
' 
�.@'hW-�@$;� 

XXXYII. ÉVFOLYAM, 1 .  SZÁl\l A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1993. JANUÁR 15. 

� 

lilésezett az országos vá/11sztnilii1y 
Gyorsítani a kormánymrgál lapodás végrehajtását 

ú i  társadalombiztosítás i  
törv·ényt kel lene a l kotn i 

Mint arról előző lap�zá
munkban hírt adtunk, szak
szervezetünk országos Yá
lasztmánya december li-én 
ülést tartott. A több mint száz 
tagú testület maratoni ülésén 
15zámos napirendet tárgvalt és 
dóntött a legfontosabb kérdé
sekben. Nagv ,árakozás előz
te meg a kormány es a ,as
utas-szakszern•wtek közötti 
1992. december !1-fo megko
tött megállapodásról szóló ha
tározat-tervezetet. 

bérfejlesztést úgy vette tudo
másul, hogy a 6,9 százalékos 
kormányzati támogatás, és a 
létszámcsökkenésböl felszaba
duló bér 50 százalekának 
megfcleló összegén kí,·üI ke
resni kell a to,·ábbi bérfejlesz
tés módjait. A VSz yezetése 
czzel kapcsolatban folytasson 
tárgvalásokat a MAV Vezér
igaz�::itósag�al. 

maradéktalan teljesüléséig 
fenntartja a sztrájkkészültsé
get. Ezzel is nyomaté!;:ot akar 
adni annak, hogy a kormány
megállapodások \·égrehajtásá
hcn következetesen rapszko
d1k. 

A módosítások többsége kedvezőtlen a munkavállalóknak' 

A VSz tárgyaló dekgációnak 
a képviselői az ülésen a tár
gyalások eddigi menetéről ;:;d
tak tájékoztatást. Elsősorban 
az 1993. é\•i kollketív szerző
déssel kapcsolatos megú!Japo
dásokról. a MA V foglalkozta
tási programiliról, , alamint az 
1993. é,•1 bérfejlcszte�i tárgya
láso'.uól. 

A testükt határozatot fOt!J· 
dott el. ame!Y. többe!, között 
az alábbiakat tartalmazza : 

A t:álasztmány tudomásul 
i:ctte az 1993. aprilis 1-jei bér
fejles;;;tést. A testület kezde
mén:vezte, hogv ,·ezérigazgatói 
szinten az 1!191 .  évi IV. tör
vény 23. !i·a alapján létszám
leépítési bizr,ttsagot hozzanak 
létrc. A nílasztmányi ülés 
f�lhatalmnzta a VS1, területi és 
tJgozati tanacsát. hogy folv
tassa az egvczlct.'.i tárgyaláso
kat, a bérfejlesztés i  tárgyalá
sokrol, (am�h·nek targ\ alási 
alapja a m,n imálbér) a bérta
rifa mcidu•1t ·,sárol, ,--, !amint a 
szen ezct átalak.tásarnl, a pri
,·at.1.,k1orol az crintett intezó 
bizottságok bevom1SÚ\ al. 

A testület ezután további 
tájé!rnztatót hallgatott meg, 
többek .között a kedvczmé
m·es üdültetés rendszerének 
módosításáról. (Erről a la
punk 23-24. számában rész
letesl..'n beszámoltunk.) 

A VSz alelnökei ezután be
szamoltak az iránvításuk alatt 
álló területeken végzett mun
káról. 

Az ülés részlve\ői tudomá
sul \ ették a jogsegélyszolgá
lat átszervezésérol, s az új 
feltetelek közötti működését-ól 
adott tájé:rnztatást. 

Tujékoztatás hangzott el a 
\'Sz kezelésében levő mü,·elo
d,•o;i intézmenyckről is. A jo
,•óJcn ezeket az in tézménre
ket cg, esületi formában kell 
múküdtctni. Jelenleg késtítik a 
2 1  müvelődlsi intezménv ÚJ 
m ükodési feltétdeire vonatko
zó tNvcket. 

A magyar Országgyűlés na
pirendre tűzte a társadalom
biztosításról szóló l!lí5. évi II .  
tön·ény módosításáról és ki
egészítéséről rendc'.kczó tor
vénYjavaslatot. Szakszerveze
tünk a tórvényjavaslatot az 
ÉT ezzel a témával foglalkozó 
munkabizottsága részére véle
ményezte. 

Kifejtettük, hogy a törvény 
módosítása és kiegészítése a 
jelenlegi változásokhoz igazo
dik, joghézagokat pótol, dc ez 
csak átmeneti megoldásnak fo
gadható el. F:gy átfogó. !Íj tár
sadalombiztosítási törvény 
megalkotása nélkülözhetetlen. 

/\z elóterjesz!c!t módosítá
sok többsége a munka\"álla'.ók 

és a nyugdljasok szempontjá
ból kedYCzőtlen A ten be vett 
,·álloz.isok nem tükröz,k a \'a
Ióságos é:etviszonvokat, az 
nktiv lakossig munkakörülmé
nye: t. a :akásv1szonyoka t. 

Határowttan clutasítiuk 

életkorhoz kötik. A oa:eset , á
ratlanul és hirtelen éri az em
bereket. A varatlan halál új 
élethelyzet elé állítja az ózYe
gvet. függetlenül életkorától. 
f::etüket kötős házase:etre, 
életközösségre alapoztak. Ezért 
nem indokolt az élettárs halála 
után az anyagi támaszt meg
vonni az öz,Jegytól. 

Nem tartjuk pontosnak a 
tón·ényja,·aslat azon ki tételét 
sem. amely garantálja, hogv a 
bale5etí t,ippém: a táppé.nz 
alapját k;!pezö naptári napi 
átlagkereset összege legyen. 
Ha ebbe beletartozik az úti 
üzemi baleseti táppénz is, ak
kor azt elfogadjuk. E témakör
ben egyértelműbb megfogal
mazásra van szükség. 

A tön·ényja\'aslatban Yan
nak poz;tív, a biztosítottak jo
gH szolgáló elemek Is. amivel 
egyetértünk. mint pé'.dául az
zal a módosítással, hrigy az c1l
landó ÖZ\ egyi nJ ugd1j a jn�
szerzó halálától 1 é,·i.; megil
lesse az öz,·egyet. dc s,:üksé
gesnek tartjuk a kérd�s továJ-

bl rendezését ohan {rte1em
ben. hogy ket nyugdíjas (ha
z,spár, é:cttúrs) háztart,i�ara 
alapozott é •v11e· t hal:lozás 
esctén egv nvu�d1j1s is folra
matos:::n b ztositha�sa. 

A teneze•t módos1 1 asok 
olyan korr�kc'óhat és kki:;é
.szítéseket tartalmam:tk. am"• 
]\•ek!wl részbe:, eg e-tértünk, 
d"! az üi t.irsadalr-mbi ztosíta<.i 
tön·ényben kecJ\·ezobb megol
dn.st ia,·asolunk. I'::dául a 
nvur!díjsz:im ítJs RL.1p1:1t képe
z3 jövedelem évc; !;z:ímitása
nak emelését rz adott biztosí
tékokkal vesszük tudomásul. A 
degresszív szorzó tizennégv
ezer fo:- :nttól emelt hntárú,·al 
egyetértünk. de C'Zt átmenetl 
in !lzkedés�!mek tek in'  jük. 

Végleg!'s megold.íst e�y 
konszenzusra é-p,1lö társad.i
lombiztosítási tön•é;w hozhat. 
amelvnck késedc.:me csé.k to
,·ábhi C''.:E'n'mondásokat , áll
hat ki a t�rcac!Jlomban. Mrg
íté'ésünk szerint a moclos 1 • i
sok Iegt ibble st:.,l-1t 1 é<; szign
ntj:-i az c::.i ' ,írnk mértékét 
cs kür-'.·t. 

Az országns ,álasztmánv 
tudomásu I ,·eszi a me;:;illnpo
dást. Méltáln-olJa és megkö
sz:oni a VSz tags:1g,mak és a 
,·asutasoknak az egységes ki
állását a tár;zyalá�o!� hátteré
nek biztosításáért. A Y:11a�zt
mány cgn•tért a kollPhtiv szer
ződés 1 90:l. december 3 1 - ;g 
tcirténó mcghosszabbílásával 
és módosításá,·al. Az 1993. éYi 

A határo;;;atban mcgfogal
ma;;ódott az az iqény. ltor;11 n 
t•alas:ztmnny 1993-ban szü.k$é
ncsnck ta rt1a a ra $!Ítpolitikát 
érinto dol:umen tum-tcri;c::ct 
i·rlcményezcsét. A \'asuta:-.ok 
�zakszcn ezetc m: 1 D9Z. cle
ce;11bcr D-, rneg.íllapod.i�b::in 
foglalt pont,) � idóar.inyos, 

A valasztmány napirendjén 
szerepelt még a VSz; 1093. e, i 
koltségvetés1 előirányzata. me-
1) et a testi.lkt elfogadott. 

r. J. 

póldaul a nvui;:diJkorhatar 
Pme.ésN a nőknl'-1, mégha azt 
ío!rnzatosan vezctn"'1< 15  be 
Nem indokv!ia ezt többek kö
zott a nö\"ek, ó munl�anelküli
,:..ég, a nők családban bt>UiHfü.t 

l s;zerep�. a társ1clalom cg:.\szsé
gi á11apota. Ma a vasút do1�o
zó' nak �O százaléka no. Foi:- 1 ;a:kcz'atflsi korülmrinye,k , 
egé,r.séqi fÍ llapotukat károsnn 
bdo,\·á,o;ják. 

Vasúti sze1nélykocsik a l\tÁV-nak 

Á iszervezik a jogsegélyszolgálatot 
A VSz tagjai a jövőben sem maradnak képviselet nélkül 

7. zjhon.·, :\IA \' Allomás, 
11etfö 9.00-13.00. 
szerdn 9.no-11.00. 
J'c;Hck 3.00-12.00. 

A Vasutasok S1.akszpn·ezefe jainak, illetve a ta;: halálos 
által működtetett jogsegély- i.izem1 balcsC'te esetén a hozzá
szolgálat Budapesten négv he- tartozój.ínak nyújt ingyenes 
lycn tartott a vasutasok részé- .io"i szolgál tatást. A jogs::olgá-f . lf d ' t •·· k · u·· 1 neb " A ?-.Ia.,,·ar Áilamvasutak bár re e oga as · .,z<'n ·iv • lat m indenncmii jogi ügyben ..,; 

b 1\1 .sk le n Sze"P 19!J1. januártol a jogsegély-recen en, 1 0 >) • · "  • 111ar1a· ban _foglal1a a felv1/ano-d l, · tt Z· I1on"ban e·" " szolgálatokat anyagilag nem en, ccsc • a -• ' sítast, a szóbeli ;·ogi tanác�-

Nem ertúnk er111et a nyug"l
látasoTc fri emele.;{mek a.:zal a 
tcn,ével sem. hogy az emelés 
mfrtél;e a nettó jövedelmekkel 
legyen ará11yos. Az lcnne elfo

gadható, ha az cme!ések arú
nra az aktív keresök r,rnnka
bérénck no,·ekedésé,el lenne 
szinkronban. Elutasít j11k az 
olyan módosítási jarnslatokat 
is. amelyek az üzemi balesetek 
folytán meghalt szemé!vek öz
vegyi nyugd1jának folyósítását 

Az ,v uto1s6 nai,jáig a Ganz-HuMlet \'11 úti Jármüg, ártó 
Rt. leszail1 t·,tt;i n J\1AV a't 1 megrcnclP!t �O • a,;·H1 s•e:né:í
kocs,t. Az immár 100 százalékos osztrák tu ajdunban lé\ ö ,·ál
lalat dccE'mber e!e1én bocsátotta futópróbáro a rendelésben 
szereplő kocsi!, első p;.ildánra1t. A hónap közepéig  huszoakettót 
szállítottak le, a továbbiak pedig december 3 1 - i� elhagyták a 
gyárat. A 30 masodosztá-h ú sze:né:, ;;:c,csi gyártásuról szó!ó, 
1 ,435 milliárd forint érte!ni szerzodést tarn1v októberben ko
töttc meg a l\IA V é-s a Ganz-Ilun�:et. ,\ kor�1.erű személy
kocsik a MA V igc.1 szúküs szcmélyszal1 1tási kapacitásának 
gondját enyhítik majd a h 1Zai Yona!akon. A ja,mügrárnál 
megkezdték egr új Y il1amos prototipJs..inak lcgyúrtását is. A 
mintadarab még januárban elkészül, és a Ganz-Hunslet re
méli, hogy a jármú fclke!ti n ,· il lamosköZ:ckedést üzemeltctó 
,•árcsok ön,kormCi..,yzatánai!t érdcklöd..:sét. 

Szombathelven is műküdutt t'.imogathatja, a jC'lcnlegi iro-
jogsegélyszÖlgálati iroda. l\lin- adaSI, a btrósági periratok dahelybégcl,Pt ket évig díjta-

1 szerkesztését, i·a la mint a bíró- lanul 1·enclelknze·src bocsa· tJ·a. denütt nagy tapasztalatta ren- · l 1 ' 
delkező és kiváló szaktudású scigok elött i Jogi képi•ise et e • Ez jelentős segftsrg a Vasuta- Budafok•Háros után 

k 1 ,  .. k 1 látását, a tag munkaviszonyát sok Szakszcrvezetcnek, amely jogtanácsosa att ... - e mun- c;r1·nto· e·s ta' 1·sadalolmb·1ztosíta-k · · k t részben az alapszervezetek. aJU a • s·1 , \·alam1·nt  családi· J·ng1· üg)•ei- · · k - v részben a kózpont penzügY, A jogsegélyszolgálato mu- ben, i lletve a polgári jog, bün- kereteiből biztosítja a tagok ködésével kapcsolatosan első tetójog {>s kozigazgatási jog részére a jogszolgálat folyaalkalommal felmerülő „fék"' e->..,,·es tcru· letc' n  a J0 0°0i képvise-.k ' matos működésct, és ezzel új-akkor jelentkezett, ami or let ellátasát. 
1991 · · 1· 3 · k'h'rdette· k  fent bizonyságot tesz arról, 

Szegedről is elindultak 
a ka,nionszállíló vonatok 

• JU ius -an ·1 1 A szerződéskötések esetén a az ··gy · 'dse'gro·1  szólo· 1n91 évi ho«_ ,. ta!!J·a inak az frdekképvi-u \ e " · ta1·t,,;s·1. életJ·a· 1·ade'ki szerződé- "' ., Ak' d 1 rendk1'\·u„ l szu"k, tu·lzsu' folt és 
XXIII .  számú törvényt, amely " sclete elsódlcges szempont. 1 ren szeresen vagy a • 

sek, illetve korlátozott körben kalmanként utazik gépkocsi- emiatt igen balesetveszélyes 
az egységes jogi képviselet ki- a tulajdonátruházási szerzö- Dr. Nyáry G:vörgy ,·a! Budapestről Szegedre, az E5-ösről eitúnnének a kamlo-alakításának clsó lépcsője mit. de'sek e11,e·sz1'te'c_ e tartozik az k k · é · N Ezt követte az 19!12. november •, · ·' irodavezető tudja, m;t jelentene, ha a no , a ar egy r sze ts. os, er-
30_án kihirdetett 1902. évi iroda feladatkörébe a díj talan __________________________ 

1 
re nem sokat kell várni, hiszen 

LXVIII. számú törvény, amely jogszolgálat ellátásakor. a MA V megtette az első lé-
többek között a polgári rend- A jogi képviselet ellátása 

} 
péscket a kamionok vasú�i 

tartás fent hi\'atott pontját, esetén természetesen továbbra Sa1· át lábára ál t szerelYényeken történő szállí-
llZ(lZ a szakszervezeti jogse- is k izáró tényczó, ha a másik tására. 
gélyszolaálatok bíróságok peres fél (például a feleség 

} k 
E fuvarozási mód története 

elótti képviseleti jogosultságát vagy a férj) is MÁV-dolgozó. a 8Z0 fl0 i 1• ármŰJ• a VÍ tó a 70-es évek \"égére vezethetó 
hatályon kívül helyezte. Erre és tagja a Vasutasok Szak- vissza, amikor az egyre nö-
va!ó tekintettel a szakszerve- szervezetének. ,·ekvő tranzit kamionforgalom 
zeti jogsegélyszolgálat 1993. A Vasutasok Szakszervezete A JfliÍ V marad a legnagyobb megrendelö miatt a nyugat-európai orszá-
;anuár 1-jétöl a bíróságok tagjai részére az újonnan ala- gok megoldást kerestek a kor-
előtt ügyfelét nem képvisel- kult iroda a következő helye- nyezetvédelm i  károk, az utak 
heti. ken és időpontokban tart fél- A szolnoki MAV Járműja- vasúti ágazat szakmunkáskép- túlterheltsége és a növekvő 

A jogszabályi módosítások, fogadást. \·ító üzem történetében új fe- zése. hiszen ott működik az közúti balesetek okozta prob-
1993 jezet kezdődik :  1993. január ország egyik legjobban kiépí- Iémákra. Viszonylag rövid idó ,·alamint az a tény, hogy · 1. Rudane.•t. vr., RPnczúr u. u. 1 · · · 1 · · 1 él t tt t · t · te alatt k 1'alak1'tottak egy olya�, Ali ... a -.1eto Jogi ae: egv zem ves e anin eze . .. januárjától a Magyar am- Hétfll 9,00-13.on óra. · ~ , ; l\ A vasutak a jogsegélyszolgálatok Budapest, v1., Podmaniczky u. kft.-ként működik. A tervek l'enntartásában a 1 V fuvarozási módot, amely egye-

' !  24 szerint a magyar ,·asút patinás együttműködik a kft.-vcl, síti a rövid távon mozgékony anyagi működtetését nem va • · H„tr" 13.011-17.oo. ·· · t 1 k Iá t · k .. 1· 1 a 1·ntézm 'ny a ko··zu· t e·s a hosszu· tá\•olsá"on " u uzeme az a a a u s u an ·o- szerveze 1 eg z e ., lalja, felvetette a szakszerve- Szerda 1.00-11.00 A 1 , , , 1 ·  é 2 00 ru .. lbelu„ I 1200 dolgozo' \•al mu-- Budapest·1 'M V gazgatosag megb1'zhato' ko··rnyezetk1mé o 
!��etl°rir�:tr�f!

g
!l�1�ti�::r Bida;��t '·:';j�sy-Zslllnszky u. ködik mint kft., hatvan do!- oktatási osztályához tartozik vasúti fuva� előnyeit. Ennek a 25, gozója pedig továbbra is a majd. technológiának a neve az ún nak kérdését. 

