 
küldtek kettőezer tonnát. a 
többit gépkoc!:ikkal fuvaroz
tál be. A tavai.rí 101 napo.1 
kampánnyal szemben az !det 
csak 68 napos volt. T61Unk 
csak a feldolgozott répa után 
404 kocsi készárut (cukrot, 
rénaim•letet) vittek el. 

- M; várható jövőre? 
- Október 1-jPve! u gy�r 

r�sz,·ém·társa�'l l?t!á ahtkult át. 
Remélem ez számunkra ked
vezó I e!l'Z. 

- Ki:iSzönöm a b1>c7.6J�etést: 

(Gellért) 
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LOGIKAI BUKFENC 

Kutyául érzi magot 
a kutyat utaztató utas 

.,Ne keressen logikát a vas
út múködési mechanizmu
sában. A ,·asutat nem logi
ka, hanem utasítások irá
nyítják." 

(Egy vasúti közép,·ezetó) 

Nem tudom mit szólnának a 
,·ásárlók, ha, te.szem azt, a ke
nyér esetében ú.i árrendszert 
vezetnének be. Mindenk i  a 
kilós ,·eknit fizeti. függetlenül 
attól, hogy húsz dekát Yagy 
fél kilót vesz. Tudom, képte
len az ötlet, pC'dig a ,•asüt 
már a maga módján megvaló
sította. Ü�sük csak fel a h iva,
talos menetrend 57. oldalát, az 
Élöállat-fuvarozás című fe
jezetnél. Azonnal kiderül, hogy 
50 kilométeres határig egné
gesen 25 forint az élö állat -
egyszerüség ked,·éért a kuh·a 
- fm•ardija l\llt te�z csa�si 
rnódo:i a naiv állampolgár. 
ha történetesen Tatabányától 
Szákszendig akarja ubztatni 
négylábú barátját?  Számolni 
kezd : Szákszend 21 ki lomé:cr, 
oda-\ issza 42. Nagyszerú, dör
zsöli a markát, az út bele�ér 
az 50 kilométeres menetrendi 
intervallumba, kér hát eg? öt
ven ki :ométeres kutyajegyet. 

Visszafelé aztán kiderül, 
hogy hohó ! nem úgy Yan az. 
Meg még mi nem kéne azert 
a rongyos huszonot ruppóért ? 
Váltsa csak meg az újabb 50 
kilométeres jci:!Vet. akinek 
i!ren flancra, mint a kutra, te
lik, annak biztosan futja a 

fuvardijra Is. Az utas persze 
- teljesen h iábavalóan - bi
zonygatja, hogy hiszen ö már 
megfizette a retúrt, hogy az
tán az ötven kilométert od3 
,·agy vissza, cikcak<kban 
rngy �tlósan akarja megtenni, 
az mar hadd legyen az ó dol
ga. Végül belátja, hogy itt 
puszta logiká\·al nem lehet 
meggyőzni a MA V merev uta
sításokon nevelkedett alkal
mazottját. Elő,·eszi a pénztár
cáját és leperkálja a második 
huszonöt forintot. Vagyis fél 
k i ló kenyérért egy kiló árát 
fizette. A l\1AV pedig zsebre 
,·ágott 58 kilométert. 

A ,·asút kereskedelmi szak
embere elvben egyetért az 
utéls okoskodásával. de hát ez 
, an, ráadásul szeretn i sem 
kell. Hogy ez miért \'an igy, 
ha egy az ár, akkor miért 
,·an tételesen föl�orolva a 10, 
20, 30, 40 kilométere'> tarifa
határ. egráltalán miért öl\·en 
kilométer az als6 díjtétel, hát 
azt nem tudni. 0 csak azt java
solhatja az utasnak, hogy kér
dezze meg az igazgatóság ille
tékesét. 

Az utas pedig elhatározza : 
nem kérdez meg senkit. Mert 
gyanítja. hogy aki ezt a fura 
- f�l kilóért egy kiló ára eh·é;i 
muködú - díj�zabási rend
szert kia:::yalta. az sem tudna 
épkézláb Yálaszt adni rá. 

Utóirat:  Ezért mo�t kivéte
lesen ne Kupa Mihályt szid-
juk . . .  T. Z. 

Síelés, téli üdülés 
l\!egjött a tél. A magas he

gyeket már hó boritja. Szom
szédaink közül Ausztriában, az 
ismert síte:epeken már meg
élénkült az élet. 

:-::,m ,·é!t;:tlen, hogy az 1J ta
záS1 Irodák. k:öztti'k a ;\lt\ V
TOURS és. a Lokomotív Tou
rist is - az utazási szokások
hoz es igénrekhez alkalmaz
kodva -. kínálják téli prog
ramjaikat. A l\IA VTOURS 
utazási iroda ajánlatai között 
az olcsó, a középárfekvésú utak 
nnnak t öbbségben. Köztük 
jócskán akadna!{ olvano!( is, 
amelyeknél az utazás egyén i 
leg történik. E z  pedig kedvező 
azoknak a vasutasoknak, akik 
ebben az é\'ben nem használ
ták még fel külföldi utazási 
kedvezménvüket. 

A MA VTOURS i::azdag kí
nálatából ezúttal néhánv - év 
végi és eleji - külfölcÚ pror;
ramra hí,·juk fel az érdeklödök 
fig\·eJmét. 

.,Szuperkedve;;:ményes téli 
üdülés a I\Iagas-Tátrában" -
invitál ein- szlógen. Elhelyeü§s 
a Hotel Bellauve-ban, kétáeyas, 
zuhanyzós szobákban. Hétna
pos turnusok. reggelivel, de
�ember 22-ig 5026 forint  egy 
személyre. Ezt követöen -
március 13- ig  - már jóval 
többe kerül. 

A téli sportokat. elsősorban 
a síelést ked\·elöknek eddig 
kevésbé ismert területeken, a 
11zomszédos Szlovéniában, 
Svájcban és Franclaorszáeban 
is kínálnak programot, melyek 

többnyire egyhetesek. A sz!o
,·éni'ai Bovecbe, Poharjénba és 
Bohinjba meghirdetett utak 
középárfekvésüek, egy sze
mélynek U-20 ezer fonntba 
kerülnek, Elhelyezés .szállodák
ban. zühan)'Zós szobákban fél
panziós c11átással. A j!yerekck 
1 0  éve.s korig árkedvezményt 
kapnak. Közlekedé� egyénileg. 

.11 si:ájci és a francia Alpok
ban, szállodai apartmanokban. 
luxuskörülmények között. lu
xusá rakon - 34-40 ezer fo. 
rintba kerül - lehet egy hetet 
eltölteni. A két utóbbi sípara
d icso:nba, a .svájci Les Diabb':'!
retsbe és a francia La Plaque
ba ideális gépkocsival menni, 
de vonaWil is jó az eljutás. 

* 

A GySEV utazási irodája. a 
Lokomotív Tourist téli prog
ramajánlatában több mint 
e�y tucat olyan ausztriai hely
ség neve található, ahol elsö
sorban a téli sportok kedvelői 
válogathatnak ked,·ükrc \'alót. 
Azoknak, akik még az idei 
szabadságukat nem merítették 
ki, a december 26-tól január 
2-ig Alsó-Ausztriába és Tirol 
tartományba hirdetett utakat 
ajánljuk. A hatnapos turnusok 
a szilvesztert is magukba fog
lalják. A költ.ségek a közép
kategóriába tartoznak. 

Kanntia és Salzburg tarto
mány síparad:csomaiba pedig 
március véi::éig folyamatosan 
szerveznek hat-hét napos tur-
nusokat. (vC.) 

\• 1-\ ol --;\ 'bA:Ro G,O S - , M � SYE� 
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- Felhautam a szakmával, mert ez Jobban kiflzet6dlk 
(Rák Béla rajza) 
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Állítsuk meg · az önpusztítást ! 
A Levegö Munkacsoport ajánlásai gazdaságilag is /,asznosak 

A kormány és a vasutas-szakszervezetek megegye
zése fontos esemény. Olyan helyzetet teremtett. amely
ben a vasutasok hajlandók tovább tenni a dolgukat, mi
vel úgy gondolják, hogy a vasutasok zömének 
minimális létbiztonsága mellett - e fontos közszol
gáltatás működtetésének minimális anyagi feltételei is 
meglesznek. Ez jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy fenn
maradjon a társadalom működőképessége, ami ebben 
az ingatag átmeneti korszakban nem kis dolog. l\'legol
dódott egy pillanatnyi válság, közel százezer család és 
a kormány lélegzetet vehet, és erőt gyűjthet a követke
ző veszélyhelyzetre. Nem szabad tehát lebecsülnünk a 
megegyezés jelentőségét, ugyanakkor azt is látnunk 
kell, hogy az alapvető problémákból, amelyek talaján 
a vészhelyzet kialakult, tulajdonképpen semmi sem ol
dódott meg. Ez pcdi; nemcsak a kormány számára, ha
nem az egész társadalom számára (elsősorban persze a 
vasutasok számára) feladatokat jelent. 

A legfontosabb !eJadatok: 
az áruszállítás tö'l1eges átte
relése közútról a vasútra és az 
.. öneröre ítélt" hat vasúti jár
műjavító (f)OOO vasutas) lét
bizton.ságának megteremtése. 
Kínálkozik e,;:y megold \s, 
amely a két feladatot szorosan 
ö.sszekaoc.solja. 

'Mind a jó közérzet, m ind a 
környezetYédelem szempontj.i
ból fontos. hogy a civilizációs 
l�tesítmények a természet.i táj 
mekkora részét ve�zik igény. 
b s. torzítják el. Ezért figve
lemre méltó tény : egy vasút
vonal területfoglalása az azo
nos kapacitású közút terület
foglalásának csak 20 százaléka. 
Ehhez járul még, hogy a vas::it 
kapacitása jelentösen növe!h�
t � a már meglévö pályaszaka
�zok felüjításárnl. korszerúsí
tésével (azaz újabb területek 
igénybevétele nélkül). míg a 
közutak átbocsátóképesség�t 
jóformán csak to\·ábbi termé
szeti értékek elpusztítása áráa 
lehet növelni. 

Vissza a vasúthoz, 
amíg nem késö 

Az ország második világh,í
ború u táni újjáépítésének 
egyik jelszava volt az „arccrtl 
a vasút felé". Nagyon jól kife
jezte. hogy a ,·asút a modern 
ci\•ilizáció n �lkülözhetetlen ele
me. Az áruszállitásna'., a köt
útról a vasútra való töme�\!S 
átterelése világméretű feladat. 
Része annak a küzdelemnek, 
amelyet ha nem vív meg sike
resen az emberiség. akkor a 
civili záció (dc lehet, hogy a 
homo sapiens, mint faj) eltú
nik a Föld színpadáról. mint  
ahogv 200 mill ió éves szerep
lés után a dinoszauruszok el
túntek. (Lásd e sorok írójának Harom nyilvánvalóan öss�e

most megjelen t Ajánlás a túl- fü�i::ő tény : a Budapesten át
éléshez című könyt'ét.) Ez nem menö forgalomból származi'., 
túlzás. mert a motorizáció. �- a \e,·egót s:<ennyező :szén-mo
ennek keretében a köz:.íti noxid 7.fl S7.á7.aléka. a szén
szállítás ei::vik döntő ö.,szete- hidrogének 5.9 százal�ka. a 
,·öje az ember körnrC'zet- é� n i trogén-oxido�< 9.2 százaléka, 
egyben önpusztító tevékenys�- az ólom ll.6 százaléka, a kén
gének. Ezért _ addig is. amiz dioxid 14,6 százalé!:a, a far
a glrJbális poli tikai el i t  az maldehid 15.4 százaléka. a ko
ENSZ keretében erre minden- ror:, 18.2 százaléka. A közúto:1 
k i t  kötelezni fog _ a motori- szállított áruk tömege (tonna
záció radikális csiik!<!.'n tés", kilométerben) 1 989-bl'n 2,4 

és ennek egyik igen fontos .szerese volt a 20 é\'vel koráb
elemeként a közúti áruszállí- hin�k. Dudape�ten az elniú_lt 

tás \'asütra terc'.ése m nde:, 20 ev alatt a _kronzku.� aszf_m:1-

fejlett ország kütelesség\'.' az . nan 
� 
szen�edo _ betege�. a_ranya 

emberi közösséggel sze:nbc 1• 24-s ... er�sere n?tt, a t_udoráko-
so'.< aram·a ketszere.<.eri>. a ta

Sivatag lehet 
a Kárpát-medence 

E CJkk keretei között c.sak 
arra van mód, hogy j elzéskép
pen felvillantsa:, néhány ténvt, 
amelyböl érzékelhetö e feladat 
fontossága. A kialakult ipa:•i 
civilizáció (amelrnek egyi1< 
alapvetr'i összetevöje az auto
mobi:izmus) rohamosan átala
kítja a Föld Jét:köréne,< évm1l
liCI: alatt kialakult összetéte
lét. Ez anal jár. hogv (az 
úgvnevczett üver;ház ha:ás 
foh·tán) a klíma felmelegedi k. 
Klimas::akértök szerint a glo
bális felmeleqedé.� Magyaror
szágot különösen srí ;tja: 30-40 
év múlra a Karpát-medence 
els 'vatagosodhat. /\l elmúlt 7 
év borrnlnas aszályai. az ei::r
r" forróbb nyarak arra mutat
nak. hogy a Kárpát- mPdencé
ben a gabonatermesztés fp:
tételei eqrre kérdésesebbé v.í.1-
nú. Ez belátható idön belül a 
gabonatPrmesztésre és az 
azon alapuló állattenrészt�sre 
szakosodott magvar mezóga,;
dasá�ot cdrlii:: soha n!:'m látott 
\·álságos helvz.etbe taszíthatja. 
A légszenm•ezrsnek. illetve az 
általa okozott károknak nagv
jából a fele a motorizációb.>l 
származik. 

Az emberiség túlélésének. a 
fe rntartható fejlódésnek alap
kérdése. hogv milyen mérték
ben tudjuk fedezn i energia
szükséglc-Wnket megújuló for
rásokból. illetve milven mér
tékben tudjuk nélklilöznl 1P: 

elfogyó ásványi energiaforri 
sokat. Ebböl a szempontb,,il 
fontos tén11. 11ogy uo111r riaznn 
áruszállitcisi feladatot uasúton 
5,4-szer kevesebb energiával 
lehet teljesíteni, mint közúton. 

nulás• zavarokkal küzd•'i i:irer
mekek száma 15-szörösére. 
(Ez utóbbinál persze nehéz 
Plkülöníteni a ros<:z pedagógia 
hatását és al ólommérgezé,; 
in telle'.üust károsító hatását.) 

Az elsivatagosodás hatásait 
é« a tömeges et!Psz.ségkároso
dást n ' ncs értelme pénzzel 
mérn i.  Van ;:izonban a motori-
7ac:-10. a köz1iti áruszáWt:.s 
elórenvomulásána1<. a ,·asút 
háttérbe szorításának pénzben 
j0I mPrhet<3, krizvetlen )!azda
sniti k;1ra i�. Ezt is csupán il
lusztr::ílni tudjuk i tt  néhány 
adattal. 

A magyar közúti jármúfor
i;alom az é\'i nemzeti össztel
jesitmén.vc (GDP) mintegy 4,5 
.százalékát produkálja, ugvan
akkor évente a nemzeti össz
te:jesítmény 7 i-zázalékána!< 
megfelelö kárt okoz. Enne:< 
e�y részlete : 1 kamion olya1i 
mértékben rongcilja az utat, 
mint 10 OOO személyautó. Eay 
kilométer 2-3 sávos autópálya 
építése 300 millió forintb'l, 
egy kilométer kétvágány:í 
nsúti pálya építése 18 millió 
forintba kerül. (Emellett aL 
autópálya átbocsátóképessége 
30-40 százalékkal kisebb a 
\·asüténál.) A közúti áruszál
lítá • önköltsége 6, J forint 'ton
nakilométer. a vasútié 1,6 fo
rint 'tonna k i lométer. ugyana1<
kor a közúti eszközii:iénvess'?
ge csa·: 14 százalékkal keve
sebb. mint a va:;úti sz§llitásé. 

Sajnos az 1991-ben közzétett 
közle'.tedéspolitikai koncepció
ban még nem tükröződnele 
ezek a felismerések. E konceo
cióban azt olvashatjuk. hogv 
2000-hen 1980-hoz képest R 
vasú ti teljesítmény (árutonn:i.• 
kilométerben) 77 százalékra 
csl)kken. míg a kCzútl áru
szállitásé 222 százalékra n6; 
hogy a \'asútvonalakat nem 

fejlesztik (sót a vonalak 20 
százalékát a bizonytalanabb 
ko1cessziós, illetva önko:
mányzati kezelésbe adják), 
míg az autóutak hosszát hét
szeresre nö\'elik. Nyilvánvaló. 
hogy ezt az írányzatot cllen
kezöjére kell fordítani. 

/\ ,·asúti jármüjavítók ka
pacitását (Js telje.sí tményé:) 
eleink ügy alakitotlák K1, 
hogv összh:rngban legyenek a 
MA V jármúállománrával és a 
MÁV-szabványok szerinti ja
vítási ciklusokkal. Miután 3 
müszaki szin tentartás hátrálé
ka ma már meghaladja a 200 
milllárd forintot, és 199:l-ra 
sincs elöirám·oz\·a a .szinte11-
tartáshoz szükséi::es .szabvá
nyos javítások költsé�fedeze
te. a ,·asutasok tárgyalópartne. 
rei arra az álláspontra helrel
kedtek. hogy elvi okokból 
n incs .szükség ilyen összhan�
ra, h;szen itt \'an az osztrák, 
a szlovák. a román és íi::v to
vább \·asúti járműj;:ivítMi kí
nálat a mai;:rar mellett. F.zek 
versenyezzenek egymással a 
piac�azdaság törvényei szerint. 
és ha a magvar üzemek nem 
tudnak elé� jó aiánlatot adn i, 
ám bocsássák e l  dob:!ozóik-'it. 
Biztos ami biztos. az elbocsi
tások elökészitése már meg is 
kezdödött. 