1 �::::i:;:-�¼'!.13.oo: MAV kötelékében marad. Az Az üzem szociális és sportlé- ,.Rollende Landstrasse" aza� 
A Vasutasok Szakszerveze e z. Debrecen, Péterrta u. !, a tény, hogy a MA V egysze- tesítményeinek sorsáról a kö- magyarul „Gördülő Országút". a jogsegélyszolgálati teendők Hétrll 9,00-13.oo mélyes kft.-ként a saját Iábá- ,·etkezó időszakban döntenek. A Ro-La fuvarozási mód ez ellátására a volt jogsegélyszol- Sr.erd• t.oo-n.oo. 

ra a' llítJ·a az üzemet, egveJőre A Szolnoki MAV Sportegyesü- kk 1 - 1  t • t , k • 1t I Pintek s.00-12.00. , évben osztrák szerelvénye e ga a os Jog anacsoso a a 
3. Mlskotr., Tiszai pu. nem hoz lényeges változást a let 1993. é\' i működésére meg- a MAV, az OBB, a HUNGA-alapított ügyvédi irodát bízza Hétfll 9.00-13.nn. cég életében. A kft. kapacitá- van a fedezet. a művelódési ROKOMBI és az OKOMBI me<T. Adott esetben ez a meg- 8""rda 9.00-17.oo. · 1 ·k · h · d . · den b"zonnval " 

f 1 1 "bb Péntek 1.00-12.00. sának nyolcvan szaza e ·ara a az pe 1g mm 1 J együttműködése 11lapján eló-oldás titnik a legmeg e e o - ,. sze2:ed, SzéchPnyl tér 7,_ vasút biztosítja a megrende- egyesületi formában működik szőr kísérleti jelleggel Buda-nek. hiszen így VSz tal!.iai Hétfll 9.00-t3.no. . 1 .  t t ' bb . m g  a d a to",-,bb A ,·áros eg�·1· k Iee:szebb íok-Ha· ros ·c·s Wei", maJ'd leg-es . ova ra 1s e m ra •" · J = ., részére a J0övőben Is biztosita- szerda 9.00-17.oo. · 1 ·g gy bb "·-•ermek·nte' z  11 . • Péntek 9 00-12 oo korábbi profil, vagyis  a dízel- es e na O ..., 
1 • utóbb Szeged és Wels között n i  tudja a jogszolgálat e ata- s. Szombathely, c.ibor Andor u. ményét, a MA V óvodáját és beindult. sál ,. mozdonyok. személy- és teher- bölcsódéjét március 31- ig 

A V t k S k t JfétM 9 IMl-17.IIO. kocsik, vasúti mérlegek javi- fenntartJ·a a MAV, a továb· Szeged-Tisza pályaudvarról asu aso za szerveze e szerda · 1.oo-n.1111. november 8-án és 22-én. fa• 
.1.., 

•• é · · d k ··z·· t t  Jét 6 pA fiinályandvar tása. az eddigi 1340-nél vala- bi"kban alapítványi vagy ön • "'0 az. �v 1 tro a O O • • 1· ' " dult, �llett·e érkezett Szegedre · t : 'tti-!ll1!tiflll, ...An&i; � " a 9.00-13,oo. mi,•el ke"vesebb_ létszámmal. kormán••zati közreműkódéssel • reJo ,,.1 szer�,, 5 da .4.00-11.110. · ' r é A 
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két klsérleti járatot követte a 

november 29- i h ivatalos, amely 
be,·áltotta a hozzá fűzött re
ményeket. Ez alkalommal két 
szerelvény érkezett és kettó 
indult útjára Szegedről nz 
ausztriai Welsbe. A rakod?.s 
során jól vizsgáztak a l\IA V 
szakemberei és az országutak 
vándorai. 

A speciális, alacsony rak
felületű vasúti kocsiból álló 
vonatra egy speciális mobil 
rámpa s�gít.ségével egymás 
után gördültek fel a kamionok, 
végighaladva a 24 vagonból áI •. 
ló szerelvénye.n, elfoglalták ki_. 
jelölt helyeiket. Ezt követöen 
a gépkocsivezetók rögzítették 
járműveiket, majd hónaljuk 
alá csapva a kispárnát és ta
karót. kézbe fogva a táskáju• 
kat elindultak a vonat elején 
lévő fekvóhelyes kocsihoz, 
hogy azután egy fél nap múlva; 
pihenten, ismét a ·volán mö6é 
üljenek Welsben. M i nden úgy 
ment, mint az  a forgató• 
könyvben megíródott, nem lát. 
szott, hogy ez még csak a kez� 
det. 

S hogyan to,•ább ? A tervek 
szerint év végéig vasárnapon
ként 2-2 szerelvény érkezett; 
illet\·e indult Szegedről. A 
mostani heh·. a Tisza pályaud
var (a jó körülmények ellené.; 
re) csak ideiglenesen ad ott
hont a Ro-La ,·onatoknak, 
mindaddig, míg jóvőre meg 

nem épül Kiskundorozsmán a 
végleges terminál. (Gellért) 
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Fa na a placcon 

Az ires raktáraltlílnl 
egerek futkároznak ••• 

Amíg a házunk táia ilyen, nem kellünk senkinek! 
„tJre, az clllomá&, 1'0llatcit 

aenki mi, nem várja már" -
dűdol1atom a régi sláger:, 
amíg Salgótarján küls6 pálya
udvar állomásfőnökére, &lci 
Láazlóra várok. Hogy nem 
hiába várakozom, azt már per
cek óta tudom, pontosabban 
hallom. Kemény, rendelkezés
hez szokott hangja annak el
lenére eljut hozzám, hogy 
kiabálna. Valakit éppen az 
energiatakarékosságról oktat 
ki, számon kérve a nappalra 
égve felejtett lámpákat. Ami
kor röviddel később a lép
csófeljáró fordulójánál előbuk
kan. egészen nyugodtnak lát
szik. 

- Hát milyen legyek'! -
kérdez vissza. amikor és:ae
vételemnek hangot adok. -
Itt bármi inkább lehet az em
ber, csak ideges nem. Akk01' 
egy hétig sem bírná a solc 
bosszúságot. Tudom. hogy ne;n 
egyszerü dolog az indulatokon 
uralkodni, de másként nem 
megy. Naponta számtalan 
részlet kérdésre, problémára 
oda kell fig,·elni. é a helyére 
kell tenni a dolgokat. 

- De hiszen üres az állo
más. munka alig akad. Akkor 
mi6rt a sok problema "! 

- Talán éppen ezert. Ami
ko:- a ,·asutas dolgozik. azért 
a legtóbbje igvek zik ponto
san. u tasítá�s1.erűen végezni a 
feladatát. Mert 1gy ne,'elté\, 
oktatták é,·t1zedeken keresz
tül! Most viszont alig Yan 
dolga, hát arra se figyel iga
zán. 

- Pár évvel ezelőtt zsúfol
tak voltak a vágánvok. most 
pedig csak egyetlen röYid sz�
relvényt látok. Vasutast p<!
dig csak ,,mutatóban'' egyet
egyet. 

- Most éppen tizedannyi 
munkát végzünk, mint 1982-
ben. Akkor december közepéa 
napi 45-50 kocsit raktunk mt!g 
helyben, ma 4-5 kocsira adnak 
be igén- • Az is zömmel ócs
kavas/ �iadás. Megszúntek a 
bányák ... leült" a kohászat, az 
üveggyárak. ,.eltűnt" a Bánya
gépP.yár, szanálják az építő
ipart, az Afész felmondta az 
iparvágányát, a Duna Füszért 
megszüntette a beszállítását. 
Folytassam? Mert ez még 
csak a nagyja. Sajnos, alig 
van igény vasúti szállításra. 

- Pedi� Salgótarján és kör
nyéke azért „él". Van áru az 
üzletekben, és az üzemek, Yál
lalatok jelentős részében is 
folyik a termelés. 

- Igen, de ehhez az élet
hez a vasútra alig-alig van 
szükség. Amit lehet, közúton 
fuvaroznak, mert általában 
több helyről, apróbb tételek
ben szerzik be az árut, és a 
termékeket is ugyanígy terí
tik. Mi pedig jórészt nagy té
telű áruszállításra rendezked
tünk be. Ma a cégek csak 
annyit rendelnek meg egy
szerre, amennyin kevés rak
tározással néhány nap alatt 
túladnak. Ráadásul .szinte 
mérhetetlen volt a töréskár, 
pant4tl4n, bizonytalan a vago
nok megérkezése. Ezt ma már 
.,nem nyelik le" a fuvarozta
tók, hanem teljes joggal fel
háborodnak - és odébbállna'c. 
Az egész szállítói mentalitá
sunkat meg kell változtatnunk, 
hogy visszaszerezzük őket! 

- Van rá lehetőség? 
- Ieen, de ehhez az egész 

vasutat „ki kell fordítani". Pár 
éve átépítettük a rakodóterü
letünket. Az egykori mocsá'I' 
helyén betonburkolatú, mo
dern, fedett árukezelési he
lyünk van. Most szerelik azt 
a 26 tonnás híddarut, amelyet 
Budapest-Józsefváros pályaud
va!."l'ól kaptunk. Ha megérke
zik a Rába Claus önrakodós 
teherkocsi, amely a 20 köbmé
teres konténereket mozgatni 
tudja, a cégek urvaráig tudjuk 
jelképesen meghosszabbítani a 
síneket. A jelnleginél ,nég 
hatikoa114bb tuoaroz4aaene
zé&Ml nlJNhú lehcc • tc'JrrMq
éru-aúlUtdau111cat. &oai ... 
nyersvas-, &ltészettbomok-, 
Ovtlfparl•z6ck- • dolomit• 
kUldem6nyeket minden menv
D11N1bm iudúDk �ilialDf.; 

Ráadásul a rakodási mu!:116-
ink igen szépek. mert mind a 
fuvaroztató, mind pedig a 
\'asuti dolgozó igvekszik g\'Or
:,;an megszabadulni a kocsi
tól. Az indokolatlan kocsi
acsorgás „zsebre megy". Meg 
kell szervezni az ütemezett 
s1.á!lítást és a rendkívül gv01s 
kocsitovábbítást. Szó,·al. ,·an 
még lehetőségünk, de a hu
szonneg?�dik óra utolsó ma
.sodperceit éljük. 

- A technikai feltételeken 
b Yáltoztatni kell'! 

- Azzal kell kezdeni. üveg. 
gvapotot például szállíthat
nánk. ha lenne mindig nagy 
rakodóterületú Gab.s-kocsjn ,,;:, 
De alig kapunk eg) et.l:!gret. 
lg,• azután megy az áru kami
onban. Ráadásul ez a körzet 
egy .sasúti házimúzeum". B.ír 
hihetetlen, mégis igaz, hogy 
az elmúlt évszázad minden 
technikai „lépcsófokát" meg
jarhatja. aki végiq megy Taj
ta. Petróleumvilágítású alak
jelzótől és váltótól. vonóveze
tékes sorompókezeléstől kezd
ve a korszerű Dominó 55-tí
pusú berendezésig. Amíg a 
vasút .,házatáját" nem tesz
szük rendbe, addig ne is ál
modjunk arról, ho�y kellünk 
is valakinek. De hát az renge
teg pénz. sajnos nem a mi zse
bünkben van s különösen nem 
korszerúsítésre. Sajnos, legk�
vésbé a vasutasokon múlik. 
mikor lesz itt változás! 

- Még a közelmúltban is 
működött itt egy országos hí
rú MAY-Volán komplex
brigád. 

- Már az ls a múlté. Tel
jesen me1alapozott teljesítmé
nyükért ,.hajszál híján" az 
Allami Díjat is megkapták. 
Ahol pár éve ezerszámra moz
gatták a tonnákat és szinte 
verekedtek egy-eJ(V kocsi ki
rakásáért. most fű nő a plac
con. Az üre& raktárakban ege
Tek futkároznak éa csak egy 
ittf elejtett tábla jelzi, hogy 
voltak itt ,zebb napok i.s. Pe
dig ezen a területen is lépni 
lehetne. Például a klsárufor
galom visszahozható a vasút
ra; de ehhez igen komoly szer
vezőmunka kell. 

- Ugyanez a sötét helyzet 
jellemző a személy.szállftásra 
is? 

- Utasriasztó állapotok 
vannak. Drága pénzért hideg, 
sötét, piszkos kocsikat tudunk 
közlekedtetni. A Hatvan-Sal
gótarján közötti szerelvények 
25-30 évesek. A felvételi épü
letek. utasterek jórészt „alul
múlhatatla.nok". Minimális az 
utaskiszolgálás. Sört, bort, pá
linkát korlátlan menn1/Íligben 
vá8círolh4t bárki, de egy /Ti.s.s 
szendvica1'6l, "401/ pláne eg11 
meleg ebid'l'Öl c,arc álmodni 
lehet, lljSá�ot. virágot csak a 
f6téri pavilonban vehet 11z 
utaa. Sajnos. mindezért 11z 
uta7.6közönség a :Jegypénztá
rost '8 Jeavtzsg4Iót kárhoz
tatja, pedtt 6k tehetnek róla 
a legkev •sbé, 

- Goqdo)om. n�nek a kö• 
rQlmén��- J ... �.-úti lélfzám
fíel,ze& tarwet.íla Jlt 

- A teljesítménvaránvos 
létszámleép1 tés alighane11 
megadja a „kegyelemdöfést''. 
A leépítés során nem ,·etté', 
figyelembe, hogv feltétlenül 
szükséges a biztonságos üzem
viteli tevékenyseghe-: egv olvan 
minimális létszám. amelv fe,
tétlenül kell. Most 10 tolat·ís
,·ezetó helyett 8, 8 kocsiren
dező helyett 3, 4 váltókezeló 
helyett 2 személv dolgozik. A 
kötelező pihentetést, szabads.:í
golást, betegpótlást csak a 
munkateljesítmény és az 
üzembiztonság rovására tudom 
me:;oldani, Ugyanakko1· a lét
szám személvi összetétele ne'TI 
éri el a kívánt szakmai szin
tet. · minőségi cserére pedig 
pillanatnyilag semmiféle lehe
tőség nincs. Létszámstop van. 
Ráadásul egy újfelvételes in
duló bére a 90 napos próba
időre nyolcezer forint 75 szá
zaléka. Ép ésszel egv kiegyen
súlyozott. értelmes, megbizha
to dolgozó ennyi pénzért a 
vasút területére nem tenné be 
a lábát. Megértem én a telje
sítményarányos létszámmeg
szabás logikáját, de az utasítá
sok maradéktalan betartásához 
szükséges minimális létszám 
alá menni potenciális baleset
veszély! 

- Ilyen körülmények kö
zött mit lehet egyáltalán ten
ni? 