(�Iielőtt tovább haladnánl(, 
iktassunk ide egy figyelemre 
méltó adatot : a GI\I és a Su
zuki autó-összeszerelö üze
mei letelepítése érdekében :; 
mag,·ar állam 1 991. és 19:n 
között 1 1 .9 m illiárd forint 
szubvenciót adott. i lletve eny
nyi bevételről mond le. Ennyi• 
be kerül tehát az orstágnak -
nem a befcktetöknek ! - 1050 
UJ munkahely létesítése az  
autógyártásban. a melynek 
ho�sz:abb perspektívája leg
alább is Yitatható. Vajon a 
műszaki norma szerint szüki;é
ges ,·asuta� munkahelyek meg
örzése nem érne meg vala
mennyi t ?) 

Nézzünk szembe a tényei-
kel : a ,·asutas-szakszerveze
tekne:< el kellett fogadniu'<. 
hogy a 6 jármüjavító úgymond 
egy-ei?v önálló cég legven, és 
ezek az ,,új" cégek - az in
duló év rnlamelyes támogatá
sa után - éljenek meg, ahogv 
tudnak. Ám legví'n. Ebben a 
he·vzetben azonban legyenek 
a jármújavítók valóban önál
lóak (mert hiszen a MAV 10() 
százalékos tulajdonában lévö 
kft.-k nem azok) : az - ame
rikai példa alapján alkotott -
MRP-röl szóló törvénvben 
meghatározott támo;!atással a 
6 jármüja,·ító munkásai közri
sen vegvék tulajdonba üze
meiket, alakítsanak egv közö,. 
munkástulajdonban lévö Vasú
ti Tármújavitó Részvénytársa
ságot. 

Jó üzlet lehetne 
a jórműjavítóknak 
A MAV lecsökkent fizetóké• 

pes keresletéhez milyen pótló
l� 1os piacot teremthet mag-i
nak ez a I é.�zvénytársaság? 
Kézenfekvó Jehetöség: vezesse 
be a kamionszállító szerelvé
nyek gvártás'tt. Ennek músza
ki lehetösége m·ilvám·aló. hi
szen a székesfehérvári üze:n 
már g\'ártott ih·en vagont. Az 
iránrzatot a MÁV is magáévá 
tette, 1- iszen - kísérleti üzem
ben - már múködlk egy ka
mionszállító vasútvonal Au�z1-

ria és Dudafok-Háros között, 
készülnek a tervek egv ,·é:;:le
f!es Szeged melletti kamion
fo�adó-pályaudvarra, és ez1.�l 
a teljes balkán-nyu!'(at-euró
pai kamion-tranzitforgalorr 
,·asú tra terelésére. 

Mintha csak a pénz hiányoz
nék a tervek megvalósttásii
hoz, holott tulajdonképpen o 
pfoz is megvan. A Le\·egö 
Munkacsoport ál tal az orszá�
gvúlési képvlsel<')knPk átadott 
zöld költségvetés kimutatt� 
hogy a törvénvben előírt (a 
nyugati tar:fákkal nal{y jáb-'>l 
mea;iegvP.ző) útadóból a kor
mány 20 milliárd forint körü i i  
kedvnménvt szándékozik adni 
az áthaladó kam!onosoknal(. 
E kedvezménv - telje" \ a �v 
rész!eges - eltörlése már je-

lentös forrást jelenthet a 1n• 
mionok vasúti szállítása sz.á
mára. Ha arra gondolunk -
és gondoljunk arra ! - hogy 
a speciális i:agonol..at a ma
gyar i:asúti jármújavítók 
ayártjcil;. ez számos munka
hely megórzését is jelenti. 
1gv kézenfekvö. hogv az akc,6 
finanszírozásában a Foglalkoi:
tatá1<i Alap is vegyen részt. de 
- ökológiai hatá�ai folytán -
kézenfckvö a Környezetvédel
mi Alap részvétele is. 

!llivel pedig a kamionok 
vasútra terelésé,·el hatalm-:is 
útrongálást elözünk m0 ;:. nyll
,·ám·aló, hogy az útalapnak 
is támogatnia kell az akció!, 
Mindezen túl  b:zom·o!'. hogv 
szakszerű forrásfe:tnró mun
kával számos körnv!.'7.etvéd�
lcmre irányított kiilföldi. il let
,·e nemze!közi forrás Is mnz
gósítható i l \·en célra. Ha teh a 
a v:isúti jirmLijai·ítók do!;:D· 
zól elszánjnl, m;:i�ukat arra, 
hogv saját kezükbe \'C'SZik a1. 
ü�yükct. jó eséllyel készíthc-t
nek üzleti tervet saját ré.st• 
vénvtársa.ságuk számára. 

Mindez a I\IAV-nak is érde
ke, mert a J..:amionszállítns 
jelentösen megnöt:eli forg'll
mát. mcgjat:itja pénztigyi 
h"lyzetét. és a ;ármújavít,j 
iizemek ténylrges leadcisá V!l l 
megszabadul az ifaemekkel j,j.  
ró a11y1gí kockázattól. (Hisze•1 
hiába van a kfl-forma. ai 
E:'!ffedüli tulajdonos korlátla• 
nul fe!el a 13rsa,ág kötelezett• 
s.;!'(0iért.) A iármúja\•ító mu .,. 
ká: ok jelcntös társadalmi t�• 
mogatásra is számíthatna1<. 
1gv számíthatnak a Fő,·áro�t 
Önkormánrzat - legalábbis 
polit ikai - támo�atására. h i
szen a fövárosnak elemi érde
ke-. ho:zv me!!szabaduljon a 
,·:.1ro.st kerc.sztU!szelő kamíon
forgalomtól. de  a Dudafök
IIáros pálraudvaron idózó.. 
a körnvezó lakosokat �rthet5-
en ;:avaró kamionsnfórö'.,től i� 
D izonrosan met: lehetne nyer
n i  az MSZOSZ és más szak
/;zervezetPk, szövetségek támo
gatását is. 

Hatékony támogatója lehet 

az akciónak a Levegó Munka
csoport. /\ munkacsoport 1988-
ban alaku:t. 31 körnrezetvé
d-5 társadalmi szen·ezetet é.s 
számos fügi;:etlen szakembert 
tömörít. Célja a közlekedés 
által okozott környezetszeny
nvezés vizsgálata. és en:1ek 
al:t"Jián megoldási lehetöségek 
k d:il�ozása. i lletve a megol• 
dásokban va16 közremúködés. 
A munkacsoport széles köru 
felviláitosító tevéken vséget Is 
végez. Noha csak három év 
\·an mö'.;ötte, már j!.'lent:ő<; 
eredményeket mutathat föl. (A 
Levegő Munkacsoport prog
ramja alapján készült a 
1 04 '1990. számú kormányhatá
rozat a gépjárművek légszeny
nvezésének csökken té.,;éról. A-z 
Afor a Levegő Munkacso
port kezdeményezésére több 
jelen tős környezel\·édelmi , ln
té1.kedést tett. Az Országgyűlés 
a l.e\·egö Munkacsoport java.e. 
latára hozott törvényt 1992. 
márciusában az üzemanvagok 
körnvezetvédelmi termékdi�. 
járó!.) 

A Levegő Munkacsoport u.: 

landó szoros kapcsolatot tart 
fenn az Ornágl!rúl�s környe
zetvédelmi b lzottságá,·al. a 
Környezetvédelmi és Terület
feilesztési Minisztériummal és 
más hatóságokkal és szerveze
tekkel. Egy kamionhordó va• 
s;?ongyártási program sikere ér. 
dekébi:n hasznos szövetségese 
lenne a jármújavftóknak. 

Siklaky htván 

Kiállítás 

A i<özlekedésl Múzeum re.,� 
dez.:sében november 26-án 
Baross Gábor, a vasminiszter 
címmel kiállítás nyílt Szege
den, a Móra Ferenc Múzeum 
Fekete Ház kiáll ftótermében; 
A nagv magvar közlekeci.isi 
miniszter emlékér„ rendPzett 
kiállítás tárgvai. képC'i. dob• 
mentumai sok látogatót \'Dn� 
zottak. 
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AZ UTALVÁNYOK PÉNZT HELYETTESÍTENEK 

Jövőre is lesz kedvezmenyes üdülés 
A szociális szempontok szerint differenciált odaítélés 

A tömegkommunikációs esz
közök az elmúlt hetekben so
kat foglalkoztak a kedvezmé
nyes üdültetés új rendszerével. 
amelyet Hl93 januárjától ve
zetnek be. Szakszervezetün
ket ezzel kapcsolatban többen 
keresték fel. mert mint kide
rült az új rendszerből sok min
dent nem értenek. Az alábbi
akban összefoglaljuk a kedvez
ményes üdültetéssel kapcsola
tos tudnivalókat. 

A Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány létrejöttével a 
kedvezményes üdültetés rend
szere alapvetően megváltozik. 
Az intézménvi támogatás he
lyett a személyek támogatásá
nak rendszerét vezetik be az 
alapítvány által meghatározott 
szempontok szerint. A kedvez
ményezettek körét a munka
vállalókhoz sorol ható alkalma
zottak. s.zövetkezeti tagok, 
nyugdíjasok és munkanélküli
ek, valamint ezek családtagjai 
alkotják. A kedvezményezés
re az alapítvánv üdülési utal
vánvokat bocsát ki. melyet a 
munkáltatók és érdekképvise
leti szervezetek szociális szem
pontok figyelembevételével 
differenciáltan ítélhetnek oda 
a kedvezményezetteknek. 

A rendszer működtetésére, 
tech nikai lebonyolítására, va
lamint a szállodák üzemelte
tésére az alapítvány megalakí
totta az egyszemél.ves. zártkö
rű Nemzeti Üdültetési és Va
gyonkezelő Kft.-t, amelv 1 992. 
október l -jétől működik az 
Üdülési és Szanatóriumi Fő
igazgatóság jogutódjaként. 

Az ú.1 rendszerben megszűn
nek a kedvezményes árat hor
dozó beiitalójeg11ek. (A támo
gatás nem az árban. hanem az 
egyénnek szóló utalványban 
jelen ik  meg.) 

Me�szűnnek a hagyománvos 
udültetési formák. (felnőtt, 
családos. k isbabás stb.l. helvet
te adott szálloda é� időpontra 
szóló 1 -2  ágyas (pótággyal vagy 

Nyugd1j, i lletve 
munkanélküli-segély 

összege 

I. 10 OOO Ft-ig 
II. 10 000-15 OOO Ft-ig 

III. 15 001-20 OOO Ft-ig 
IV. 20 001 Ft  felett 

A munkavállalóknak a mun
kaadójuk vagy érdek-kép\·ise
leti szen·ezeteik vásárolhat-
111ak utalYányokat. Januártól a 
iköltségvetési támogatás átla
gosan 3 ezer forint fő 8 napos 

enélkül) szobákat kínálnak. A 
felhasználás a vendég igényé
től függ, 

A kéthetes turnusokról át
térnek a keresettebb egyhetes 
(8 nap. 7 éjszaka) időszakokra, 
országosan egységesen csütör
töktől csütörtökig tartó termi
nusra. Igény szerint természe
tesen két vagy több egymást 
követő hét is igénybe vehető. 
Lehetővé válik, hogy a vendég 
válassza meg az étkezés mód
ját. Félpanzió mindenütt ren
delkezésre áll, de a legtöbb 
helyen teljes panzió is választ
ható. lly módon az igénylőnek 
nagyobb Yálasztási lehetősége 
lesz. s így az ár az igényelt 
szolgáltatástól függ. 

Megszűnik az üdülők eddi
gi kategorizálása. Elő-, utó-, 
és főszezontól. az üdülők kom
fortfokozatától, a helytől. a 
szolgáltatásoktól függ majd az 
ár. (A lee;alacsonvabb színvo
nal _-t üdülőben 4760 forint lesz 
egy nyolcnapos turnus annak, 
aki nem kap támogatást. A 
legmagasabb kategóriában 9975 
forint a nyolcnapos beutaló 
önköltsége. amely csökkenhet 
a támogatás mértékétől függő
en. Az üdülési szervezet elő
szezonban 1 O százalékos ked
vezményt ígér.) 

A támogatást kapott személy 
az utalványokkal felkeresi a 
hozzá földrajzilag legközelebb 
eső irodát. k iválaszthatja a 
számára legmegfelelőbb helyet 
és időpontot. Térítés ellenében 
(utalvány és készpénz) k iállít
ják számára az igényelt szol
gáltatásnak megfelelő „Részvé
teli jegyet". A vendég a kW
zetett .,Részvételi jeggyel" jo
gosult igénybE> venn i  a szolgál
tatást az üdülőben. 

A nyugdíjasok és munkanél
küliek a jogosultságukat i ga
zoló irataikkal közvetlenül 
a:,; üdülési i rodákban .vásárol
hatnak üdülőjegyet. Négy jÖ\'e
delmi kategória szerint négy
féle támogatottság lehetséges 
az alábbi táblázat szerint. 

Maximálisan 
Yásárolható 

utalványok ér
téke/fő hét 

8000 Ft 
6000 Ft 
4000 Ft 
2000 Ft 

Támogatás 
mértéke 

4000 Ft 
3000 Ft 
2000 Ft 
1000 Ft 

turnus, természetesen a rászo
rultságtól függően ettől el le
het térni. A kuratórium aján
lása az utalványok munkahelyi 
odaí tél éshez : 

- általános rászorultsági 
elvként az egy főre jutó csalá-

di jövedelem és az életkörül
mények szolgálnak alapul. 

- az utalvány odaítélésénél 
előnyben kell részesíteni :  

- a sokgyermekes családo
kat, 

- a fokozottan egészségre 
ártalmas körülmények között 
dolgozók preventív üdül teté
tését. 

- további szempont, hogy a 
munkavállaló mikor részesült 
utoljára üdültetési támogatás
ban. 

Az utalványok pénzt helvet
tesítő fizetőeszközként visel
kednek a rendszerben, 2000 fo
rint névértékű címletekben 
jelennek meg, negyedévente 
más-más színben. Az utalvá
nyokat n em terheli személyi 
jövedelemadó. Szakszerveze
tünk is vásárol az I. negyedév
re érvényes utalványokból, 
melyekre az alapszervezetek
nél lehet az igényt bejelenteni .  

NEMZETI ÜDÜLTETf:SI ÉS VAGYONKEZELÖ KFT. 

Értékesítési Iroda hálózata 

Nemzeti Üdültetési és Vagyon- Tel . :  153-2900 
kezelő Kft. Értékesítési Iroda Fax: 141-4353 
1068 Bp., Dózsa György út 84/B 

Nemzeti Üdültetési és Vagyon
kezelő Kft. Dél-Dunántúli 
Igazgatósága 
8623 Balatonföldvár, Spur Ist-
ván u. 3-5. 

Nemzeti Oclültctési és Vagyon
kezelő Kft. Nyugat-Dunántúli 
Igazgatósága 
9-100 Sopron, Deákkúti u. 10. 

Nemzeti Üdültetési és Vagyon-
1.ezelő Kft. Észak-Dunántúli 
Igazgatósága 
8380 Hévíz, Petőfi S. u. 20-22. 

Tel.: 06-84 '40-255 
Fax : 84, 40-453 

Tel. : 06-99 '1 1 -379 
/14-092 

Fax: 99 14-265 

Tel . :  06-82 '12-414 
Fax : 82 12-414 

Erkel Hotel - Gyula Tel . :  06-661362-644 '73 
5701 Gyula, Várkert utca 1. Fax: 661362-6-14, 30 
(Pf. 84.) 

Nagyerdő Hotel - Debrecen Tel. : 06-52'10-588 közp. 
4032 Debrecen, Pallagi út 5. Fax : 52/19-739 

Nemzeti Üclültetési és Vagyon
kezelő Kft. Mátra-Bükkvidéki 
Igazgatósága 
3232 Mátrafüred, Béke u. 10. 

Tel . :  06-37 /11-885 
1 1-886 

,,Forrás" Hotel - Szeged Tel. : 06-62 53-422 közJ). 
6727 Szeged, Szent-Györgyi A. Fax: 06-62, 353-422, 500 
u. 16-24. 

„Flóra" Hotel - Eger Tel. : 06-36 320-211 
3300 Eger, Fürdő u. 5. J:'ax : 36 320-815 

Szakszervezetek Bács-Kiskun Tel. : 06-76 322-666 
Megyei Képviselete Fax : 76 322-666 
6001 Kecskemét, Kisfaludy u. 
6-8. 

Szakszervezetek Jász-Nagykun- Tel.: 06-56 377-416  
Szolnok Megyei Ké1>viselete Fax: 56i 377-416 
5001 Szolnok, Szapháry krt. 23. 

Szakszervezetek Komárom-Esz
tergom Megyei Képviselete 
2800 Tatabánya, Előd v. u. 17. 

Fővárosi iroda félfogadási ideje: 

Vidéki irodák félfogadási ideje: 

Tel. : 06-34 '11-282 
Fax: 34/11-232 

hétfőtől szerdáig 10-1 7 
csütörtökön 10-19 
pénteken 9-14 

hétfőtől szerdáig 10-17 
csütörtökön 10-18 
pénteken 9-15 

Üdülő vasutasok Hévízen 
- Vannak, akik először 

üdülnek, akiknek nehézséget 
okoz a lift használata, a színes 
televízió bekapcsolása. Volt 
olyan, aki  200 forinttal érke
zett, és az első nap elfújta a 
szél a törülközőjét az erkély
ről, s ezért megijedt. mi lesz 
most ? Előfordult, hogy egyik 
bácsikánk, aki első nap elfog
l alta helyét az ebédlőasztalnál, 
látva. hogy már tálalva a le
ves, megette a négyszemélyes 
adagot. A felszolgáló meg is 
kérdezte tőle, nem kér-e még ? 