- Dolgozni kell. Mindenki
nek a saját területén szolgál
nia kell a vasutat, illetve a 
fuvaroztatókat és az utasokat. 
Nem szabad abba belenyugod
ni, hogy ez van - és kész. 
Mindenre van megoldás, csak 
akarni kell. Persze, a megol
dás nem lehet az. hogy fel
szedjük a síneket. Sátoralja
újhelyr61 származom. Láttam. 
hogyan sernmisillt meg a 
Heeyköz. Bodrogköz vasútja, 
amely azon a termeten az éh
tet jelentette. A kisvasút leg
feljebb késett, de megjött. 
Most az autóbusz vagy jön, 
vagy nem jön. Az 4ruszállftás 
teljesen bizonytalan. Nógrád 
az ol'SZ!& eg:vtk legelmaradot
tabb megyéje. Nem szabad be
lenyugodni abba. hogy esetleg 
a vasutak felszedésével még 
tovább rontjuk a helyzetet. 
sót. Trianon után újra be kell 
rendezkedni. mert a régi, ha
táron tálra jutott öss7.eköt6 
vasúti vonalak kihasználására 
számítani egyelőre nem lehet. 
llletékea helyeken például na
gyon komolyan el k�ene gon
dolkodni azon. hogy Szécsény 
és Salgótarján kÖ7.Ött - mond
juk a mqyert völa:vön -
nem kellene-e 68M.ek6t6 vo
nalat kiépfte1',i T Biztos, hOlfV 
többszötOlen klfl7.et&lne. Csak 
ugye a pénz nincs meg rá. 

A vasótnak 6s � 11asutassá11-
nak .minden modem .nyu1at1 
rendszerben he1Ye. szerepe. 
feladata van. NekODlr u u le
� a célunk: étmentenl a 
vaaatuakat eo jobh ld&el 

G. .... LAlll6 

A Y&súti � 
korszenlsítése öt �vé kezd6-
dött. ,Az els6t Polc,árdi-Ipar
telepe'lc állomáaon Jlelyeztek 
üzembe. Azóta az önmíiköd6, 
akna nélküli, elektronikus jár
múmérlegekből már tizen
nyolcat telepftettek a nagyobb 
áruforgalommal rendelkez6 
állomásokon. 

Az új telepítésekkel eo idő
ben az ikermérlegek közül 
pedig tizenhetet elektronizál
tak a hálózaton. Mint Pcl.z
mán11 Sándortól, a MAV Ve
zérigazgatóság árufuvarozási 
főosztályának ügyintézőjétől 
megtudtuk, a mérlegek kor
szerűsítéséhez a nagyobb fu
varoztatók mintegy 15 millió 
forinttal járultak hozzá. Ez az 
összeg a beruházási érték 10 
százalékának,, felel meg. Ebből 
is kitűnik, hogy a nagyobb 
összeget a MAV vállalta ma
gára. 

vl -

Egyből kettő 
A G,rSEV utazási irodája, a 

Lokomotív Tourist eddig Bu
dapest és Sopron székhelyen 
tevékenykedett, de egy cég
ként múködótt. Ez a felállás 
január 1-jétól megváltozott. 
A budapesti iroda ugvanis 
kft.-\'é alakult, es Lokomotív 
Tra\ el né,·en folytatja le\'é• 
ken\'Ségét: az utazasok szer
\·ezését, a menetjegvek árusí
tását és a rnlutaváltást. 

A soproni iroda a Raaber 
Gast Igazgatóság egyik egysé
geként to,·ábbra is vállalati 
hatáskörben maradt, s meg
tartotta az eredeti, a Lokomo
tiv Tourist nevet. 

ÚTINAPLÓ A FJORDOK ORSzi6ÁIIÍl 

Szúcs Sándornak, a Norvég 
Vasutak nyugalmazott igazga
tójának meghívás�ra a veszp
rémi csomópont két dolgozója 
közel egy hetet tölthetett a 
fjordokkal szabdalt Norvégia 
fővárosában, Oslóban. 

Az út nagyobb részét a 
.,Csárdással" tettük meg Mal
móig. Sassnitzban vonatunkat 
elnyelte a városról elnevezett 
komphajó. Az ötórás utat a 
minden kényelemmel felsze
relt hajó társalgójában töltöt
tük, Tre!leborgig. Malmőben 
szálltunk át a fVéd vasútra és 
azon utaztunk Svédország leg
nagyobb forgalmú kikötöváro
sáig, Göteborgig. 

További utunk nemcsak a 
táj szépsége ·miatt volt emlé
kezetes, hanem, az álomszép 
ICE vonat miatt Is. A rajta 
szolgálatot teljesítő vasutasok 
nagyon elegánsak és ftaelme
sek. Az ülések fölött szabá
lyozható a fűtés, hűtés és a 
világítás. 

Tmto •••l,ek 

Az els6 napon az oalói ko
csijamtó caamokot tekintettülc 
meg. Itt nagyon tiazta és kor
szerű körillmények között fo
lyik a vontatott jármíivek ia. 
vftása, tisztítása. A kocsijaví
tó csarnokban készítik fel a 
szerelvényeket a for1alom szá
mára. A javítási és technoló
giai rendszer láttán értettük 
meg, hogy miért olyan tiszták 
és barátságosak a norvél 
vas\Jtak személyazállitó kocsi
jai. A dologban nincs semmi 
különÍeges. A csarnokba tör
té�6 beállás eloffl a szerelvénvt 
kiils6 moeúnak vetik alá Ezt 
követően a csarnokban a ue
relvényt felkészftlk, amel:, -al• 
váz átv1zslá}és4ból. 2avftú4-
b6l, takarításból. a mellékh4'!
lylség fert6tlenft6séb6l ,6'l 
Minden mdklklésl próbát CM· a 
téa, viláJ({téa. f.6kpróba) Itt vé• 
geznek -el. 

A uerez-..1: itadulá e16ti 
fii 6r.41'Cd 6Uut 11d • perc)IIOlc
hcn. Az utar.6k� tieet,IHI 

!;és 61rJa a. lrocaik ttsnasú6t. 1' 
lwlturAlt uazú ealk -
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A balesetek t�bbségét . 
személyi mulasztás okozza 

A bliccelőknek nincs esélye! 

„Mi l l iomos" · jegyvizsgáló 

Beszélgetés Sutyor Lászlóval, a MÁV munkavédslmi osztályvezetőjével 

Sipo$ lstváii üzemeltetési és 
kereskedelmi vezérigazgató
helyettes Perger Imre sze
mélyfuvarozási főosztályveze
tő társaságában nemrég rend

Napjainkban a munkanélküliség, az attól \'aló f é· 
Jelem, a munkáltatók pénzügyi, termelési gondjai úgy 
tűnik, háttérbe szorítják a munkavédelmet. Félő, hogy 
romlanak a munkabiztonsági követelmények. A szak
emberek szerint a munkavégzés közben fellépő ártal
mak és veszélyek száma máris emelkedik, ennek elle
nére a foglalkozási balesetek száma a nemzetgazdaság 
területén folyamatosan csökken. Ez a tendencia jellc�n
ző a MAV-nál is. A két folyamat ellentmondásos. En
nek okairól beszélgettünk Sutyor Lászlóval, a MAV 
1Vezérigazgatóság munkavédelmi osztályának vezető"'. 
jévcl. 

- A :\IAY jelenlegi helyze
te, a romló müszal,.i feltéte
lek, munl.abiztonsági körül
mények ellentmondanak a ja
vuló baleseti hel:rzetnelt. 
lUi\"cl mar,yarázható c;z; az el
lc11tétes folyamat? 

szolgálati egységeknél - igaz
gatóságok, szakszolgálatok -, 
ahol az ezer före jutó balese
tek száma alacsony, az egv 
sérültre jutó táppénzes napok 
száma rendkívül magas. 

ribbá ,·ál lak az operatív in- hagyó módját választotta egv 
tézkedések. amel\·e,;: a bakse- arra érdemes vasutas megju-
tek mcgel 'iését szolgálták, taimazásának. A Szob állomás 

- Lát-e összefüggést a létszámába tartozó Mészáros 
bal.esetek alalrnlása és a Lás:lóné jegyvizsgálót ugyan-
vasutasok körében tapasztalt is nem szolgálati helyén, ha
hangulat között? Gondolok itt nem a Nvuga ti pályaudvarról 
a ter-rbc , ctt elbocsátásokra, a határállomásig közlekedó 
a privatizációra, az átszervc- személyvonaton munka 
zésckrc, közben - érte a kellemes 

- A b'.1.lescte1, kedvezöne1< meglepetés, pénzjutalmat ka
ftelt alakulása C'S ri vasutasok pott. 
jelenlegi hangulata eltér. A - Mivel érdemelte ki az el-
hangulati elemel: a vasút ke- ismerés!? kérdeztem a 
retein túinwnö okokra is visz- szimpatikus, mindenkihez 
szavc:ethetöl-:. úgy gondolom, kedves. udvarias jcgyvizsi;á
hogr a bérből és f •zetésből lót, ak. t a vezérigazgató-he
élők országszerte különböző 1,-etteshez hasonlóan szintén 
hatás'."ak vannak kitéve. me- egy Szobig közlekedő vona
lv _';: nemc,ak a munkahel\·e- ton, s természetesen szolgálat 
ken. hanem mmden területen közben, leptem meg. 
éreztetik hatásukat. 

- Várható-e ,·,í.ltozás a 
mnnkavéclelemben a munka
yédelmi törvény elfogadása 
után '? Igén�·t tartanak-e a gaz
c1álkocló szer\"ezctc!, a munlm
,·édelmi szakcmbcrcluc? 

- A munkámmal, amit sze

retek, és mindig azon vagyok, 
hogy leUciismeretesen végez
zem - válaszolta. 

- Hallottam, hogy nagyon 
�zigorú az utasokhoz és sűrűn 
szabja ki a büntetéseket. 

- A foglalkoztatás körül
ményei, a munkáltatás biz
tonsága szempontjából az üze
m i  balcsPti helyzet alakulása 
a mén-adci, mely a/4 előző 
évekhez Yiszonyil\a kedvező
«" ,  alakult. A balesetek száma 
nagyobb c uányban csökkent, 
mint a léts:am.  Az elért 
eredménvek'-cel azonban így 
:,,ern lehetitn 1, elégedettei,, 
m ert  a teljesítmények csök
:kené•e. kedvezőbb helyzetet is 
eredményezh rtett ,·olna. 

A műszaki f.!lbtelek és 
munkabizton�ági körülménvek 
romlása a baksetE'k munkakö
:rülményi P!emz:seiböl jól k i 
mu!athatók. de 111::1 mé� nem 
ezek a baksr'rk e.sődlegc;; 
oka •. F"me .. he•61Pg a \'asút 
:fejlesztést, fenntartási munká
lata,ra i5mct n,,:vobh lchető
:-ég lesz. s a jelc,1leg romló 
műszaki feltétflek ökkor már 
11em Yálhatrn1k  a balesetek 
OliOZÓÍ� \ ,Í , 

- Az üzemi balesetek elő
fordulási és okozati tényezói 
azt mutatjál,. hogy állandósul
tal,, egyes területeken peclig 
az összehasonlító adatok alap
ján, arányaiban kcdvezötlcniil 
alakultak. Milyen okolt ját
szanak ebben szerepet'? 

- A balesetek túlnyomó 
többségének okai clsösorba11 
sz- iélyi mulas:tásokra vezet
hetök vissza. A sérült utasítás
ellenes magatartasa mellett 
munkaszervezési h iányosság, 
közvetlen munkairányítók 
mulasztása és egyéb előírás
ellenes magatartás Yolt az el
sődleges ok. Korábban nagy 
számban - az utóbbi időszak
ban csökkenő gyakorisággal 
- fordult e l�  alkoholos befo
lrasoltság alatti munkavégzés 
és ebből eredö baleset. 

- A munkavéd>lmi törvénv 
hatályba lépése után e tevé
kenysé;; szerepe, fontossága 
felérté!,elödik A munka\·édel
mi sz:i!,embere!� i ránti igény i, 
növekszik. A ,•ál!alatoknao: 
optimális meiz0:dúst kell ke
resni a szükség�etek és a jelen
legi lehetőségei között. E kér
déskörben a munkavédelmi 
törvény késés" természetesen 

- Ez nem így van. Ok nél
kül még senkit sem büntettem 
meg. Aki ezt mondja. az vagy 
nem bmeri a vasúti díjsza
bást, a jegyvizsgáló jogait, 
\ agy rosszindulatú. 

- Esetleg irigy, mert van 
miért, nem igaz ? 

- Hát . . •  é n  nem is tudom. 

Tulajdonképpen ez a néhány 
:,apróság" önmagában is ,·á
laszt ad arra, hogy Mé�záros 
Lászlóné mivel érdamelte ki 
az elismerést. S mint kiderült. 
nem ez \'Oit az első. Ehhez ha
sonló címen háromszor része
sült már vezérigazgatói elis
merésben. 

- €s a bliccelők? Velük Is 
i !yen kesztyűs kézzel bánik? 

- Nálam nem sok esélyük 
van, mert már a felszálláskor 
felfedezem, hogy kik azok, 
a kik kerülik a velem való ta
lálkozást. 

- A MA V az elsó munka
helye? 

- A bales::tek sz,ima ugyan 
csökkent. clc a 7.  egy sérfütrc 
e:ro gyó!rynl��i irló nön•kedett. 
Ez 11 zt ,ielen1i. hogy a balese
tek súlyosabbak? · 

- A bölr><etrk csökkenése 
:rellett az egy balc�etre jutó 
��ppénzes n,qpo!, számának 
€".llelkedese nrm jelenti azok 
�úlyosságá'1ak nci\ ekrdését. A 
balesetek egy része jelentekte
len sérülés, mely csak néhány 
t:í.ppénzcsnap-kic�ést okoz. 
Altalában cze!�et a halesete
!ket a legkönnyebb megelőzni. 
Szerepet j-:itszik ebbe„ az ís :  
dolgozóink 111<1 mrí r  m egqon
dolják. 110gll kz<ehh sérüléssel 
táppénzes á!lomá1111ba menje
nek. Ezt igazolja egyébként a 
három nap alatti balesetek je
�entósebb arány1í jwulása. Az 
említett okok miutt, azoknál a 

- Többször hangsúlyozzuk; 
hogy a yasút vr.szél:ves üzem. 
Ezért a munkavédelmi előírá
sok betartása a munltahel�·en 
mcghatáro7.Ö a munknállalólt 
személyi YédC'lmc sumponPá
ból, Hoi:-yan ítéli meg a MÁV 
hel;l'zetét, u lrányti 'tdnfü�·
ségé.t? 

- A munkaYédelmi előírá
sok rendkívÜl sokrétúek, \'an
nak közöttük a munkáltatás 
biztonsága szempont1ából alap
Yető feltételek, amelye', meg
kö\·etelése és megtartása c;:r
ér!elmú a munka\·állalók sze
rnél\•i bizt0n•-í.ga é!'dekében, 
Ezekből - füg,:etlenül a jelen
legi helrzetre - nem lehet en
gedni. \'annak olyan elóírá,ok 
is, me1,·ek ma mír nem tart
hatók be. kr pélrlául a t"::h
n0lógi;i I u ,r.itások számos elő
írása. Ilyenknr olyan techmkai 
vagv szervezési me�o'dást kdl 
alkalmaznunk, melln·I a mun
kavállalók bizton<á,:a ne'Tl 
szennd csorbát. Egrre gyako-

Zeppelin sz:állt a v·áros felett 

hátrányt is j:?lenthct. 
- Rendelkezik-e a l\lA Y 

évi munk::ivéd<'lmi program
mal. ha igen mi1Je•1 feladato
kat tűztek �.i célul? 

- A 0TA V unálló évi mJn
ka\·édelmi programmal nem 
rendelkezik. Tiendszer111t az 
éYi hejyzetértékelésekor hatá
rozza meg az elkö\·etkezendő 
év munkavcdelmi feladatait. 

- Hog�·an ítéli me� az ér
dek-ktip, isel:-ti sz�n ek tné
kenntigét a munkavédelem 
területén? 

- Az érrlek-képviseleti szer
vek munkája , allalat szinten 
(szabah·nzá�. c>:!yezteté�. stb ) 
megfel0l az .génveknek. K.ö
zéps:intrn cs <1 szolgálati he
lyek tcl,intrtébcn t·isszacsé� 
tar-aszto l lia tcí. TTemélem ez 
csak átmeneti .iellegú, 

- Ho:;-yan alakul az cg;o1·ütt
miiködé� a szakszervezeti, 
munkavrrlclmi. tát-s:i.clalmi ak
tivisták és a :\IIAV mu11kavé
delmi szak cm berek között? 

- A jo,·öben 11 .ielenlegrnil 
hatékonvabb eeyüttmúködésre. 
grakoribb megbcszélé,:c>lue és 
egyeztctéscicre lesz szükség. 

Pásku Jenő 

Légi felvétel Szentes allom·ásról 
T,zenkét vagcnt lehet meg

számlálni Szentes pályaudva
rán awn a lé;i frlvételen, 
amelyet í3 év\·el ezelőtt készí
tettek egy zepppelinről. 