Azon a december eleji keddi 
délutánon, amikor ellátogat
tam a Vasutas B iztosító Egye
sület hévízi gyógyüdülőjébe, 
hárman ültek a presszóban. 
Két nő és egy férfi. Egy .fekete 
hajú fiatal hölgy és egy idő
sebb asszony. A férfi közép
korú volt. Féloldalt ültek a te
levízió előtt, csak időnként 
pislantottak a képernyőre, be
szélgettek. 

Egy ideig a szomszéd asz
talnál hallgattam csendesen 
folydogáló tereferéj üket, majd 
átültem hozzájuk, hogy immár 
négyesben diskurál.iunk az 
üdülés hétköznapjairól, a meg
élhetés gondjairól, az idei al
ma- és szőlőtermésről, arról. 
melyik vasútvonalat akarják 
megszüntetni, hogyan alakul
nak az árak és a bérek, és 
lesz-e általános sztrájk a vas-
útnál. Társaságunk tagjai : 
Tokaji Lászlóné nyugdíjas 
,·asutasfeleség Albertirsáról, 
akinek a férje 1947 óta dol
gozik a vasútnál, korábban 
szakszervezeti bizalmi volt, 
most meg elnök, Ceglédi Mária 
pénzügyi ügvintéző és Kisa 
Ferenc pályamester, akik Kis
kunhalasról érkeztek a reumá
sok Mekkájába. Tokajinénak 
7042 forint a nvugdíja. Ceglédi 
Máriának 1 6 300 forint a havi 
keresete, Kisa Ferencnek pe
dig 28 600. 

Mind a hárman elégedettek 
az üdülő szolgáltatásaival. Ar-

ra a kérdésre, hogy m ilyen a 
koszt, így válaszoltak : bőséges, 
jóízű, változatos. íme, egy csü
törtöki étlap: reggelire tea, 
kenőmájas, vaj, vagy tejeská
vé, vaj, sajt, méz. Ebédre 
csontleves vagy paradicsomle
ves közül lehet választani, i l
letve három főétel közü l :  va
das marhasült burgonyalán
gossal, brassói aprópecsenye 
savanyúval, vagy parajfőzelék 
tükörtojással. Utána sütemény 
vagy sajt. Vacsora: rántott 
sertésmáj, burgonya. savanyú, 
vagy gombapapr ikás galuská
val, illetve ornsz hússálata. 
Záróételként :  ízesbukta. 

Másnap - m iután végigjár
tam az épület három emeletét 
- a fénylőn tiszta üdülő tár
salgójában folytattam az al
ka'lmi közvéleménykutatást, 
ahol jöttek-mentek, ültek és 
álltak a figyelő és cseverésző 
beutaltak. Volt közöttük kar
cagi fiatal. egy budapesti 
nyugdíjas házaspár, akik nem 
vasutasok, feltűntek külföldi 
vendégek, és itt is folyt a szó 
a vidéki közbiztonság veszé
lyes fellazulásáról, a c ipőárak
ról. a nyugdíjakról, Karády 
Katalinról és Jávor Pálról. 

A programkínálat egyébként 
gazdag. Van orvosi előadás és 
vasárnaponként református 
istentisztelet, szerveznek rex
versenyt és közös sétát a tó 
körül, lehet jelentkezni autó
buszos kiruccanásokra Keszt-

helyre és Balatonedericsre, de 
távolabbi egynapos kirándulá
sokra is Grazba, Bécsbe, Tar
visióba és Triesztbe. Aki akar
ja, a reumaágy-bemutatón 
megtudhatja, hogyan „aludjon 
másképp", beülhet a könyvtár
ba. nézhet videót és sok-sok 
színes amerikai filmet a Fon
tana moziban. 

Ezeket már Torma Lajos 
üdülővezetőtől tudom meg, aki 
hat éve áll az intézmény élén, 
tehát mindent ismer az 1979-
ben épült, 108 férőhelyes üdü
lőről. Ebben a turnusban 
azonban csak 86-an é1'keztek, 
zömmel idős emberek. A Vas
iitas Biztosító Egyesület tag
jainak 510 forint fejenként és 
naponta a teljes ellátás. 

A vendégek között találha
tók nem vasutasok és külföl• 
diek is. Egy főre a háromszori 
étkezést 170 forintból hozzák 
ki, ezért leleményre is szük
ség van a jó ellátás biztosítá
sához. Minden szoba - egy-, 
kétágyas, családi apartmanok 
- fürdőszobás. mindegyikben 
van (40 forintért) televízió. A 
közös helyiségek: olvasó-, kon
dicionálószoba, pingpongte
rem, presszó, társalgó, külső 
söröző. A személyzet 41 fő, de 
n incs minden hely betöltve. 

És az emberek, a beutaltak? 
- nézek az üdülővezetőre. Ké
rem. villantson fel néhány jel
lemző esetet, mondjon egy-két 
színes történetet. 

- Attól függ lányom - vá
laszolta az öreg - lesz-e még 
valami ezután?  

- Pörkölt, nokedlival - fe
lelte a lány. 

- Akkor már több levest 
nem kérek - így az emlékeze
tes vendég. 

- Élnek-e a programok le
hetőségeivel, melyek a beszél
getések fő témái, ismerik-e az 
emberek az új üdülési rend
szert? - faggatóztam tovább. 

- A fizetős, drágáb b  prog
ramok kevésbé kelendők, az 
olcsóbbak, az ingyenesek a 
népszerűbbek. 

- És a külföldi vendégek ? 
- Először Grazból jöttek, 

elvitték a jó hírünket, s most 
már törzsközönségünk van az 
osztrák városból, de máshon
nan is  Ausztriából, Németor
szágból. Visszatérőek a hol
landok is. akik nem eszik meg 
a magyar krumplit, csak a 
magukkal hozott bioburgonyát 
fogyasztják. A �lváslevesben 
azonban nem kifogásolják a 
m i  krumplinkat. 

Kárpáti Sándor 

1992. DECEMBER 18. 

Siófoki jegyzet 
Ülök a siófoki vasútállomf.ls 

parányi éttermében, előttem 
egy üveg Kanizsai K inizsi, kö
r óttem tizenhárom üres asztal, 
hófehér terítővel, tányérokkal, 
eszcájggal. A terem falán kö
rös-körül felnagyított. színes 
flnyképek : templom, Balaton
part, vi torlások, nyári hangu
lat. Am nem ez a meglep,5, 
hanem a tisztaság és az ét
terem közepén trónoló, mé
regzöld filodendron, amely a 
csillárig kapaszkodik és meg
hittséget kölcsönöz a helynek. 
Ha belegondolok, hogy hú5z 
évvel ezE>lőtt jártam itt utol
jára és egy kopott, cigaretta
füstös, hangos „sörtanyát" őriz 
emlékezetem. akkor szembe
tünő a kulturáltság meghono
sodása. A pincér szerint - aki 
évek óta szolgál saját poszt
ján - hét, nyolc évvel ezelőtt 
! tt még egerek szaladgáltak, s 
éi legfontosabb a betérők meg
kopasztása volt. Állandó zsú
foltság jellemezte Siófokot, az 
üdülőövezetet, az állomást, a 
söntést. Szó se róla, napjaink
ban is a helyhiány a legna
gyobb gondja a Dél-Balaton 
„fővárosának", ám a nehéz 
körülmények között az illeté
kesek megpróbálnak rendet, 
tisztaságot teremteni, és tö
rekvésüket minden vendég 
méltányolja, aki jó szándék
kal, kíváncsisággal jár ezen a 
tájon. 

Szóval ü1dögélek az őszveg1 
borongós, csípős levegőjű dél
előttön a csendes teremben és 
E-gy vaskos, csaknem ezer
cldalas tanulmánykötetet la
pozgatok. Ajándékba kaptam 
a város polgármesterétől, Mol
nár Arpádtól és munkatársai
tél, hogy elmélyedhessek Sió
tok múltjában, jobban értsem 
1::zernyi gondjukat, ezernyi tö
rekvésüket, s a genius locit, a 
hely szellemét . . . Természe
tesnek veszem, hogy ez a re
mek helytörténeti kötet a va:,1-
útállomásnak is teret szentel. 

Ha valakik. hát a siófoki 
vasutasok igazán érzékelhet
ték az elmúlt évtizedekben 
ennek a városnak a nyári „fel
tóltődését". a lakosság létszfl
mának felduzzadását. ,,Nor
mális" körülmények közi:itt 
23 ezer ember lakhelye a vá
ros, ám júli usban, augusztu�
ban megnégyszereződik, nyolc
,·an-, sőt százezerre duzzad az 
üdülősereg létszáma. Ennek a 
hatalmas tömegnek a siófoki 
állomás nyújtja az első imp
ressziókat, az első benyomáso
kat, és az utolsókat is, az el
utazás viszontagságos percei
ben, a vonatok túlzsúfoltságá
val. Nem csoda hát, hogy a v4-
ros - egyik díszpolgára sza
vaival szólva - helyhiánnyal 
küszködik, kinőtte minden ru
háját, s ez a túlzsúfoltság csak 
rontja a külföldi, hazai üdü
lők közérzetét. 

Lapozgatom a várostörténeti 
albumot, és rátalálok a vasút
történeti fejezetre. lme a cím : 

Siófok közlekedéstörténete, s 
a fejezetet Erdősi. Ferenc írta. 

ldézek az első gondolatkör
ből : ,,Egy meglehetősen ritka 
!< étarcúság, kettős státus jel
lemzi e települést az ország 
településhálózatának hierar
chiájában : egyrészt a főváros 
(meg még más nagyobb és ki-
1<ebb települések) üdülőhelye 
tehát azok szolgálója, más
részt viszont önmaga is cent
rumtelepülés. közigazgatá�i 
központja több tucat falusi te
lepülésnek - szolga és főnök 
egy »személyben«. Nincs e 
Yárosnak egyetlen lényeges, a 
területi munkamegosztásba be-
illeszkedő szerepköre sem, 
amelynek a gyakorlásáh'.lz 
r>élkülözni tudná a személyek, 
áruk és i nformációk tömeges 
áramlását biztosító, ugyancsak 
az infrastruktúra részét képe-' 
ző közlekedést." 

Roppant érdekes áttekintést 
clvashatok a vasút előtti rossz 
közlekedési helyzetről, a kez
detleges hajózási v iszonyok
ról, majd a vasút megjelené
séről és uralkodó pozíciójáról, 
majd a siófok-kaposvári vi
c·inálvasútról és az expressz
vona tokról. 

Siófoknak a Balaton partján 
15 kilométer hosszan elnyúló 
több településből (Szabadi 
üdülőtelep, Balatonszéplak te
lep, K il i ti stb.) szintetizáló
dott városterµletét hosszten
gelyében metszi át a Buda
pest-Nagykanizsa fővonal, 
amelynek rendeltetése alap::.
&an megváltozott az utóbl;i 
időben. Valamikor az Adria 
felé irányuló nemzetközi for
galom éltette, ma pedig -
�zerény mértékű nemzetközi 
forgalom mellett - a főváros, 
illetve az ország északi fele és 
a balatoni fürdőhelyek közötti 
forgalom egvi k hordozójaként 
tün ik  ki. Történelmi para
doxon, hogy az eredetileg oszt
rák birodalmi érdekek szerint 
épült vonal már jó ideje köz
'l.'etlenül országos és regionális 
erdekeinket szolgál.1a, s nélkii
lözhetetlen a hazai közleke
désben . . •  

Történelmi kuriózum, hogy 
Kossuth Lajos kivi telezhetet• 
:en ü1 drá�ának tartotta az or
,zág középpontjától az Adriáig 
vezetE>ndő vasút építését. Szé

chenyi István és párthívei 
azonban mindent megtetteK 
a buda-nagvkanizsa-fiumeí 
vasút megépítéséért. a hosszú 
\·aspálya megalkotásáért. 

Ki i ttam a sörömet, meg
i ttam a feketémet is. ideje hát 
felálln i, fizetni. búcsúzní a 
siófoki étteremtől. Eszembe 
jutott, hogy gratulálni kelle
l"e a mindennapos helytállá
sért, a tisztaságért az állomá�
főnöknek és a s,:.emélyzetnek, 
ám már kifutottam az időm
ből. Ezúton megteszem : gra
tulálok Nekik. és jövőre is 
pontos munkát, jó egészséget, 
rnk türelmet. sok türelmrs 
utast, sok lebarnult üdülöt, 
mindennapi ió közéi ✓etet kí-
vánok. Pallag J. Róbert 

Fesztiválzenekar 

November 28-án Szegeden. 
a vasutas művelődési házbaD 
megtartott minősítő hangver
senyen a ház fuvószenekara 
kiemelkedő sikerrel szerepelt. 
Az euróoai minősítésnek is 
megfelelő színvonallal zenek,:,
ruk két kategóriábiin. a show 
és koncertkategóriában aranv
diploma m inősítést ka
pott. S mivel mindkét kategf>
riában aranvat kaotak. í�v a 
szabályok érdelmében a Nem-

zetközi fesztiválzenekar címet 
is megszerezték 

A dr. Mucsi Géza vezette 3'i 

ff\0 zenekar legfőbb erőssége a 
nívós zE>nei tu..:ás és a tago< 
ös5zetart0zása. A 1 3  éves fiú
tól a 85 éves idős emberig 
min den korosztáh• meqtalál
ható a zenekarban amelv mos
tantól fogva nem7.E>lközi fesz• 
tiválokon is m�ltóképpen kép
viselheti a várost és a vasutat. 







� a lehetóség a liemutatlcodsra 

K(pzóművének a Rózsa aiaílian 
Fazeltm Lajos Jitrsd: 

Harangozó karácsonyök 
mrtelenjt§ben tgen nehéz 

:tle öuze.számolni. az elmúlt 
en esztendő alatt, há

is koptatták a Vasutas 
�llvész Kör rajzbak
rt. Hány fiatalabb és idó

lllbb vasutas - és nem vas
� -, sajátította itt el a raj

lú, mintázás mesterségét. 
nyan lettek igazi m1lvészek 

& hányan csupán a művészet 
111:�relmesei. 

Ez az iskola a képzőművé
ti  szabadiskolák legneme

,ebb hagyományainak a foly
tója, ahol azok tanulhattak. 

Ezen az 6szi es�n a meg
szokottnál kevesebben illik 
kör.ül az ld6a modellt, akinek 
szeme megrebben a felvillanó 
vakufényre. A képz&núvész 
kör vezetője, Benedek G11Öf!f/11 
1973 óta látja el jó tanácsok
kal és korrekcióval az Ifjabb 
és idősebb művészpalántákat. 
Hogv mi ndezt mennyiér t ?  Re
zignáltan mondja, hogy a bé
re mindig követte a benzin 
árának emelkedését. ponto
sabban arra futotta. hollV Bu
dafokról a VII .  kerületbe; és 
vissza utazhasson. De hát ezt 

Benedek György a műteremben 

akiknek nem adatott meg -
legalábbis legtöbbjüknek -, 
hogy főiskolára járhassanak, 
hiszen magukat, családjukat 
kellett eltartani. 

Negyven év alatt bizony na
gyot változott a világ, és ben
ne az amatőrmo�galmak hely
zete is. Csökikent a támogatás
ra adható összeg, és a mai 
pénzhajszás v i lágban egyre 
keves · '.Jben engedhetik meg 
maguknak. hogy idő- és pénz
igényes kedvteléseiknek hó-
dolhassanak. 

. 

A Rózsa utcat egyemeletes 
épüJet portáján a program
tábla : melyik napon, hányas 
teremben tartják foglalkozá
saikat a zenészek, a táncosok. 
a képzőművészek. Na és a Je
hova tanúi .  Merthogy a ter
meket bérbe is kell adni. hogy 
a sovány „ellátmányt" kiegé
szíthessék a ház gazdái .  

Gaál Péter sorsa a csillagok
ban íratott, vagyis már gyer
mekkorában elrendeltetett. 
hogy bakter nagyapja és ko
csirendező édesapja után. ő is  
vasutas lesz, de már magasabb 
szinten. Iskolái elvégzése, no 
meg a szakmai vizsgái után 
mint kitűnő .  mozdonyvezető 
évek óta gyorsvonatszerelvé
nyeket repít a főváros és Mis
kolc között. 

Hét éve boldog házasember. 
Indulás után két évre - szülői 
se1ítséggel - sikerült egy két 
• fél szobás szövetkezeti la
lc4st szerezni. és Gáborka - a 
1161Yéves kisfiú - már i tt szü
letett. Természetesen most ő a 
központ, körülötte forog a csa-
1ád. 

Már hetekkel az Qnnep előtt 
azon tanakodtak. hogv milyen 
�jándékkal örvendeztessék 
meg a �ereket. Gaál nagypa
:lle e�ból a villanyvasutat 
ejánlotta. de a fia leintette : 

- Hagy;a már. anu. hiszen 
1'lciT két Pve kapott ilyet. 

- Aztán mi t  értett abból 
akkor mér,r a gyerek ? Most 

g bárki kérdezi, mi akar 
ni, hát egyből rávágja :  ma

'11iszta. 
Péter erre teljesen begurult. 
- Mire jó ez? !  Hát nem 

itják. hol(V fordult a világ? 
-máT nem lehet, sl5t nem 

had azzal etetni a növekvő 
rek értelmét m1nf anaak 
i•n a miénket. hoav (p a 

a munkát hivatástudat nélkül 
nem is lehetne elvégezni .  