A léghajózás legjelentősebb 
fejlesztője a német gróf Zep
pelin Ferdinánd (1838-191í), 
Első eredmenyes léghajója 
alumínium •nizzai 128 méter 
hosszú volt. A gáztercket köz
falakkal választották el, ami
,·el növelték a biztonságot. Két 
16 lóerős motor szolgáltatta a 
légcsavarokon keletkező húzó
erőt. A Bodeni-tó felett tartot
ták a próbarepülést. Az elsó 
világháború alatt 40 típust fej. 
lesitettek ki e,; használtak a 
ha.<·ci cselekményekben. A né
m�tek léghajókról bombázták 
az angliai Hullt, Londont és 
más városokat. A háború alatt 
tcibb mint 5000 be\·etésben 
'Vettek részt a zeppelinek. A 
légelhárítás azonban legyőzte 
a léghajókat. Esztelen be\·eté
süknek az lett az eredménye, 
hogy a 07 léghajóból 90-et 
megsemmisítettek. A háború 
után már tieszélytelenebb volt 
a léghajózás és bekés célokra 
használtál;. A forgalmi légha
józásna!, aztán az vetett vé
get, hogy az óceán felett köz
lekedett LZ-129 léghajó 1937-
ben az amerikai Lake Hurst
han kikötés közben felrobbant 
és a súlvos katasztrófa sok ál
dozatot ·1wvctelt. · 

Szentes hely- és vasúttörté
netében i s  megielent a zeppe
lin, gróf Zeppelin  egyik légha
jótípusa. Az említett. tragikus 
vég elött majdnem húsz évvel 
korábban áthajózott Szentes 
légterén a zeppelin.  Sokan 
megcsodálták a repüló szivart. 
Archív anyagból előkerültek 
kiváló minőségú légi felvéte
lek. amelyeket Szentesről a 
megcsodált zeppelinröl készí
tettek 1919. július 8-án 1800 
méter magasságból! Azt gon
dolná az ember, hogy a felvé
teleket valamelyik műhold, 
vagy egy szuper felderítő re
pülőgépről készítették a leg
korszerűbb technikával. 

Abban az időben Szentes ro
mán megszállás alatt volt. Egy 
Kecskemétről felszállt felde• 
ritő léghajó Szegeden át Mind
szent-major felett és Szegvárt 
érintve Szentes fölé repült, 
majd a városról jó minöségú 
légi felvételeket készítettek. 

Egy másik fénykép a híres 
Zsoldos ipartelepet mutatja be 
nagy részletességgel. Jól lát
szanak az épületek, a tégla
égető körkemence, a malom és 
a katonás Tendben sorakozó 
száradó téglahalmazok. A 
fényképről azt lehetett feltéte
lezni, hogy Szentes városának 
szélén valamilyen katonai bá
zis van. 

A mérnök Zsoldos Ferenc, 
aki Zürichben szerzett gépész� 

mérnöki rl1 plomat korának 
minden technikai újdonsága 
iránt érdeklődött, g1·áraikat 
modern gépekkel szereltette 
ki. Többek között volt egy ak
kor csodaszámba menö nagy 
felbontóképességű lí0-180 cen
timéter hos�zú tú1·csö,·c is. 
amely halála után helyén ma� 
radt. A Zsoldos m1erekck ezzel 
a távcsövei _figyeltél<. a Szentes 
felett megjelcnü zcppclint. A 
hosszú tá vcsövct látták a te
leppel szemben a vasút állo
mása felől a románok, mert 
akkor még e két objektum kö
zött nagy bcépitetlcn térségú 
terület volt. Talán gépfegy\'Cr
csőnek gondolták a románok a 
távcsövet. Ezt követően a Zsol
dos telepen házkutatást tartot
tak a megszálló csapatok. A 
tolmácsnö nagyon rendes volt. 
Meggyőzően segítette jó irány. 
ba a helyszíni szemlét. A vizs
gálódás nyomán fegyvert nem 
találtak és a telepet nem mi
nősítették hadi bázisnak. Zsol
doséknak sem cselt bántódá
suk. 

Ez a 73 év előtti érdekes 
szentesi epizód is értékes hely
és vasúttörténeti dokumentum. 
A lé;::i felvételeket az idén bi
zonyára kiállítják majd a 

szentes-hódmezővásárhelyi 
HÉV ccnteni.iriumán. 

Fogas Pál 

Ha csak azért nem, hogy a 
s::olgálat végeztével néha 
több száz forintot is befizetek 
a vasút kasszájába, s van 
olyan hónap, amikor hat-hét
ezer is összejön. 

Hogy szavainak nagyobb hi
tele legyen, a kalauztáskáb61 
elő\·eszi a jegyvizsgáló naplót 
és elém tárja :  

- Ebben én mindig ponto
sa n feltüntetem a vonaton be
szedett menetdíjak, tttánfize. 
tések ö<s:::cgét. é-� azt havo11ta, 
majd éi:entc külön is összesi
tcm. 

A jegn-i zsgáló naplót a ma
ga részére készített részle!es 
kimutatás e;észiti ki. Ebben 
meglepően nagy számok ol
\'ashatók. 1me néhány példa : 
Hl88-ban P.162 je;;y nélküli 
utastól 222 G7 - 1 .  maJd 1090-ben 
61 12-tól 273 052 forintot „kasz
szírozott''. Az- elmúlt négy év 
alatt a 1'1AV-n<11' befizetett 
pénz összege pccli[] meghalad
ja az eg11millió ( !) forintot. 
l\1ég egy ada t :  \'asu tas pálya
futá,a alatt eddig 127 jegyvizs
gáló naplót irt Lele. 

A számok láttán, a tények 
hallatán jutott eszembe a 
gondola'.:  ha ez az apró ter
metű jcgyv1zsgáló asszonyka a 
vonaton saját zsebére dolgoz'.. 
na, a jegy nélkül vagy a d1j
szabást5J eltérő menetjeggyel 
utazóktól beszedett utánfizeté
si pótdíjakból már többszörös 
milliomos lehetne. 

- Arulja el, hogyan csinál
ja?  

- :\'incs ebben semmi kü
lönös. Ha csak az nem, hogu 

J,<L JmP1.ris,nero vagyok. A 
torzsutasokat, a napi bejáró
kat Hemélyesen is ismerer11. 
Amikor új arcokkal találko
zom, Yeliik is hamar szót ér
tek. Ha \·alaki nagrobb cso
magokkal száll fel a 1·onatra, 
bi ztos, hogv távolabbra u tazik. 
Ezt, més mielőtt a jegyét ke
zelném, rendszeri"nt meg is 
kérdezem. Ha a jegyért fize
tett összeg nem· egyezik a lá
,·olság;;al, előzékenyen felvl
l�gositom. Azt a szót. hogy 
büntetés, soha nem haszná
lom. Nálam, ha a jegy cikis, 
.iz utas mindig pótdí.iat fizet, 
méghozzá zokszó nélkül. 

- Nem. Mielótt a vasúthoz 
kerültem, a v,ici Fi nomkötött• 
aru-gvárban dolgoztam. 

- l\Lért hagyta ott a gyá
rat? • 

- Nrm tudtam a három 
miis;;akkal megbarátkozni. 
l\Ieg a vasutasrokonaim is ál
landóan azt duruzsolták, hoe:v 
jobban járok, ha beállok 
Yasutasnak. S amikor bead
tam a derekamat, beajánlot
tnk a szobi állomásfönöknél. 
Hetvenkettő január 25-éii ko• 
csi.jeliróként kezdtem. s szep

tembertöl pedig már önál!ó 
jegyi:izsgálóként 11tazta m. 

- Húsz év tengelyen, télen, 
nyáron, hétköznar és ünne. 
pen, nem fárasztó? 

- Néha már eifáradok, 
Ilyenkor jól jön a szabadnap. 

- Család ? 
- Egyedül élek. Felnőtt lá-

nyom már férjnél van. 0 is 
vasutas. A sturovói MÁV-ki
rendeltségen dolgozik. S van 
két szép unokám. Nekem a lá
nyomék és az unokák jelen tik 
a boldogságot. 
Szöveg és fotó :  Visi Ferenc 

Erősebb volt az acélnál 
tül. Erős, nyugodt kezek húz
ták, tolták, vigyázták. 

Huszonkilenc éYesen 1962-
ben tartotta legénybúcsúját. 
Megnősült. s Fertőszentmík• 
lósról Fertődre települ éle
tének húséges párjával, Ott 
a lapítanak családot ott te
remtik meg a jövőt. Földel 
művelnek, állatokat tenYész• 
tenek és építik, rakják házu
kat. Nösülése után, egészen a 
nyugdíjba vonulás napjáig, 
Fertödröl járt dolgozni Sop• 
ronban. Am Fertódről, Ferto. 
szentmiklósra csak kerékpár
ral ( l) tudott eljutni. innen 
hozta be a vonat munkahelyé• 
re. Elgondolni is nyomasztó, 
micsoda kényszerhelyzetnek 
kellett alávetnie magát, három 
évtizeden át, mégis tűrte szót• 
lanul, lázadás nélkül. Hajnal
ban, amikor munkába jött, ké• 
só este amikor hazatért öt-öt 
kilométert tekert biciklijén. 
Nem számított milyen idő van. 
f::s sohasem késett saját hil:iá• 
jából. 

Negyvenkét esztendő a MÁV 
szolgálatában, a legedzettebb 
acélsínnek is dicsőségére vál
na. ha nem roppanna bele. Am 
többnyire már jóval idő elöt\ 
megroggyan, összeroppan, kül
detése lejár. Ilyenkor azonnal 
ott teremnek a vasút „csáká
nyos·• őrei, talpfáiról kibillen
tik, és helyébe új, erős után
pótlást illesztenek. De nem ez 
történik-e életünk során ve
lünk is? 

A fertődi Juronits A rpád 
nagyra becsült akkumulátor
kezelö- kollégánkkal, hál' i�
tennek nem ez történt. Róla -
a szó legnemesebb értelmében 
is - bátran és büszkén 
mondhatjuk el:  val.:�an erő• 
sebb volt az acélnál. Negyven
két esztendő összes terhével a 
\"állán, a gerincében, a csont• 
jaiban, sem a telek dermesztó 
fagya, sem a nyarak pokolian 
fojtogató melege nem tudta 
megtörni. nem tudta szétrop
pantani. Nem tudta kitépni he. 
lyéböl a történelem, olykor
olykor félelmetesen drámai 
dübörgése sem, melynek szám
talan, szívet és ideget tépő vi• 
haral süvitettek végig sorsán, 
életén. Allta az időt. Allta a 
sarat. Az iskolában jól tanul. 
Szomjazza a tudást, de :;ze
gény diákként nincs sok vá
lasztása. Tovább kell járnia a 
„könnyek ösvényét". Pár év 
múlva, úgy határoz, Sopronba 
indul munkát keresni . • •  

Szinte 11:vermekfejjel, tizenhét 
évesen 19j0-ben kérte magát a 
GySEV. pályafenntartási !o-

nökség kötelékébe, ahol pálya
munkásként alkalmazták. Ke
nyérkereső lett. Kenyéradó 
szerszámai, a tenyértépó csá
kány és a vérszívó vasvilla, 
fokozatosan a kezébe és a tes
téhez nőttek. Fegyelmet, ki
tartást tanult, miközben átla
gon felüli szorgalommal és 
szívóssággal lett napról napra, 
kedveltebb a brigádban. Sze
rénysége nyugalmat árasztott. 

Atszervezés miatt 1951-ben 
a - MA V pályafenntartási fő
nökséghez került, ahol tovább
ra is a vasutat ápolta, a síne
ket cserélte. Égett a munka a 
keze alatt. A bazalt ropogott 
és ezernyi szikrát hányt biztos 
ütésein, A talpfák megfeszül
te"({, az acél engedelmeskedett 
akaratának, Verejtéke, télen, 
nyáron ott csillogott a köve
ken. 

A katona! szolgálat letelte 
után áthelyezték a MAV fő
nökség akkumulátor telepére. 
Ezúttal nem talpfákat és nem 
síneket hordott, nem csáká
nyozta és nem terítette a szür
ke bazaltot . • • Akkumulátor
kezelőnek képezték ki. Az uta
zóközönséget szolgálta, fárad
hatatlanul, türelemmel. Öntöt• 
te az ólmot, szerelte és javí
totta az akkumulátorok százait 
éjjel-nappal. Fényt, meleget 
\'onszolt maga után, a vonatok
ba, kézi erővel. Ekkor még nem 
volt targonca, mint manap
ság! Fakerekú szekér nyöször. 
gött a súlyos, fekete akkumu
látorok alatt, de célba ért, sár
ban és hóban, éveken keresz• 

Amíg az évek elrohantak, 
Juronits Arpád két felnőtt 
gyermek édesapja, két aprócs
ka unoka nagypapája, és 
hitvesének megőszült párja 
lett. Bástyái, reménysugarai 
ők, kik naponta veszik körül, s 
engedik útjára. A negyvenket. 
tedik esztendő leteltével. 0 
most már csak az övék. 

Valamennyi kedves kolléga 
nevében, nyugdíjba vonulása 
alkalmából, szívből kívánok. 
boldog pihenést, jó egészséget, 
békés életet: még sok-sok vi• 
szontlátást remélve. fiatal hí• 
ve, barátja, tanítványa, 

Tölgyesi Géza 
akkumulátor karbantart� 



il IS. 

Az állomgazdoság csapdápí 
A naa illúziónak wp. tHO 

tavuzán hitte a nemzet, hogy 
ba a piacpzdaságot, a magán
tulajdont, a tőkés termelést, a 
demokráciát választja, meg
kapja vele a nyugat-európai 
J616tet, gazdapágot, árub&;é
pt, hiszen ott is  piacpzdaság 
van. Most azt tapasztalhatja, 
hoCY 17orsan csökken az élet
azfnvonal, kétmil l ió ember él 
azepnysorban. A riadt nép ki
józanodva fél és fontolja a jö
vlit. Letagadhatatlan a gazda
ság válséga. 

A:: utolsó remény a piacgaz
dasá1 csodája és a megváltó 
privaffzáció, h iszen a fejlett 
világ segítsége nélkül, nem 
bízva saját erőnkben, nem ma
rad más. A privatizáció terem
tette tulajdonosok beindítják a 
piacgazdaságot és a verseny
ben rendbe teszik a vállalato
kat, korszerú termékeket hoz
nak, új piacokat tárnak fel, 
racionalizálnak, megjavítják a 
hatékonyságot és így tovább. 
A megoldás tehát a privatizá
ció, és ki lenne ellene, ki ne 
válna boldogan tulajdonossá, 
1azdaggá. 

b most az elméleti idi l lel 
szemben a gyakorlat. Az álla
mi tőkevagyon a becslések sze
rint 2500 milliárd. bár az azóta 
végbement infláció miatt eset
leg már 5000 mill iárd is lehet, 
és a privatizációs bevétel 1 990 
eleje óta csak 55,3 milliárd. A 
probléma a vásárlóerő. A kül
földi töke 60 százaléka ban
kokban van magas inflációs 
kamatra, hazai váiárlóerö 
szinte nincs, mert a tú lmérete
zett államháztartás P.' :,o"lja a 
OtUdaságból a megit>rmelt jö
vedelem zömét. Pers •e, lehet 
megoldás : hagvni kell széthor
dani, vagy szét kell osztani a 
közvagyont. A probléma csak 
az, hogy ha ezt a menedzserek 
intézik, akkor kimarad a po
litikai és az állami elit ,  és lát
tuk az ebből keletkezett vi
hart. Ha viszont a kormány 
vagy a parlament centa:ali2ál
tan hajtja végre. akkor is az 
elit a nyertes, csak a másik 

része. :!s a lakossá1 a aút
hordáa egyik változatát san 
f.opdja el, hiszen tudja, hogy 
10 százalékát 6k és apjuk, 
nagyapju k  halmozta föl. 

Maradna a szétosztás 6llam
pol&ári jogon. Csakhogy a pri
vatizáció értelme: hau,wa11 
ttda;donosok lcezibe adai a '&é
két. De ha mmden állampol
gar kap szaz- vagy k.éu.zázezer 
forint értéku kupont és alllOn 
megveszi az állami \lll�onke
zeló holdingok részvényeit, 
�kkor ez csak új formája .az 
állami-bürokrat ikus tulajdon
nak. Ha a kupOll vállalati 
részvény\·ásárlásra szól, akkor 
vehet rajta részvényeket. 

A me&\'ehető részvénvek 
hat-nyolc százaléka 20 száza
lék felett i  jövedelmet hoz, a 
zöm azonban semmit \'agy 
egy-két százalékot. Gyorsan 
m·ilvánvalóvá Jes1., majd, hogy 
a kisember oszta1éka l egfel
jebb évi egy-ké'iezer forint, 
sőt a vállalatok zi:imében ez i 5  
a termelés fenntartásához kel l .  
lgy a spekulánsok fillérekért 
vásárolhatják fel a kuponokat 
és ve!Uk a jó \'á llalatokat. A 
szétosztás tehát nem hatékonv 
tulajdonosokat ad a gazdaság• 
nak, hanem egv hoS5zú spekul
lációs folyamatot indít el. TE:
gyük hozzá, hogy .tltalában a 
,.széthordássar• privatizált tci
ke se jut  valódi tőkések ke7'é
re, hanem a hatalomközf!li 
csoportok osztoznak rajta. 

A hazánkban folvó prinfti-
7.ációs „eredeti tokefelhahpo
zás'· látszatfelhalmozás. va 'lódi 
fájdalmakkal. Lénvege ,aem 
gyárak építése, munkahe'l,vek 
teremtése. munkások és é rtel
m iségiek k iképzése, hanem az 
állami tulajdon szin•e-.ia\' ír nak 
új tulajdonosok kezére jc11ta
tása. És közben az ország gaz
daságának nagymértékű ha
nyatlása és tartós stagn�ásba 
vitele. munkanélkül iség terem
tése, a fiatalság és az értelmi
ség legjobbjainak kü'l'oldre 
kényszerítése, és folyt;1 1that
nánk a követketmények, felso-
rolását. � 

,,úD jön, mi11tba me1111e " 
A privatizáció több mint két zi, hogy az áralakulás szabad 

éve folyik, az árak szabadak ugyan, de a jobb td·mék, a 
és a piac alakítja őket, az im- hiánycikk magas prcd'itját az 
port 90 százaléka l iberalizált, ' 11 1 · , · szabadon jön a külföldi tőke 

a am e vonJa es 1:IY abból 

_ és mégsem látjuk a piac po- nem finanszírozható a fejlődés. 
zitív hatását. Nincs piaci ver- Az emelkedő profit csak az 
seny, sok a h iánycikk, emel- i nflációt táptálja, du nem te
kednek az árak, leépül a gaz- remt új, fejlettebb lt:apacitást 
dasá&, növekszik a vállalatok és így nem elégíti l<:1, a keres
körbetartozása, a többség !etet, a \'ersenyben leszorítva 
csődközelben ,·an. szúkül a az árakat és kiszori tva az el
belső piac. f:s mindez nem a maradókat a piacréi1, fejlődés
piacgazdaságra való áttérés re kényszerítve ókr, t. A \·álla
tisztító vihara, hiszen az ál- latok azonban hiába is tart• 
1am gazdasági szerepe és túl- hatnák meg a profi tjukat. 
hatalma változatlan, sót nö- mert a magyar ga zdaság vál
vekszik. Nemcsak az állami tozatlanul monop,J,lizált, s ha 
vállalatok felett vált szinte nincsenek egymMrsal verseny
korlátlan hatalmúvá a priva- zó piaci szere &,lök, akkor 
tizáló állam _ amely állam- n incs, ami fejlőd � sre kénysze
lgazgatásba von, vezetést cse- rítene. 
rél le, gyárat, irodaházat, üdü- A ;elenségek iazt mutatják, 
l6t von el, átszervez, elad -, hogy a kormány6:at tudomásul 
hanem az egész gazdaságban veszi az államg<1:zdaság túlélé
nó az állam szerepe. Az állam- sét é& berendez ,;edik rá. ,.Tu-
1azda&ág legfóbb ;ellemz6Je, a lajdonosi és pri �,atizációs stra
jövedelmek állami elvonása és téglája" 1994-re 50 százalék ál-
1iJraelosztása tovább fokozó- lami, 15 száza lék intézménvi, 
dik. Az államháztartás kiadá- tehát összesen 65 százalék ál
•ainak aránya a nemzeti ter- lami-bürokratiJcus tulajdont 
lilékben (GDP) a piacgazdasá- irányoz elő, ezenkívül 25 
sokban szokásos 40 százalék- százaJék . . killf tlndi_ t�kés tulaj
kal szemben korábban is igen dont. Konny1 i k1szamítani :  a 
magas volt, megközelítette a nemzeti mag2111tulajdon 10 szá-
1:étharmadot, idén pedig már zalék lesz, k 1i;- és nagyvállal
csaknem a háromnegyedét te- kozói. dolgoz0i tulajdon együtt. 
szi ki .  :E:rthet6, hogy a fokozó- Ez jetlegzet•!Sen államkapi
dó állami elvonással, infláció- talista szerk1•zet, latin-ameri
vaI, hitelkamatokkal agyon- kai, ésuk:-,drikai minta sze
nyomott vállalkozó is az ál- rint. is ez nemcsak elmélet, 
lammal való alkuban próbálja hanem a I•� gjobb úton van a 
kiküzdeni a talpon maradását megvalóaul f ,s felé. Létezik már 

és a azGkül6 piacon el nem ér- a Kincstá1 �1 Vagyonkezelőség, 

het6 sikert. A külföldi tőke pe- múködik :f1z Állami Vagyon-
ügynö!rs6&.; hamarosan munká

dil szinte élharcosává válik az hoz lát �1 
Allami Tulajdon Rt. 

lllampzdasálí alkurendszer- Kiipül6DfJPn Nn az államgaz
liek. duáo ú;, Méf, a réginél iB mo-

Az új kii• és nagyvállalko- numemálli&abb épülete. 
ió, az -1lami vállalat, a kül- Az új politikai elit a hata
ffildl t6ke eoaránt ál lampz- lom át"l 1étele után azonnal 
•11 módon viselked!� ami• hozzáke� :dett az állam gazda

_. esek elY tt1aaarbata le- sált az t •re�nek radikális le 

liet : a Mrti,e.zeC •clUamtloMI épftéaél1.ez. Oa 1ondolták, a 
.m .. 

..,.,._,. .. ,.. A ===,.... J)livati:í.áláalllll, a szabadpiaci 
.,...,.,..., 'I'':" - - �� az Import l lbe-
� nem a Pl•cl vernnybéó Qliiál iséval beindul a piai:-
l!bet eMfn1, baném u mam,; � '8 automatizmusa, a 
_. val6 ir-., '46-, támolatM-, tmtll t6ke pedll finanazf• 
�- • lramatalkuban. A l)l• N11!.8t • 4talakulást. A piac

; .iÍlllídiill J)iíill!Wt�f4-liiiil:6l6'h lJ!e;IIP.1tm!� --,• IIIIO,ld,la � aetdesé• 

gI feladatokat, a privatizáció
val létrehozzák a nemzeti
kerest;tény középosztályt és 
általános szeretettel övezve 
vezethetik az országot. Aztán 
egyre rémültebben tapasztal
ták, 'hogy ahonnan az állam 
kivonul, anarchikus jelenségek, 
féktelen spekuláció, gazdasági 
káo,z lép a helyére. A gazda
sáo e(IJlre mélyülő válsága tár
aacUlmi válságba csap át. 

&zékelik  népszeruségilk zu
haaiísát, az éleződő politikai 
el lentéteket. A privatizáció 
na,yon lassú, hiába a kárpót
lási törvény, n incs tőkés réteg. 
Nem támaszkodhatnak másra, 
m,Jnt a rendszen·áltásnál mö
gfjük sorakozott széles állami 
értelmiségre, amely azonban 
egyre inkább elfordul tőlük. 
Az új politikai el it nem lát 
más megoldást, mint állami 

befolyásának növellRt, a gaz
daság és társadalom kulcs
pontjainak megszálláaát. Rá
döbben, ho1111 csak állami tu
lajdonban lev6 vállalatokhoz 
lehet kormántlJ)lirti kép1nselő
ket, megbízható párthioeket 
igazgatónak, igazgatósági, fel
üm,elöbizottsági tagnak kine
vezni és ezzel biztositani hű
ségüket. Csak állami bankok, 
nagyvállalatok dobnak össze 
t ízmilliókat kormánylapok tá
mogatására, Lakitelek Alapít
ványra. Nemzeti Alapítványra. 

Egy részük mindezt átmeneti 
megalkuvásként éli meg, a ka
pitalizmus, a demokrácia felé 
tartó hosszú menetelés kény
szerű követelményeként. Má
sok elfogadják az élet real itá
saként, és az eszmények meg
Yalósulásat a távoli jövőbe tol
ják. 

Az áj elit magáyossá1a 
Az új politikai elit behúzó

d ik  az állam politikai és gaz
dasági hatalma mögé. lgy az 
állami elit is - személveiben 
megújulva. talán zömében ki 
is cserélódve - tovább él, sót 
megerősödik és befolyása alá 
vonja a politikai elitet, mi 
több, összeolvad vele. Az elit 
kiterjeszti hatalmát, miközben 
szakmai színvonala gyorsan 
süllyed. 

ugyanis az általa irányított ál
lamgazdaság. A piacgazdaság 
tehát létének alapjait semmi
síti meg, ezért meg kell az ál
lamgazdaságot védenie. Szük
ség.5zerú az összeütközés a 

piacgazdaságban érdekelt civil 
társadalom és a gazdasági 
rendszerváltás érdekében újjá

szervezett uralmi elit között. 

A magvar társadalom már 
átélte a fü"ikosi-korszak mér
hetetlen áldozatait, hogv eljus
son a szocialista mennvbe. 
Most újra mérhetetlen áldoza
tolffa hív.iák fel, ezúttal a ka
pitalista mennyország ígéreté
vel. Egy biztos, ez a mennyor
szág legalább létezik, Ameri
katól Ausztriáig megtekinthe

b6l politikalla1 determinált ki•  
vonulásunk, nemzetközi hírtl 
nal)'Qzemi mez6pzdaságunk 
tragikus helyzetbe sodrása. az 
orszác cazdasálanak gerincét 
jelentő állami nagyipar, a 
.,bűnös" állami nagyvállalatok 
folyamatos dezorganizációja. 
Mindent leromboln i  és kínos 
atépités helyett úJat, korszerut 
építeni - elméletileg nagyon 
szép tétel ez, de a keleti né
met országrész példája mutat
ja, hogy egy erős gazdaság is 
al ig bírja elviselni egy ilyen 
gazdaságpolit ika terhét. Tény, 
hogy a magyar gazdaság és 
ezen belül  az ipar túlcentrali
zált. műszakilag nem kellöen 
fej lett, sok torzulással terhes, 
részben a KGST-piacra épült, 
és így tovább. A lényeg azon
ban, hom, ni ncs másik és  nem 
jön külföldi töke, hogy epít
sen. A túlterhelés és a gazda
ságpolitika miatt összeomló 
vállalatok helyén piaci hiánv 
és munkanélküliség támad, 
sztikül a gazdaság. Reális \·e
széllyé vált. hogy a gazdaság 
leépülése összeomlásba csap 
át - hasonlóan egres latm
amerikai, afrikai gazdas,ígok
hoz vagr Lengyelországhoz -, 
és évtizedes stagnálás, fé)g,·ar
mati sor zsákutcájába kerü
lünk. 

Az államgazdaság átépítés{>
re tehát új utakat kell kert•s
nünk. s ehhez sokkal kevésbé 
Nyugat-Európa, mint inkább 
a kelet-ázsiai törpeóriások és 
Japán a lehetséges példa. Az 
átépítést az államnak kell irú
nvítania. védve a gazdaságot 
és gondoskodva arról. hogy 
csak az életképtelen számolód
jon fel, az életképesek számá-

ra viszont biztOf{tva leaen a 
muködés, a folyamatos t>HRil
lés lehetősége az uj plac1az

daságba. Ehhez CIZOftban u1 
módszerek es esaköz6k lcelle· 

nek. Az állanti tulajdont az 
ipar dezorgani;o:álása nélkül 
kell felszámolni. A privatizá
ciónak ki kell egészülnie a 

monopóliumok megszüntetésé
vel és a decentralizációval. A 

külföldi tőke beáramlása az 
országnak létfontosságú, de a 
beruházó, vállalkozó tőke le
gyen és ne felvásárló, piac
foglaló. A privatizációból pedig 
ne az uralmi elit vagyonnal 
való ellátása váljon, a speku
lánsok olcsó vagyonszerzése. 
hanem a vállalatokat múköd
tetni tudó valódi vállalkozók 
és dolgozói kollektívák kezére 
kerüljenek a gyárak. Ehhez 
másfajta privatizáció szüksé
ges : szélesíteni kell az új tu
lajdonosok körét a megfelelő 
anyagi eróvel nem rendel kező, 
de hozzá értő vállalkozókkal 
és a dolgozó kollektivákkal. 
Az utóbbi ug"anis nem vala
miféle újfajta szocialista k í
serlet. hanem éppen a fejlett 
tökés társadalmak <USA, Ang
lia) egvre szélesedő gvakorla
ta. csak nálunk - a különle
ges történelmi helvzetben -
fokozott a jelentősége. Végül 
az egész folvamatot államilag 
iránvítani kell, hogv annak lé
nvege az életképPs vállalatok 
reorganizációja és a b<>lső piac, 
a hazai gazdaság védelme le
gven. és ígv működő gazdas:ig
gal lépjünk át az államgazda
súgból a piacgazdaságba. a le
hető legkisebbre csökkenh·e a 
nép szenvedéseit. 

Mocsáry József 

To\'ábbi sorsunkat meghatá
rozó kérdés, hogv a Kúdár
korszakban fejlödésn.!'k indult 
ci\·il társadalom - a vállalko
zók, független értelmiségiek. 
autonóm értelmiségi közösse
gek (pedagógusok, bírák, on·o
sok), tulajdonossa válás útján 
levő dolgozói közösségek (ter
melőszövetkezetek, vállalati 
önkormányzatok) - erősöd
nek-e gvorsabban és marad
nak. 1.iilüJ, kihasznafra a plu
ralista demokrácia adta lehe
tőségeket, vagy a túlélő állam
kapitalizmus megerósödó ural
mi elitje stabilizal véglegesen. 
A kérdés bonyolultságat mu
tatja, hogy a politikai elit 
szubjektíve a rendszerváltás 
védelmében teszi kl iensevé az 
állami függés fokozasával és 
adományokkal a főleg értelmi
ségi középosztalyt. Ugyanezért 
számolja fól az iskolák, kórhá
zak, bíróságok intezmenyi 
autonómiáját. Hasonló jellegú 
a munkavállalók szakszerve
zetei elleni támadás és a vál
lalati önkormányzatok. a val
lalati és menedzseri autonómia 
felszámolása. 

tő. A kérdés csak a hozzá ve- 1-------------------------

lgy a rendszerváltás ne
\'ében, és - úgy érzik - ér
dekében szorítják vissza, sőt 
számolják fel a rendszervaltás 
egyedüli alapját képezhető, az 
államtól független, vele szem
ben is politizálni képes civil 
társadalmat, még mielőtt az 
megerősödne és befolyása alá 
vonhatná az államot. És i tt 
keveset számít az új politikai 
el i t  ideológiai elkötelezettsége. 
Létének és jólétének alapja 

zetö út. A koncepció egysze
rű : Nyugaton piacgazdaság 
van, magántulajdon, tőkés 
termelés és jólét, kövessük a 
példát és minden magától 
megoldódik. A nyugtalanít«l 
1<:érd�s - amelvet nem tesz
nek föl - csak az, hogy az or
szágok sorában. amelvek mö
göttünk, sót messze mögöttünk 
,·annak termelési színvonal
ban. jólétben. demokráciában, 
szintén magántulajdon van, 
tőkés termelé�. piacgazdaság. 

Portugáliától Brazíl iáig, Peru
tói és Kolumbiától Algériáig, 
Törökországban, Pakisztánban, 
Egyiptomban. sót Banglades
ben is. A kérdés teh1it sokkal 
bonyolultabb. Tudományos 
elemzést igénvel, hogy mitől 
függően lesz egy ország sike
res. mint Tajvan, Dél-Korea, 
vagv orz1 elmaradottságát, 
mint Kenya, Bolívia. A kapi
talista piacgazdasági út tehát 
hanyatláshoz, elnyomorodás
hoz is \'ezethet, ez esetben 
szinte szükségszerú, hogy a po
l i tikai válságba került elit 
,· isszameneküljön az államka
pitalizmusba. És akkor kezdő
dik minden elölről, egészen az 
államhatalom autokratikussá 
válásáig, kemény demokráciá
tól a puha, sőt kemény dikta
túráig. 

Lero111/Jolás_ vagy átépítés ? 
A politikában lehetséges a 

radikális rendszerváltás, a 
gazdaságban azonban biztosí
tani kell a folyamatos múkö
dést, az ország, a lakosság éle
tét. Nem lehet táblát k i tenni, 
hogy „a rendszerváltá& alatt 
az Mszág zárva". Az államszo
cializmus alacsony hatékony
ságú, de működő rendszer, 
amely - nálunk nem is olyan 
alae11ony színvonalon - bizto
sította a lakouág életfeltéte
leit. Az állam a gazdaság ge
nerálvállalkozója az államgaz
daaágban, amely - államszo• 
cializrnusként, vagy a rend
szerváltás után államkapitaliz
musként - centralizált, er6s, 
szamerú irányítást lgényl6 
szisztéma. Ha a centralizált 
irányftás - vagy csak annak 
s1,akmal színvonala - csök• 
ken, Igen aors a gazdasálf 
hanyatlás. Gondoljunk Ju• 
goszláviára Tito halála után, 
Gorbac,09 87.0vjetunlójára 
vaff Chilére Ali.de alatt. de 
sorolhatnám a példákat Brazf
Uát6J és ArgenUnAtól Alg�ié„ 
11 és a Fülöp-azi19tek11 !pp 
ez mac,arázza, miért Jött lét-

re nálunk gazdasági káosz, 
alakultak ki elviselhetetlen vi
szonyok. 