- F:ves átlagban százhat
van-száznyolcvan beiratko
zott tagunk is volt már, persze 
nagy a forgás, mindig sokan 
lemorzsolódnak. Vannak lá
nyok, akiket csak úgy enged
nek el otthonról, ha tudják, 
hogy idejönnek. Mások kíván
csiságból iratkoznak be, van
nak, akik próbára szeretnék 
tenni magukat, van-e tehetsé
gük - magyarázza Benedek 
G11örg11. - F;s sokan dolgoz
nak ttt olyanok; akik ez i t te
n i  alapokkal szeretnének a 
Képzőművészeti Főiskolára 
bekerülni. Hogy nem ered
ménytelenül, arra bizonyíték, 
hogy az elmúlt két évben ti
zennégyen jutottak a hón áhí
tott felsóoktatá.si intézménybe. 
Későbbi alaptag, sót érdemes 
művész is kezdte pályáját eb
ben a szabadiskolában. 

teher- meg a személyszállítás
tarifát egyre feljebb srófolják, 
a vasúti pályákat akár fel is 
lehetne szántani. 

- Bolondokat beszélsz. fiam 
- mondta az öreg Gaál, de a 
f ia  felugrott, vette a kabátját 
és otthagyta a tanakodó csalá
dot. 

- Majd megbékél, ha látja 
• gyerek örömét 'T" mondta a 
masin iszta mamája. 

Csak lTénke - Péter felesé
ge - arca lett borúsabb, mert 
ismerte a férjét. 0 tudta, hogy 
mi lyen vi ták zajlanak manap
ság a vasutasok körében. 0 
tapasztalta. hogy férje szolgá
latból nemcsak fáradtan, de 
sokszor i degesen tér haza. No 
meg hallja a kollégáitól, vas
utasfeleségektől, hogy a fize
tésből egyre nehezebben lehet 
kijönni. hogy embereket bocsá
tanak el, hogy idő előtt nyug
díjazzák őket . . .  de hát mit  
tegyenek? Gáborka ákom
bákom firkálva! megírta a Jé
zuskának. hogy 15 is olyan vil
lanvvasutat szeretne, mint  
amilyen a Pisti pajtásának 
van. 

A nagypapa aztán meg is 
hozt.e e1yene6ell Bécsbl51 a cso
dajátékot. Nem olcsó. de össze
dobták a pénzt. k ivették az évi 
valutakeretet és nemcsak a 
k isfiú -kap szép ajándékot, ha
nem a család. .minden tagia. 
De hát snori mt legyen a vil
lannrasúttal. ha Péter ennyire 
ellene van. 

- Ne izQasd magad. m,er
mekem - vigasztalta Irénkét 

- H'dt aklot' mft 1'eg,rl1nk? anyósa -, a azffltlstln, a k4-
'kérdezte • feleséce fél.én- r4caonvta alatt ,iem fog duJ

z� Pttet. 

. meg áin, a vasút, ho!lY 
van a bistos jövő, meg 

Majd megbélrél. ha látja a 
gy�re� Gr&inét. 
r Oo-. dgy - er6sítette 

a987.0qyát " �aan,apa Is -. 
� \la, 6 Pél'D ákar a gy�kb61 

Ken odatakWt a tefier- vaítitast nevelni, hát tanfttas
a közutakra. � n • flakátf1nak. vagy aminek 

„ti,raet Ja. -- Ja& .. ,ak,vja. ...De .-lr.i alánnit 

A k6pz6m(lvészkör valami• 
kor �zalékoa 1egftsé1et 
kapott a különféle eszközök, 
anyagok beszerzéséhez. 

- Régen tízezer forintért 
annyi festéket vehettünk, 
hogy taxival kellett elhozni -
emlékezik Benedek G11ör1111. -
Ma ennyi pénzért csak annyit 
kapunk, ami egy kis nessze
szerben is elfér. Gipszet, meg 
agyagot még mindig i ngyen 
kapnak a tagok. 

Buzgón bólogat ezekre a 
szavakra Csobaji Zsolt, aki 
1975 óta látogatja ezt az isko
lát. Civil foglalkozását tekin t
ve mérnök, aki nem tudt sza
badulni az alkotás varázslatos 
élményétől, ám mint mondja, 
ahhoz még kevés az önbizal
ma, hogy teljesen a festészet
nek szentelhesse magát, bár 
több képét megvásárolták 
már. 

A helyzetet neheziti, hogy 
. egyre kevesebb a lehető
ség a bemutatkozásra. hiszen 
egy kiállítás megrendezése a 
katalógusai együtt belekerül 
félmillió forintba is. Modellt, 
ha sze1·eznek, csak igen sze
rény díjazásért alkalmazhat
ják. Ennek el lenére a vasutas 
képzőművészkör munkái vala
hán_vszor nemzetközi verse
nyen indulnak, mindig ko
moly díjakkal térnek haza. 
Művésztelep idén is volt. Ba
latonbogláron. A részvétel 
költségeinek felét az iskola fi
zeti. 

Éppen arról beszélgetünk 
Benedek Györggyel, hogy az 
évi nyolcezer forintos tandíj 
az iskolának kevés. a tagok
nak viszont sokszor igen nagy 
erőfeszítésébe kerül előterem
teni ezt a pénzt. amikor be
lép a szobába az Erdélyből át
települt Bende! Judit. aki jö
vőre másodízben próbálkozik 
a főiskola restaurátor szakára 
bejutni .  Tehetségét i dén is el
ismerték, h iszen olyan máso
�tot készített M. S. Mester 
k�péről és egy lombard fec;tó 
híres alkotásáról, holiO' a szak
tt{l'lberek csak álmélkodtak. 

Álmélkodik a kör vezetője 
is a lány ki tartásán, aki vál
lalva a szegénységet - férje 
hétezer forintos fizetéséből él
nek -. töretlen hivatástudat
tal készül a pályára. Naponta 
jár ide Esztergomból, hogy 
rajzolhasson. 

P. K. 

l. 

A tél • t,O mefllmorfózus. 
A fehér t,égtelffl 

itt-ott faámt,akt6l ború-aztMce, 
s tünd6kl6, mint a szem. 

Mél11en nézek a tá;ba, i8tne1'ós : 
sorsom mozaík;a. 

Csupa-zöld s aran11 n,szakok után 
most hallgatag s tiszta. 

z. 

Oly meuzire, mint én, senki se vág110tt, 
- befogadtak kémén11es váTosok. 
S most kis öTömökért futkosok haza: 
- hívnak harangozó karácson11ok, 
- hiv az emlék világos ablaka. 

BRIGÁDNAPLÓ 
Aprilis 2. Tegnap a mű

helyben dolgozó hét nőt -
meg engem is - fölhívott 
a szakszervezeti t itkár elv
társ. és azt mondta. hogy 
jó  volna. ha megalakul
nánk.  Mert mégiscsak 
szebb. magasztosabb. föl
emelóbb érzés egy közös
ségben élni .  m in t  csak úgv, 
céltalanul. brigádtalanul. 
Olvan gyönvörűen beszélt a 
t i tkár elvtárs. hogy ott 
nyomban elhatároztuk, 
megalakulunk. 

Aprilis 3. Ma megalakul
tunk. Brigádunk Kapásné 
Ramaty Izabella. a híres 
kutató nevét vette fel. aki 
elől egyszerűen nem lehe
tett eldugni semmit. Bri
gádvezetőt is választottunk. 
Az első szavazás nem járt 
eredménnvel, mert min
denki  a sajá t nevét írta föl 
a cetlire. Én másodszorra 
is ígv kaptam egy szavaza
tot. Végül is az a hülye 
Pitlingerné lett a brigádve
zető. A szocialista brigád
napló vezetését meg rám 
bízták. hiába mondtam 
ezeknek a hülyéknek, hogy 
én olvasni is alig tudok, 
nem még írni . . .  De aztán 
megnyugtattak. írjak bele 
mindent, amit fontosnak 
tartok. 

Aprilis 9. Az első fontos 
dolog, amit feltétlenül bele 
kell írnom a naplóba. Nem 
jött meg, pedig meg kellett 
,·olna jönnie . . . l!:n meg
ölöm ezt a Lajost ! 

Aprilis 11. Fontos dolgok 
egymás után. Megjött . . •  

Május 4. Mától szocialis
ta brigádmunkát vállal
tunk. A társadalombiztosí
tás egyik veterán nyugdí
jasá! - kis megszakítások
kal harmincöt évet töltött 
betegállományban -. Szi
pirtyó nénit  fogjuk patro
nálni .  Vállaltuk, hogy min
den reggel felváltva meg
kötjük Szipirtyó néni fej
kendőjét. Cserébe mi ndösz
sze annyit kérünk tőle -
úgysem tud mi t  kezdeni a 
rengeteg szabad i dejével 
-, hogy i ntézze el a napi 
bevásárlásai nkat és a cuc
cokat ebédszünet alatt hoz
za be a gyárba. Egy 84 éves 
asszonynak ez nem okozhat 
nagy rnegterheléit (az 
egész nem lehet több ötven 
kilónál), és a legközelebbi 
közértig csak háromszor 
kell átszállnia. 

Május 19. Ma összevesz
tem a brigádvezetóvel, ez
zel a Pitlinge-rnével. Azt 
mondja, i deje volna a szín
házban valami tragédiát 

megnézni. Mondtam. hogv 
éppen elég tragédia nekem 
az a disznó férjem, a La
jos . 