Tudomásul kell vennilnk 
azt is, hogy a modern kapi
talizmusban az állam szerepe 
teljesen más, mint amilyen a 
XIX. században az úgyneve
zett éjjeliőr-államé volt Az 
USA-tól Angl iáig és Japánig 
bizony nagyon is aktív, a pz
daságot irányító államot talá• 
lunk. Az új kormány kétéves 
gazdasági slkerielensé&e bizo
nyítja, hogy az állemgazduág 
leépítése és a pj•cpr.daság 
kiépítése is caak '1lami irá
nyítással hajtható vc!lre, Az 
állam caa1c oivan 1Uenlbn 1'0• 
t1ulhat ki a c,udaNfb6l, 
ahof111 a � 1cUpll, 
éa alckof' iB ott JceU mof'Cldtda 
a modern piaCQGadaNooJcbCI• 
lcialakult fflÓCIOtl. 

Ez azo�ban alap,ret6en mds. 
mint a régi vaa a pzdaaál· 
hói kivonuló új 6llam felf()Jll\
ea, amely a po1 1 tik6nálr vilte
zatlanul e196bbsétet ad • • 
gazdas6got •ltrenctell • polltl
kánák. E felf<>lás tyakorlátl 
megn,yllvánulúa vak a KGST• 

Brikett, a lumín ium, műtragya 

Várpa lotán teményke·dnek 
a forga lom növekedésében 

Inotához közeled\·e az em
ber azt hinné. hogy orrában 
az ipar „ i llata" csapódott le. 
aztán k iderül, csupán a nyari 
aszályban begyulladt és a 
mélyben izzó l ignites-tözeges 
rét füstje szivárog be a vonat 
ablakán. Megszűnt viszont a 
Várpalotára egykoron r:..tele
pedö meddőszag, a hozzá tarto
zó bányákkal együtt. 

- Bár a helyi szénbányá
szat valóban felszámolás alatt 
áll. azért a termelés még fo
lyik, igaz. összehasonlíthatat
lanul kisebb mennyiséget hoz
nak a felszínre, mint évekkel 
ezelőtt - tájékoztat Péntek 
József, Várpalota ipartelepe,
nek térfönöke. - Az ő he
lyükbe egy brikettüzem lépett. 
amelynek havi kapacitása a 
fölfutást követően meghalad
hatja a 240 ezer tonnát. Ez 
nem is lenne rossz. az á l lo
másnak nem okoz gondot és 
kacsi is lenne 'lozzá elegendö. 

A másik naa fuvaroztató, 
az alukohó sorsa a közeli he
tekben dó! el. Amennyiben " 
vi llamos energiát sikerül gáz
zal helyettesíteni a termelés 
hosszú távon biztosítható, h i
szen alumíniumra továbbra is 
szükség lesz. A péti nitrogén
művek a struktúraátalakitás 
kof'szakát éli, ha képesek lesz
nek II piaci tgén11eknek meg
fel•Ui min6ségtl miitrá{1Jlát 
el&iUftani, akkor a jelenleg 
UJ>Oftta kiadott 300-400 ton-aa 
hel11ete elérhetik a régi. 1500-
2000 trmnáa aztntet is. Kérdé
ses az el,Ykorl .,November 7." 
t.6erómtl jöv6je, amelyik már 
csak fClt6nu1ként funkcionál 
Ha a véros lakásaiba beveze
Uk a földpzt. a ftlt6m6 fölös
le,ea6 v'1lk. Sajnos ez eset
\,en a vaa6t Ajka-Várpalota 
vlnonylatiban tekJntAMyes 
mennylaqG 1dnfuvart6l ee1k 
el. 

- Mivel három ne ve,ietnf 
td u 6llomúra fuvarlevéllel 
6rked tocalk nyUv6ntartáaát. 
a tarploln �re pon
tal � Y&nnak -
fobrtatja • Mrf6clllk. - E2lek 
..-Int a v� m,ctor
dul6 kocsi k  ama a három 
6VWII � cauD4n a ,... 

le az idei évben. Mindez nem 
hagyta érintetlenül az állomás 
létszámát sem. amelyjk sokái� 
ketszáz fölött volt. Ma 142 
v, sutas is elegendő, ;iJvőre p •
dig újból sokan mennek nyug
díjba, akik helyett nem ve
szünk föl pótlást. Reményke
dünk. hogv megússzuk a „ter
vezett" leépítést. sen kit nem 
kell az utcára I aknunk. Pi l l"
natnyilag úgy állunk. hogy a 
rendelkezésre álló gárdával a 
mostani for�almat zökkenólc 
nélkül le tudjuk bonyolfhn!, 
de amennviben a környékbeli 
üzemek teljes in tenzitással be
indulnak. az elegvfeldolgozás
hoz szükséges kocsirendező! 
létszámban már mutatkozna 
hiány. Márpedig ezen vállala
tok terveiből azt tudjuk kiol
vasni. hogy számíthatunk a 
nvolcvanas évek forgalmának 
körülbelül a hatvan százaléká
ra. főként akkor, ha a kl;z·ítl 
forgalom egy részét valóban 
vasútra terelik. 

Nem várható vfc-,ont növe
kedés a személyforgalomban 
- derül ki Péntek József sza
vaiból. - Az eddigi 30 száza• 
lékos csökkenés okai többré
tűek. A vasútállomás kiesik a 
várl)Stól, nehezen me"közelft
hető. Ha valaki teszem azt 
Veszprémbe utazik. az el(Vszer 
Várpalotáról klbUS7.0Zik a 
vasútállomásra, vár sokáll( a 
vonatra. Veszprémben leszáH. 
aztán bebuszozlk a városba; 
Ennél már kényelmHebb. ha 
Vároalota központjában föl
száll az autAbuszra. amelyik 
Venprém kö7.p0ntjéban fo«1a 
6t lerakni. Olf\'anez vonatko
zik S7.ékesfehérvár útirAnv 
esetén IS. 'Ogvs7.ólván eltiintek: 
a vidéki Ingázók, amin n inc. 
mit csodálkozni. 

A �rf6nök 8Rl'1nt a � 
mélyforgalom leér,QJ&ébelll 
szerepet játszott a k�vez6t
len tarifapolitika la. H'l'Ol1\.l 
négytagó család m6r oléacSt,.; 
baa ui.zik irébk()Cilvat mint 
vonattal Talán � •� em• 
berek -.bére hatva kellene 
vl�I as els,értQJt uta-
aok ea részét. nem ped e 
újabb nagyaránJ'd 6reme1flsel. 

........ ,;. 
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l lÁV IDEI TERVKONCEPCIOJA 

foni/J/J csökk'en az utasok szii/JJIJ, 
11z áruszlillítlis a tavalyi szinten 

• A MAV Vezérigazgatóság a közelmúltban kidolgoz.; 
:t., majd vezetöi értekezleten megtárgyalták és elf o
pdták az 1993. évre vonatkozó alapvetö, átfogó terv
aámokat. A tervkoncepciónál az 1992. évi várható ada
lőkból, a számba vehetö tendenciák értékeléséböl indul
tak ki, de figyelembe vették már a kormány, a MAV és 
az érdek-képviseleti szervezetek közötti tárgyalásokat, 
illetve a december 9-i megállapodások eredményeit is. 
A kiindulási tényezőket érdemes röviden áttekinteni. 

dálkodás is ezáltal a még ked
vczötlenebb pénzügyi helyzet 
áthidalásával a kormány 1992-
ben több ízben is foglalkozott. 
lgy vállalta a kormány a 
MA V tb-tartozásának, illet\·e 
azok kamatai fizetésének át-

ütemezését, a hitelfelvételek
hez garanciát, és célul tűzte ki 
az állam és a MA V pénzilgyi 
kapcsolatrendszerének újra
szabályozását. 

Ha 1993-ra a kormány nem 
hozott volna támogató intéz
kedéseket, akkor a MA V olyan 
rendkívüli kedvezőtlen gaz
dasági körülmények közé ke
rül, amely lehetetlenné tett 
volna bérfejlesztést, legalább 
16 Mrd Ft veszteség keletkezik, 
és veszélybe kerül a múködó
képesség. 

A kormány képviselői, a 
MA V vezetói és a vasút terü-

(Folytatás a 4. oldalon.) 

A MA V 1992-re azt tervezte. 
ltogy 177 millió utast és 65 

millió tonna árut szállít el. 
Az összes bevételt i;s az ösz
azes költséget egyaránt 85.9 Mrd 
Ft-ban határozták meg, így 
-arra számítottak, hogy a gaz
dálkodási egyenleg nullszaldós 
lesz. Ezzel szemben mintegy i------------------------

173 millió utast és 52,7 millió 
tonna árut szállított a vasút. 
Az e!szállított utasok számát 
illetően a tervezetthez képest 
az elmaradás kb. 2 százalékos 
mértékú. d:! az utas-km majd
nem a tervezett szinten ala

Együttműködési megállapodás 
a rendőr-lőkapitányságokkal 

kult. Lényegesen nagyobb A MA V területén a kbzmértékü az áruszallítási telje- rend és közbiztonság, a bünsftmény elmaradása, mi\·el az cselekmények mege!óz.ése és árutonna l!l százalékkal, az felderítés�. valamint a vasúti árutonna-km pedig 15 száza- átjárók tözlekedésbiztoságának Jék,kaJ kevesebb a ten·ezettnél. jaYítása megköveteli, hogy az 
A bevételek is - összhang- ebben érdekelt rendóri és vas

bar. i s�állíti�i tcUesítrné- \Hi u&.r\·ti� rmm�.iu1'at §zo
ayekkel - lényegesen elma- rosabbra ft1Z\'I! összehnngol
radtak a ten·ezettől Az összes tabbá tegyék. Megállapílása:-k
bevétel miritegy 13,5 Mrd ró! rendszeres tájékoztatást ad
Ft-tal kevesebb az elóre szá- janak. illetve lehetőségeikkel 
mítottnál. Kct:csrbb lett a egymást segítsék. E célok meg
költaég is 1,ö::cl 2,2 Mrd Ft- valósítása érdekében a szei;:e
tal attól, mint amit a tcrrbcn di igazgatóság és a területéhez 
meghatároztak I<úlönosen az tartozó Bács-Kiskun. Békés és 
anyagjelle;::ü ráfordításoknál Csongrád Megyei Rendór-fö
értek el jelentős - 5,4 Mrd kapitán.,·s.ígok yezi:-tói decem
Ft-os - megtakarítást. a ber 22-én Szegeden, az igazga
személri je!lcgü kiadások vi- tóság székházában egrüttmű
szont közel 2 Mrd Ft-tal ha- ködé,i megá!lnpod:íst kötöttek. 
ladták meg a tervezettet. A MA V részéról Tóth Imre 
Ezen belül a bérköltség járu- vasútigazgató írta alá az 
lékkal együtt 1,8 Mrd Ft-t együttműködést tanúsító o!t
jelent). A bevételek és kiadá- mányt. 
sok egyenlegeként a múlt év- Az együttmüködési megálla-ben 11,3 Mrd Ft veszteség 
mutatható ki, annak ellenére, podás széles területet ölel fel. 
hogy a MÁV 8.5 Mrd árkiegé- mindazokat, amelyek igénylik 
szítést, illet\'e ártámogatást az együtt dolgozást. Az alá
kapott. írást megelőzó egyeztetó ta-

1992-ben már egyértelmúvé nácskozáson egy-két, mostaná
vált, hogy az áruszállítási tcl- ban mind gyakrabban előfor
jes(tmények cróteljes csökke- duló esetre külön is ráirányí
nése és az ezzel együttjáró be- tolták a jelenlévók figye!mét. 
vételcsökkenés miatt már csak tgy a különfé!e színesfém
kis részben lehetett mérsékel- anyagok, akkumulátorok e!tu
ni a személyszállítás vesztesé- lajdonítására, amelyek követ
&ét, tehát a keretfinanszírozás 
gyakorlata már a korábbi kE?téb:m j:lzóberendezések 
eredményeket nem biztosítja valn.ak hasznalhatatlanná, ez.
Az év közbeni veszteséges gaz-, által veszélyeztetik mind a 

A Vasutasok Szakszervezete Múszakl Kocsiszolgálatl 
Tagozata január 19-én tartotta ügyvivői értekezletét, 
amelynek témája a gépészeti és járműfenntartási tő
osztály által összeállított 1993-as léts1..ámgazdálkodás 
volt. A tagozat nem tudja elfogadni a !étszámkoncep
c1ót mert az nem a valós számadatokat tartalmazza. 
Ne� teljesült az az óhajuk, amely szerint a MAV elös:ö, 
a feladatot határozza meg, és annak ismeretében az ah
hoz tartozó létszámot, 

Elfogadhatatlan számunkra, h<>IY a MA V a még meg
lév6 kocsitisztítói létszámtól akar megválni. Ez mintegy 
800 személyt érint. A feladatot küls6 vállalkozásba adja. 
Az a véleményünk, hogy a személykocsi-tisztítás alapte
vékeny.séi és ezt nem szabad vállalkoUÚjba adni. A fej
lett európai vasutaknál Is ez a gyakorlat. A Német Vas
utak évekkel ezel6tt vállalkozásba adta a kocsitakarftást 
és 1992-től folyamatosan visszavette, mert lgy gazdasá
eoaabb. 

A MAV a tavlkenfaég lt174lasztásat elhiucirozta, de 
oa,zdaaágt azámitást nem .Végz,:tt, tehát btzon11tt,iní. sem 
tud�, 1toat1 mléTt 11an szflkÜg eTre a lépéSl'e. Vélemé
irJ"(lnk szerint a MAV kiszolgáltát'ott he}Yr.etbe kerül, 
n\ert a j6'v6ben a vállalko;ók a munldért annyi pénzt 
fotna kérni a MA:V-t6I, iimennyrt -akwnak. 

1bjt�en l"tr,.tött túl-
('1 """'-�lqqll) IP.�"1a,. 

'f9if 1, � aJ.k. 
&e ..... llilll&l ....-1--

,·asúti, mind a kozúti közle
kedés biztonságát. 

Igen veszélyeztetett terület az 
utóbbi időben Szatymaz-Kis
kundorozsma térsége, ahol 
rendr'-' eltünnek a fénysorom
pót működtető akkumulátorok, 
vagy :;ok <1 kábellopás a Kis
kunhalas-Kiskőrös vonalsza
kaszon. Sajnos, ma mar 
újság az utasok kifosztasa sem, 
els5sorban a nemzetközi sze
mélyszállító vonatokon. Ez el
sősorban a budapest-keleblal 
\·onalra jellemzó, de előfordult 
már ilyen eset a Lőkösháza
Budapest vonalon is. 

Remélhetően e ked\·ezótlen 
helyzeten segít majd az együtt
müködési megál!apodás. El
m:>ndták, hogy mely mgrobb 
állomásokra lehet \ asúti rend
órséget te:epítcni. Enn k gya
korlati megvalósítása füg,g a 
rendőrség �zemélyi állományá
nak mielól:ibi feltöltésetól és 
termésU'tesen a szükséges fcl
téte!ek megteremtésétől. Erre 
\·árhatóan az év második felé
től kerülhet sor. Addig is a 
körzeti megbízottak j:írórö7.é
sük során útba ejtik a rnsút
állomásokat is - ezzel is se
gítve a rend megtartását. Ah
hoz. hogy \'alóban rend Je
gren a \·asúton, szükséges az 
is. hogy a vasutarnk is tekint
slk feladatukn:ik a közbizton
ságot, és segítsék a rendórök 
munkáját. mert eredmény• csak 
együttműködve lzhet elérni. 

(Gellért) 

A Nemzetközi 

kritikája a ma 
íl szakértők az érdek-kép 

A Közép- és Kelet-Európá
ban zajló radikális változá
sok nyomán a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 

új kihívással találta magát 
szemben. A központi tervuta
sításos rendszerben múköd6 
gazdaságok szabad, demokra
tikus piacgazdaságokká tör
ténő átalakítása alapvetően 
érintette ezeknek az orszá
goknak a szociális Infrastruk
túráját. Ez késztette arra a 
magyar kormányt, hogy kér
je az ILO-t, hogy nyújtson 
segítséget a munkaügyi rend
szerek trlpartid együttműkö
dési elvekre alapozott át
szervezéséhez. 

Az ILO igyekezett eleget 
tenni ennek a kérésnek. Elsö 
fontos lépésnek tekintette, 
hogy elsósoTban II munkavé
delem egész rendszerét ta
nulmán11ozza hazánkban, és a 
tap4Sztalatok alapján ajánlá-
sokat, ;avaalatokat dolgozzon 
ki a kormán11 Tészére. A 
misszió - amely neves, nem-

Siklós Csaba közlekedési, hírközlési fi vúQa.1 �ater. 
január 12-én újévi hangversenyre Invitálta azokat .-�, ��i:e
ket, akik a legtöbbet teszik azért, hogy a 1'rca terflteWn olaJo- ,,__.,. 
zottan menjen a munka. A Zeneakadémt§n múadllt'llllöil6rii• 
mai jöttek össze a minisztérium hatáskörél:le tlrttor.ó "'1lala
tok prominens személyiségei, a külföldi áti.ok IMIY---'" .-el 
gi nagykövetségeinek képviselői, á honi t_u�m:OI é�J: � 
sei. illetve a médiumok azon képviselői, akik a közték . • ."ffl� 
hírközlés. a vízügy életét. eseményeit kita!tetft» beaO D"dtff• 
sókhoz. a nézökhöz, a hallgatókhoz. Az 6,Jévt konce�.kt#e
múködött a Medveczky Adám vezényel 
Zenekar. (Képünkön SikUs Csaba k" 
Tüttó Tibor felvétele.) 
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Me#/ltl,eils • rezfflf11Zgt1tóságga/ 
TuzteZt Ve%1rtoazoat6"f1r( 
A Vasu�sok - SVlkszervezeté. 

nek Területi és Tagozati Ta
náea az 199). Január 8-i ülé
* fotlalkowtit a vasútüzem
hez smrosan nem kapcsolódó 
tev&enységek szervezeti to
v4bblejlesztésének, iQetóleg 
aasclasági táraasággá történő 
alüftásának tervezete és fel
titelei tárgyában 1992. október 
1-J6n bejelentett kifogással. 

A tanács részletesen elemez
te a megalakuló gazdasági 
térsalágoknál  alkalmazásra 
kerülő munkavállalók körül
m6nyeit, a kft. gazdasági mü
ködéeének feltételeit. 

A bejelentett kifogás felol
dása érdekében meginduló 
ec;yeztet.ö tárgyalás az elmúlt 
napokban megállapOdásközel
be került. A többszöri egyezte
U,ek alapja a; érdekvédelmi 
azervezetek számára átadott 
alapítóokirat-tervezetek vol
tak. A helyi szervezetek véle
ményüket kialakították es 
írásban átadták a gazdasági 
vezetőknek. 

Az említett véleményeket 
llsszevetve kialakult egy ösz
szegző anyag, amely gerincét 
képezte a MA V illetékes veze
tóivel folytatandó egyeztető 
tárgyalásoknak. 

A jármüjavító üzemek és az 
�pítési fónökségek, intézóbi
zottságai is kialakították vé
leményüket az átalakításokkal 
kapcsolatban és közremüködé
sükkel hatékonyan segítették 
a megállapodás-tervezet meg
szövegezését. így az intéző
bizottsági észre\·ételek is be
k�rültek a megállapodás-ter
vezetbe. 

A Területi és Tago7.atl Ta-
21ács úgy határozott. hogy ha 
a megállapodást mindkét fél 
aláírja, azzal Pg,•idejüleg a ki
fogást vissza von ia. 

Papp Pál. 
a VSz elnöke 

* 

K MA V racionalizá1ási in-
tézkedései, valamint a va.sút
üzemhez szorosan nem kap
csolódó tevékenységek szerve
zeti továbbfejlesztésének, íllet
ve gazdasági társasaggá alakí
tásának tervezetével szemben 

a Vasutasok �zakszervezete az 
Mt. 23. paragrafusa alapján 
1992. október l -jén 491'1992. I. 
szám alatt a MA V Vezérigaz
gatóságának kifogást nyújtott 
be. 

Az egyeztetö tárgyalások 
eredményeként a felek a kö
vetkezőkben állapodtak meg : 

1. Az építési főnökségekből 
& a jánnüjavitókból alakuló 

100 nAzalfkoe MAV-tulajdond alapft6 a MAV-dolgoz6kkal 
kft."'4[ a szf.ndlkátuat 11zerz6dé- azonos /8ltételek mellett bíz
sekben foalaltaknak megfele- tosítja. 
16en törzst6keemeléasel ingat- 7. A MA V e1észséga,yl el
lanvagyont kapnak. A törzstő- látás Igénybevételéhez a ktt.-k 
keemelés&el el)'üttjáró költsé- a Vasutas Társadalombiztosí
geket az alapító (MA V) magá- tási Igazgatósággal szerződést 
ra vállalja. A vagyon tényleges kötnek. 
átadására a MA V részvényitár- 8. A kft. munkavállalói ál
sa5áagá történő átalakulása- tal fizetendő lakáscélú kamat
kor, de legkésőbb 1993. de- mentes kölcsönök törlesztő 
cember 31-lg kerül 110r. részleteit a MA V a kft. szám-

2. Az átalakulásban érintet- lájára átutalja. A kft. ezen 
tek kezelésében lévó üdülő pénzeszközöket csak lakáscélú 
hétvégi ház célú létesítmények támogatásokra használhatja 
tulajdonlására vonatkowan az fel. 
1. pontban részletezettek a 9. A kft. kötelezettséget vál
mérvadók. Az egyéb szociális lai azzal, hogy a MAV-tól át
és jóléti intézmények ügyében menő munkavállalókkal kö
egyedi megállapOdások történ- t�t� m unkaszerződésben rög
nek. z1h, hogy a munkavállaló 

A törzst6keemelésig (az in- MAV-nál eltöltött idejét a 
aatlanok átadás-átvételéig) a végkielégítés, valamin t a fe1-
kft.-k az üdülési célú létesít- mondási idő meghosszabbodá
mények, ingatlanok hasznosí- sa tekintetében a kft. mun
tására bérleti szerzödést köt- káltatónál eltöltött időként 
nek. A bérleti d íj 3 _ kell figyelembe venni. A vég
Ft m21év (hasznos alapterül�t). kielégítés mértékének megál
Az átadás-átvétel megtörtén- lapítása a MA V 1993. évre 
téig az üzemeltetési és állag- érvényes kollektív szerződés
megóvási feladatokat és költ- ben foglaltak szerint történ ik. 
Sé(eket a kft.-k magukra vál- 10. A MAV vállalja, hogy a 
lalják. kft.-k számláit 30 napon belül 

3. A kormány és az érdek- kiegyenlíti. 
képviseletek közö(t 1992. de- 1 1 .  A MA V vállalja. hogy a 
cember 9-én létrejött meg- kft.-kre vonatkozó aláírt ala
állapodás szerint a MA v és a pító dokumentumokat a szak
kft.-k együttműködésének szervezetek helyi testületei ré
alapja az utóbbiaknál foglal- szére mielőbb átadja, amelyek 
koztatott 13 500 fő kapacitásá- alapját képezik a később 
nak 80 százalékos lefedése megkötendő kollektív szer-
MA V-megrendelésekkel. zódésnek. 

Ha valamelyik  kft. a MA v . A MA V Vezérigazgatósága 
részére végzett teljesítések ki- es a Vasutasok Szakszervezete 
fi�etésének elmaradása vagv megállapodik abban. hogv a 
kesedelme miatt fizetéskéo- \·asútüzemhez szorosan nem 
telenné válna, az alapító vál- kapcsolódó te,·ékenységek le
lalia a mtiködéséhez Jeltétle- választásának befejezese után. 
nül szükséges költségek (bér de ettől függetlenill is legké
..;.. járulék + közüzemi díjak) s6bb 1993. június 30-ig meg
finanszirozását. Az alanító vizsgálja és értékeli a kor
ezen vállalása különösen fon- mán.v és az érdekképviseleti 
to� az építési szflkág tPrületén szen·ek között lc>trejött meg
alakuló gazdasági társasá"ok állapodás végrehaJtását, és az 
esetében . " esetlegesen szükséges módosí-

A MÁV vállal"a h tásokra kö7:ös megoldásokat 
a lé\PÍtast köv.ető h�m.

i!d-�
v 

h�: dolgozr:iak ki. 
nap után a . tá rsasá�okkat" · · · A  . ,,�len me'1?'llapodas a 
ee:viitt azok l ikviditási helyze- M,1V altal alapitott egysze-

tét felülvizsgálja. melye_s • kft.-k szindikátusi 
• szerzodesének meghatározó 

4. _A �00 szazal�l<os M�V- részét képezi. 
tula1dor:iu kft.-k __ kozvetlenul . a A Legfelsőbb Bíróság 154. 
MA V-tol . á tk�r�tlő dolg_ozótt, sz. állásfoglaláo;a értelmezése 
azok csaladt;,�.1111!. v;:il11n;>•T1t 87. tekintetében a felek a Munka
on111m nvue:d1 1ba von 11Joka t  a üg)•i Minisztériumhoz i l letó
MAV-doleo7ókl{al azonns fel- leg a Legfelsőbb Bí;ósághoz 
tételek melJPtti utazási ked- fordulhatnak. 
\·ezmények illetik meg. Budapest, 1993. január 7. 

5. A munkavállalói tulaj- Vasutasok Szakszervezete 
don�zerzést az alaoító annak MA V Vezérigazgató,ága 
f�l téte:l�i létrejöttét követóen Záradék : A megállapodás 
b1ztos1tJa. bevezetó részében hh-atko-

6. A lakásbérlemrnyPk meq- zott kifogás jogosságát a 
vásárlásának lehetöségét . az MA V továbbra is vitatja. 

Az új ,nolor,ne/lékko�•ik 

gyorsvonalokban közlekednek 
Lapunk ez évi január 15-én 

megjelent számának első ol
dalán „Vasúti személykocsik a 
MAV-nak" címmel rövid tu
dósítás jelent meg arról. hogy 
a Ganz-Hunslet Vasúti Jármű
gyártó Rt. a múlt év végéig 
leszállította az egy évvel ko
rábban megrendelt városkör
nyéki villamos motorvonatok 
30 mellékkocslját. Ezek, az 
egyenként mintegy ötvenmil
lió forintba került járművek 
kényelmesek, korszerűek, jól 
reprezentálják a magyar mér
nökök szakértelmét. 

Csárádi János, a MAV ve
zérigazgatója, a kocsik ünne
pélyes átvétele alkalmával a 
Nyugati pályaudvar királyvá
róterrnében tartott sajtótájé
koztatón nagy jelentőségű ese-

, ménynek ítélte, hogy Magyar
országon, az egykor szebb na
pokat látott Ganz-MA VAG 
egyik utódvállalatánál újból 
megkezdődött a vasúti jármű
gyártás. 

A termes, a 88+4 utas szá
mára kényelmes. kárpitozott 
huzattal bevont. fejtámlás üló
he)vekkel rendelkező kocsikat 
a MA V január közepétől a Bu
dapest-Szeged, valamint a 
Szeged-Cegléd-Miskolc kö
zött közlekedő gyorsvonatok
ban ál lfti.tta forgalomba. A 
kocsik termes részeiben nem, 
de az előtereiben szabad do
hányozn i .  

Szöveg : Vlll Penne 
•G&ó: TtW6 l'lbor 

A nyolchól hílílak 
a MÁV lesz a megremlel6je 

A /IÍDIJljarílók öaííllóríí riílár, •Iá 
A Magyar Allamvasutak nagyobbrészt mú a szá

zadforduló előtt kialakította azokat a f őműhelyeket, 
amelyekben vasúti járműveket - mozdonyokat, sze
mély- és teherkocsikat - javítottak. A trianon utáni 
Magyarország területén nyolc f őmúhely, vagy ahogy 

az utóbbi négy évtizedben neveztük őket járműjavító 
maradt. Budapesten az &zaki, az Istvántelki (volt 
Landler), vidéken a szolnoki, a debreceni, a miskolci, 
szombathelyi, a székesfehérvári és a dunakeszi a MA V 
üzemeként végezte munkáját. Ez ma már á múlté. Ja
nuár l-jétől ezek a patinás üzemek, melyek az indoklás 
szerint, szervesen nem tartoznak a vasút alaptevékeny
ségéhez, a privatizáció, a MAV karcsúsítása ürügyén 
kiváltak a nagy családból, s önálló életet élnek. 

- Hogyan ment végbe az 
önállóvá válás, ez a sokak sza
mára oly fájdalmas mutWl -
Erről kérdeztem Kisteleki Mi

hályt, a gépészeti és jármü
fenntartás1 főosztaly vezetőjét. 

- Az utóbbi években a sze
mély-, de főként az árufuvaro
zásban drasztikusan csókken 
tek a teljesítmények. Mivel ez 
a tendencia tartósnak bizo
nyult. a MÁV szen ezetét, a 
vasutasok létszámát a koráb
binál  járni kisebb feladatok
hoz kellett igazítani. A töosz
tály felügyelete alá tartozó 
ipari üzemek átalakulásának 
folyamata tavaly kezdődött és 
a terveknek megfelelóen de
cember végéig befejezódött. A 
nyolc jármujavitóból hat vál
tozatlan formában, de a koráb
bi felálláshoz képest csökKen
tett létszámmal ment kft.-be. 

- Ez azt jelenti, hogy pro
filváltásra sehol sem kerül 
sor'? 

idegenfeles munkákkal foglal
koznak. Gyártmányaiknál leg
jelentősebb tétel a forgóváz. 
Ennek a Ganz-Hunslet Rt. a 
legnagyobb megrendelője. 
Ezenkívül a Dunaújvárosi Ko
hászati Műveknek speciális va
gonokat, a Nagykan izsai Olaj
ipari Vállalatnak pedig tar
táh·kocsikat gyártanak. A szé
kesfehér\"áriaknak - az önál
ló kft.-vé \"álás utlín is - erre 
a bázisra éplil a fő tevékeny
sége. 

- l\li a helyzet az lsh·án
telki FöműhellyeJ? 

- Ez az üzem a gőzvontatás 
megszüntetésével, a dízel- és 
vil lamos vontatás egveduralko
dóvá válasával speciális fel
adatok nél�<ül maradt. Teher
k�it egy ideig még javítot-

- Es Is DaaaJreulbes &arlo
zlk? 

- Nem. Az !szaki Vontatási 
Főnökség részeként OzemeL 
Ezzel két Jegyet ütöttünk egy 
csapásra. 

- Hogyan? 
- Egyrészt 11gy, hogy a von• 

tatásnál hiány7.Ó kapacitást si• 
került más területen megolda
ni. Másrészt a motorvonatok 
javítására és tisztítására hely
ből, az üzemből lehetett létszá-j 
mot biztosítani. 

- Ezekkel a változásokkal. • 
nagy múltú üzem lsszezsuco
rodásával az irodépfllet egy 
része is feleslegessé válik. Van 
elképzelés a hasznosításán? 

- Igen . A MA V Gépészeti 
Igazgatóságának egyik  részle
gét telepítjük oda. Azt a rész
leget, amely a Csengery utca 
egyik bérházában van elhe• 
lyezve. Itt jegyezném meg, 
hogy az átszervezések követ• 
keztében en nek az igazgató• 
ságnak a szerepe, a feladata 
megnőtt. Hiszen mindegyik 
üzemben pénzügyi önállóságot 
kapott, továbbá a gépészeti 
igazeatóság kihelyezett szak• 
emberei fogják a gyártást, n„ 
letve a javításközi ellenőrzése
ket végezn i. A végső folyamat. 
nál. a javított járművek átvé
telénél is közremüködnelt. 
Ezért az eddiginél felelősség
teljesebb munkát kell végez
n iük. 

- Alapvető változás a h"? 
közül eg)·iknél sem lesz. Az 
Eszakí Jármüjavítóban tovább
ra is \'illamos mozdonvokat es 
nagy telje,ítményű dízelmoz
donyokat javítanak. Dunake
szin a négytengelyes személy
kocsik javítása mellett újak 
gyártá,ára is \·an lehetőség. A 
szolnoki ;ármújavítoban ma
rad a dfzelmozdony.;avítás, s 
miként eddig, ezután is foglal
koznak személykocsi-javítas
sal. A két nagy teherkocsi-ja
\"ító bázis, a debreceni és a 
miskolci járműjavító változat
lan feladatokat végez. A .szom
bathelyi járműjavító eddig 
többnyire vegyes munkákat 

Próbapadon a dízelmozdony-fékezószelep az tszaki JármúJavi• 
tóban (Fotó : TüUó) . 

kapott. Ezután is a k i s  teljesít- tak, majd amikor Dunakeszin - Ha jól értettem, a nyolo 
ményű dízelmozdonyokat, két- létszámhiány volt a személy- járműjavitóból hat továbbra 11 
tengelyes Bz motorökat és mo- kocsi-javításba is besegítettek. vasúti járművek javításával 
tormellékkocsikat javít. A te- Ezenkívül foglalk<. �ak kon té- foglalkozik. A MAV most, hogy 
herkocsi-javítás minimálisra ner- és kormányszelep-javftás- kft.-vé alakultak, mind a hat• 
csökken az üzemben . sal, kerékpár-megmunkálással nak tud munkát adni? 