Június 3. Tegnap olyan 
fontos esemény történt, 
aminek feltétlenül a bri
gádnaplóban a helye. Ez a 
hülye Lajos megpofozott. 
mert só helvett 'Véletlenül 
műtrágyát szórtam a lecsó
jára. Én meg a törülközővel 
csaptam a fejére. Csak 
előbb belecsavartam a va
salót. Lajost elvitte a men
tő. Vagy a halottaskocsi ? A 
fene tudja. este volt és sö
tétben a mentő is fekete. 

Június 10. Eltemettük n 
Lajost. Egyedül vagyok és 
olyan szomorú. hogy a nap
lóíráshoz sincs kedvem. 

November 20. Ma meg
keresett minket a szakszer
vezeti ti tkár elvtárs. Meg
nézte a brigádnaplót és 
csuda dühös lett. Jól lehor
dott, hogy miféle marhasá
gokat i rkálok én ide. Mon
dom neki. hogy ez m ind
mind fontos dolog. Erre el
magyarázta, hogy ezt más
képpen kell érteni .  Rakjak 
befe színházjegyeket. mee 
k épeslapot. Mondtam neki, 
hogy rakja bele ó • • • Kü
lönben is vége a napl6veze
tésnek. Négy és fél évet 
kaptam a Lajosért, holnap 
vonulok be Kalocsára. 

Kár. pedig már kezdtem 
belejönni . • •  

Tborday ZoltAn 

Villanyvasút n i  a karácsonyfákat, ajándéko- - De • • •  - mondta tettetett 
kat. ha beesteledik. duzzogással Péter -. mert eb-

- Már esteledik. ben a házban minden úgy van, 
- Na jó, akkor lassan bal- ahogy az asszonyi praktikák 

a karácsonyfa alatt 
mond, a jelenlegi rendszer 
akármilyen mostohán is bán ik  
a vasúttal, nekem az  a véle
ményem, hogy az emberisé� 
nem lehet meg a vasút nélkül. 

- No de Ilyen állapotban. 
mint amilyenben most van ? -
ellenkezett a menye. 

- Majd rájönnek az okosok, 
ha1111 nemcsak az ipaTt kell 
koTszenlaiteni, hanem a vas
utat is. 

- Hagyjátok már ! - szólt 
az öregasszony -, majd én be
szélek a fiam okos fejével . . .  

- Irénke - a kisfeleség -
azonban nyugtalan maradt. 
Most azt sem bánta volna, ha 
férjének szolgálatba kellett 
v 1lna mennie szentestén, de 
Péter szabadnapos volt. 

Kora délelőtt megérkeztek 
az öregek. A nagymama hozta 
a maga sütötte bobájkát -
amit vacsora elótt forró tejben 
kellett áztatni, aztán rá a má
kot -. ez hagyományos volt, 
no meg a halászlé, bár vala
mikor csíkleves volt a mákos 
bub6 előtt. de a Bodrog-köz ta
vaiból évtizedek óta elt1lnt e 
csík, fey ezt a halászlé pótolta. 

Ebéd után kften fogta a kis
fi4t és eltndultak egy nagy sé
tára, hogy k6zben Irénke és a 
nagypapa teldfszftsék a kará
csonyfát. 

Az ffJú és & le1lfjabb Gadt 
bQz6lg�ttek. 

- Te (rW a Jézu&kának? 
- kérdezte a 1Yerek. 

- Nem; ö; 
- Nem la 11:6�1 semmtt? 
- .Nem.. valt r4 1d6m. 

A kisfiú hosszan hallgatott, 
majd megszólal t :  

- Pedig neked is fog hozn! 
valamit. 

- Nocsak . . .  honnan tudod? 
- A nagyi elárulta. 
- ó, ez a nagyi, mindent 

k i  pletykál. 
- A papa meg azt mondta. 

hogy a Jézuska megkapta a 
levelem, és mert jó voltam, 
azt hoz, amit én nagyon szeret
nék. 

- Jl;s mit  szeretnél olyan 
nagyon? 

- Találd k i .  
- Nem · tudom. 
- Jaj hát olyat amit a ba-

rátom. Pisti kapott tavaly ka
rácsonykor. 

- Gaál Péter hirtelen meg
állt, és hosszan nézte a gyere
ket. 

- Te nem örülsz nek i ?  -
kérdezte a kisfiú. 

- De . • • - dadogta a ma
s iniszta. azonban keserú érzé
sek kavarogtak benne :  miérl 
keresztezik a szülei, de külö
nösen a felesége, gyermeke ne
velésével kapcsolatos akaTatcU? 
De hát érvénvesíteni tudja-e az 
elképzelései t ?  Meg aztán van-e 
egyáltalán határozott elképze
lése? Olyan keveset van a gye
rek.kel. Mostanában - szabad
idejében - sokkal több Ilyen
olyan megbeszélés van. mint  a 
récJ vllácban \tolt. Gondolatai
ból a gyerek zökkentette ki. 

- Apuci - nyújtotta a ke
zét. -. gyere. menjQnk haza. 

- Még n tncs -6tit - ma
oarizta az apja _.. az anoat-
lták csak akkor -ezdik bofda. 

lagjunk hazafelé. kimódolják. Még ez a vénem-
A gyerek csacsogott, de ber is - mutatott a szőnyegen 

újra és újra visszatért a várva hasaló apjára -, aki már 
várt ajándékra. olyan pici gxerekkorban beol

- Ugye az angyalkák nem tott a vasút imádatával. m int  
ejtik ki a kosa"'kból az én  ahogy most próbálja az  uno
villanyoosutamat. káját. Nem átall gebeszkedni 

- Nem . . .  - nyugtatta az és tizenöt évi nyugdíj után is 
apja a gyereket, és eliképzelte, kocsit, vontatot rendezni . • •  
hogy az a játékvasút - nagy- És mondta, mondta volna 
papa jóvoltából - már múkö- még tovább. de a szavaknak 
d ik  is a karácsonyfa alatt. már nem volt fullánkja. Köz-

A lakás ajtaja nehezen ben a mama kiabált a konvhá
nyílt. mert az angyalkák épp ból, hogy terítve az ünnepi 
az érkezésük előtt repültek be asztal. 
az ablakon. és most rendezik a - • No de )lzért csak énekel
karácsonyfa alatt az ajándéka- jük el el6bb - a Mennyből az 
kat.  angyalt - kapta ölébe boldo" 

Végül is az örömében szólni gyermekét Gaál Péter -, és 
nem tudó gyerek szeme elé tá- aztán megkérdezte t6le : m iért 
rult a várva várt csoda. amire akarsz te mozdonyvezet6 Jen
- az első pillanatra - még n i ?  
Gaál PéteT i s  k imeresztette a - € n  nem a z  leszek - vá-
szemét. laszolt apja legna,o,obb m�g-

A gyerek meg leh'asalt • döbbenésére a iierek. 
nagyapja mellé. aki magyaráz- - Hanem ? 
ta. hogyan lehet egy9zerúen - l<özlekedé9l min iszter . : :  
kézből. gombnyomással lrá'l'lyf- - úristen ! Ki mondta ezt a 
tani a k iépített, sokfelé ágazó csacsi -;ágot? 
síneken a vonatszerelvényeket. - !:n - tápáukodett fel a 

Az asszonyok nem i s  annyi- padlóról az öregember. 
ra a gyerek lelkendezését les• - Jaj, papa - tette le aJé
ték, hanem az apja arcát. De b61 kisfiát -. m llmel siédfti 
Gaál Plttt csak állt. állt. ma,d ezt az ártatlan gyereket. Azt 
a felnőttek ajándékainak szét- hiszi, hogv a bakter nal!YJ)apa 
osztása után eev szfkre ro- után man kocslrend�C, lett. 
,o,ott. Felei1éJ!étól el(Y oohár én meg masiniszta. hát a ne
italt kért. és csak akkor fi«velt lved lk  l(eneráciéntüc már ml•  
m�nt a aerme.kére. amikor n lszternek kell l•nnt ? 
a na,n,apja a7.t magvarázta, - "Miért � 1e1-tl,e Gábor
hogy et, kUlföldr61 érkezett k-. �lekedési mli'8iter ba a 
hoazú teherszerelvénvt hCH(Y ledals.S fo"kcm Ja 'lilvép! • a ta
kell szétbont;mt. maJd a kn-. -n1.tlrn4nnlt; � a Ga'1ok 
cslkat á irorftóml arra a vA; '.mi�nott �� belrt'11• 
cánvra enl!ednl i akol az a aze. tak. 
relvény áll. ame1Y11m.-1c mozL _ 1'ő; f6, i6 - felvtatta vet.; do,nye a rentfettét6if 4UOtM.c- ,na a 'til

�
�tflt:. 'tt \na,tma-rl\ szálllt.fa a •a,onba ráke>tt � .. � tGr5 á

rú
t. 

... .__ -•• t...L. 'ban.-V U' Onné'pl hoí dl-
- ... .,,. , .. ftl_...r - IMJC •  r1„.r., .... 8 _, .. �_., 

dez&e férje nyakit átölelve az - ____,., • • • 
auzony. ....._ ,,.._, 
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