· 
- Mi lett a sorsa a szom- és számos egyéb munkával. - A MA V vezetői az érdek� 

bathelyi járműjavító pácsonyi Később erre a sokféleségre is ké�iseleti szervekkel történt 
üzemének? 1 1 J a i g  vo t igény. gy vetodött megállapodásban arra köte-

- Az eredetinél valamivel fel a gondolat, hogy ezt az lezt ' k  1 k t h 
kevesebb létszámmal önálló 

e e magu a • ogy aa 

kft.-vé alakult. A motorJ·aví-
üzemet vonjuk 6ssze a duna- üzemeket technikai kapacitá-, 
keszi ;ármújavítóval. Ez meg- sának nyolcvan százaléka ere-j 

tás visszakerült Szombathely- történt. Eredményeként, m ind jéig lekötik megrendelésekkel. 
re. s maradt a vasszerkezeti a létszámot, mind a tevékeny- Abban a .szerencsés helyzet
gyártás. Ez azonban már nem séget illetően, jelentősnek ben vagyun k, hogy a rendel• 
MAV megrendelésre történik. mondható leépítéssel járó vál- kezésünkre álló járműjavítási 
Termékei k  értékesítéséről így tozás ment végbe. költség erre rendelkezésre áll. 
maguknak kell iOndoskodni. - Mi lesz a sorsa azoknak az - A JármúJavUó üzemek 

- Szavaiból ítélve ez a hat fizemcsarnokoknak, amelyeket önállóvá válásával mUyen 
Járműjavító sínen van. Az a személykocsi-Javításnál nem mértékű létszámcsökkentést 
istvántelkiról és a székesfe- vesznek igénybe? kellett végrehajtani? 
bérváriról azonban nem esett - Szervezési intézkedéssel - Pontos számot még nem 
sm. Velük mi történik? megoldottuk, hogy az üzemn ek tudok mondani. Mivel hat 

- Ennek a két jármújaví- korábban más célra használt üzemben nyolcvanszázalékos 
tónak. s az ott dolgowknak a csarnokában és néhány hozzá- kapacitás lekötésre számíthat• 
jövőbeni sorsa eltér a többi- tartozó épületben létre Iehes- tak. ennek megfelelő létszám
tól. A székesfehérváriak már sen hozn i az új vlllamosmo- leépítésre került sor. Egyes 

évek óta alkatrészgyártással, tor-vonatok javítóbázisát. üzemeknél min imális, mások-

------------------------- nál nagyobb létszámtól kellett 

Magyar vasiíttörténeti évfordulók 
125 évvel ezelőtt, 1868. má• 

jus 4-én két vonalat létesítet
tek: SzenUőrinc-Szigetvár
Középrigóc-Barcs és Szentlö. 
r inc-Pécs-Pécsbánya rende
zőpályaudvar között. (A vonal
hossz 45, illetve 23 km, mind
kettőt a Pécs-Barcsi Vasút 
építtette.) Ugyanezen év szep. 
tember l-jén adták át a for• 
galomnak a Barcs-Zákány
Murakeresztúr szakaszt. (70 
km. Déli Vasút.) 

120 évet v.Xlhat magának öt 
pályánk ' 1873-ból. Február 4-
én nyitották meg a Kisvárda
Záhony-CS.p (28 km, Magyar 
-eszak-Keleti Vasút) ; március 
10-én a Hatvan-Jászber�
Ojsiász--Szolnok (54 km. 
MAV> : július 20-án a Dombó-

vár-alsó-Mágocs-Hidas
Báwzék (61 km, Duna-Drba 

Vasút) : október 10-én a Bánré
ve-Fülek, ma Filakovo (48 
km. MA V) és október 19-én a 
Miskolc rendezőpályaudvar
Diósgyőr Vasgyár f1 km, 
MA V) szárnyvonalat. 

100 éve, 1893. október 24-től 
üzemel a Somogyszob-Bala

tonkeresztúr-Balatonmária
fürdó-Balatonszentgyörgy kö
zötti vonal (60 km, Balaton-

szentgyörgy-Somogyszobi 
H€V). November 23-án tóbb 
helység örülhetett a vasúti 
összeköttetésnek, mert három 
irányba is megindult a forga
lom : Szarvas-Orosháza ; Kis
szénás-Kondoros, valamint 
Orosháza-Mezőhegyes voltak 
az új ki ináuló él! végállomások 
(42. 8 és 35 km, Békés-Csa
nádi fftV). 

ilaon6&1a k.) 

megváln iuk. Amennyire lehe-
tett ezt próbáltuk humánusan. 
kulturáltan lebonyolftan i. A 
végkielégitéssel ktegéu,tett 
felmondást azonban sajnála
tos módon nem lehetett elke
rülni. Még akkor sem. ha ezt 
is megpróbáltuk a lehető leg
kisebb mértékben csokl!:ent,mfs 
A munkailgvi lebonyolitá�t a 
e:.:pészeti i�azgatóságra bíztuk. 
Aki vállalta a kft.-be való ,t
lépést. az oda kerül, aki Jlem 
és a felmond!\s f  ideje nem ér
kezett el. ideiglenesen még 
a gépészeti igazgatóság létszá
mába tartoznak. Sokan vál• 
lalták a nyugdíjazást, voltak, 
akik pedig úgy döntöttek. hogy 
máshol kPre!lnek munkát. El
ismerem, hogv az ami most a 
iármúJavftók életében végbe
megy. nem könny-0 feladat. 
Sok mindent vé«11 kellett pró
bálnunk. Remélem. hoay ricill 
is sikeresen megbirkózunk a 
nehé�ekkeL 

'Ylll l'er„ 
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A MAY idei tervkoncepcióia 

Tovííbb csökken az utasok száma, 
az ííruszállítás a tavalyi szinten 

(Folytatás a:: 1. oldalról.) 

letén működó öt szakszen·e
zet vezetője 1992. december 
9-én a működőképesség fenn
tartása érdekében megállapo
dott abban. hogy a kormány 
a kön�tkező területeken nyújt 
anyagi támogatást :  

- az 1 993. évben esedékes 
tb-tartozásért garanciát vállal, 

- ,i0,·áhag_vja az Eurofirma
hi tel felvételét, 

- ,·állalta a tényleges lét
számcsökkentés végkielégíté
sének finanszírozását, 

- a termelési ártámogatás
ból 3 Mrd Ft év eleji átutalását, 

- 2.7 l\Ird Ft biztosítását az 
l!J93. é,•i bérfejlesztéshez. 

- a likvidi tási problémák 
áth;dalásához szükséges 1 0  
Mrd Ft hitel felvételéhez :;egít
ség::iyújtást. 

l\Iindc::ck az intézkedések 
a :onban csak rövid távon se
gítik áthidalni a MAV gaz
dálkodásának problémáit. 
Hosszabb tárnn a működőké
pességet a közeljövőben be
nyújtandó új ,·asúti törvény
tervezet elfogadása és az ab
ban foglaltak s;;ennti  vasút
finanszírozás módosítása biz
tosíthatja. 

/\ személyszállitásnál az elő
ző é\-ek tendenciáinak megfe
lelően az utasszám és az utas
km további csökkenésér" szá
mítanak. Azt prognoszt izálják, 
hogy a belföldi utazások mint
egy 10  százalékkal csökkennek, 
a nemzetközi utasforgalom pe
rhg ,·áltozatlan szinten marad. 
lgv az összes utasszám 1 59.4 
m illió fö lesz, ;:imelv a múlt 
é,·hez képest 8 százalékos 
csökkenést jelent. 

Az áruszállításnál gyakorla
tilag az 1 092. é\'i mértékkel 
i-zámolnak, amely összesen 
:'i2.6 millió tonna elszállítását 
ie)enti. Ez a telj�sítmény úgy 

jön létre, hogy a belföldi és 
exportforgalom némileg csök
ken, az import és tranzitfor
galom pedig kismértékben nö
\·ekszik. Ez a prognózis opti
mistának tűnik, hiszen az elő
ző évek tendenciáinak ilyen 
változása nem valúszíníí, hogy 
megvalósul. 

A koncepció szerint a MAV 
1993. évi összes bevétele 77 70-1 
millió forint, az összes költsé
ge pedig 81 938 millió forint. 
/1. ,·eszteség íg,v 4254 millió fo
rint. Ennek megszüntetését a 
bevételek növelésével, a szo
ciális kiadások csökkentésével 
és egyes racionalizálási intéz
kedésekkel (pl. létszámcsök
kentés) tervezik megszüntetni. 

A MA V teljes munkaidőben 
foglalkoztatott átlagos állomá
nyi létszáma 1992-ben 99 800 
fő volt. Az alaptevékenységen 
kívül szervezetek kiválásával 
és az alaptevékenységen be-
1 üli szakszolgálatok raciona
l izálásával 1993-ban 79 500 fő 
átlagos állományi létszámmal 
számolnak. Szakáganként ter
vezett létszám: 

üzemvitel 36 5 14  
Gépészet 1 9  420 
Pályafenntartás 1 1  058 
Távk. és bizt. ber. 4 138 
Anyaggazdálkodás 2 348 
Közgazd. és igazg. 6 863 
Az alaptevékenységnél ma-

radó létszámnál összesen mint
egy 5000 fő létszámcsökkentést 
terveznek (kb. 5 százalék). A 
létszám tervek véglegesítésére 
rnnatkozó tárgyalások, egyez
tetések a szakági főosztályok 
és a szakszervezetek között 
most vannak folyamatban. 

A bérfejlesztésre a tervkon
cepció azt tervezi, hogy a bér
növekedés három részből te
vődik össze. 

a) A kormány által biztosí
tott összegből (bér és járulé-

kaira 2760 millió forint) é\·es 
szinten 8,6 százalékos bér
emelés hajtható végre. 

b) A végrehajtásra kerülő 
létszámcsökkentés bérének 50 
százaléka további béremelésre 
használható fel (kb. 1,6 száza
lék). 

c) Egres 1 992-ben végrehaj
tott intézkedések folyó évi ki
hatásai (a részmunkaidő és 
kényszerszabadság elmaradása, 
a Munka Törvénykönyve hatá
sa) néhány ez évi bérnövelés 
jogszabályszerű ,•égrehajtása 
(a minimálbér felemelése, so
ros előlépés a gyakorlati idő 
alapján). Ezek összesen kb. 5 
százalék/cal növelilc az átlag
bért. 

A bérfejlesztésre vonatkozó 
tárgyalások a vezérigazgatóság 
és a szakszervezetek között 
most kezdődnek, de azt már 
eldöntötték. hogy a béremelé
sekre április l-jével kerül sor. 

1 993-ban beruházásra-fenn
tartásra három forrásból áll
nak rendelkezésre különböző 
összegek : 

saját forrásból 4959 millió 
forint, kö: ' -égvetésből 4200, 
hi telből pedig 2719 millió fo
rint. összesen 1 1  878 millió. 

Ez az összeg valamivel több 
mint amit 1992-ben erre a cél
ra felhasználtak. A keretből 
beruházásra 4710, felújításra 
pedig 7168 millió forintot for
dítanak. Karbantartásra 
(fenntartásra) 10  904 millió fo
rintot terveznek. 

A vázlatosan ismertetett 
tervkoncepció alapján készül 
el a MA V részletes, 1993. évi 
terve, illetve ennek alapján 
fol··nak egyes kérdésekben (lét
szám, bér, szociális ellátás) az 
egyeztető tárgyalások az ér
dek-képvise:eti .szervekkel. 

Dr. Simon József 

BALESETI HEL YZETKEP 

A kedvező statisztika ellenére 

rosszak a munkáltatás feltételei 
A szakszervezetek határozottabban élienak iogaikkal 

Elemezve a MÁV tavalyi 
baleseti helyzetét, megállapít
hatjuk, hogy az kedvező ké
pet mutat. Érvényesül a négy 
éve tartó csökkenő tendencia, 
amely a magyar nemzetgazda
ság foglalkozási balesetek 
számának alakulására is jel
lemző. 

A MAV-nál 1 992-ben 25 
százalékkal kevesebb foglal
kozási baleset fordult elő, 
mint 1991-ben. Ezen belül 
nyolcan vesztették életüket, 
négyen szenvedtek maradan
dó károsodást. /\ baleseti táp
pénzes napok száma 18 száza
lékkal csökkent ugyan, de az 
egy főre eső gyógyulási idő öt 
nappal növekedett. Kedvező
nek tekinthetjük, hogy az ezer 
főre cső balesetek száma a lét
számcsökenésnél nagyobb 
ütemben, több mint 11  száza
lékkal mérséklődött. 

A statisztikai adatok még 
kedvezőbb képet mutatnak az 
üzemi baleseti kategóriában. 
N égyszázn egyven ne! kevese b
ben sérültek meg, mint 1991 -
ben, kettővel csökkent a halá
los üzemi balesetek száma, és 
változatlan maradt a csonku
lásos eseteké. Több mint  8000-
rel kevesebb volt a táppénzes 
nap. de ennek ellenére az egv 
sérültre eső gyógyulási idő 
emelkedett. 

Kirívóan magas az úti, iize
mi baleseti sérülteknél is a 
gyógyulási idő. Egy sérültnél 
meghaladja az ötven napot. 
Munkavédelmi szakemberek 
szerint ennek az az oka, hogy 
az út i  balesetet szenvedettek 
is „ 1 00 százalékos" táppénzt 
kapnak. !gy megéri, hogy mi
nél tovább maradjanak beteg
állományban. Adataink szerint 
a foglalkozási baleseteken be-

lül aránytalanul magas az úti, 
üzemi balesetek száma. Ennek 
okát is a 100 százalékos táp
pénzzel magyarázzák a mun
kavédelmi szakemberek. Pél
dául az otthoni balesetet ma 
nagyon könnyen lehet úti ,  üze
mi balesetként elismertetni. 

Részleteiben elemezve a 

baleseti adatokat igazgatósá

gonként és szakszolgálaton

ként, igen eltérő képet ka

punk. Például a szegedi iga�
gatóság területén a MAV-nal 
történt hat halálos üzemi bal
eset közül négy itt kö,·etkezett 
be. Va�y amíg a pécsi i!;_azga
tósár1nál az 1000 főre eso bal
eset;k száma 8 volt, addig 
Záhonyban ez a szám 21 , 1 .  
Hasonló eltéréseket mutat az 
egy sérültre eső gyógyulási idő 
is. A szegedi igazgatóságnál 
55.3 nap, a miskolci igazgató
ság területén 34 nap. Elgondol
kozt::itó különbségek. 

A szakszolgálatok foglalko
zási baleseti helyzete is vegyes 
képet mutat. Az 1000 főre eső 
balesetek száma a kereskedel
mi szakszolgálatoknál volt a 
legmagasabb, 29,2. Ezt követte 
a gépészet 19,5 fővel. Messze 
alatta marad a távközlő és 
biztosítóberendezési szolgálat 
8.2-vel, illetve az üzemviteli 
szolgálat 1 1 .8 fö,·el. 

Rendkívül nagy eltéréseket 
mutatnak az e�y személvre eső 
gyógyulási idők is. Szélsőséges 
értékek: az anyagi:razdálkodási 
szakszolgálatnál 65,6 nap. a 
vasút-egészségügyi szakszolgá
latnál min dössze 21 ,6 nap. 

mi balesetek közvetlen okai

nak többsége, körülbelül 20 

százaléka továbbra is a sérüit 
fegyelmezetlensége, elöírásel• 
lenes tevékenysége. A közvet
len ok 1 0  százalékát teszi ki 

más személy szakképzettlensé
ge, gyakorlatlansága, fegyel
mezetlensége, előírásellenes 
munkavégzése, ittassága. Je

lentős azoknak a baleseteknek 
a száma is, amikor az ok a sé
rült gyakorlatlansága, egészsé• 
gi állapota, szakértelem hiá
nya. 

A legtöbb munkahelyi bal• 
eset továbbra is gyalogos köz
lekedés közben, vasúti jármű
ről történő fel- és leszállás so
rán következik be. A balese
tek nagyobb része vasúti jár
művek javítása közben kézi és 
gépi anyagmozgatásnál fordul 
elő. Több baleset fordult elő 
az előző évhez viszonyítva a 
rakományok igazításánál és 
a hagyományos kézi szerszám
mal végzett munkák közben. 

A jellemzett összefüggé5Pket 
érdemes egy-egy adott terüle
ten részletesen elemezni. ösz
szehasonlító \'izsgálatokat ,·é
i:rezni. mert az ezekhől levont 
következtetésekre építve haté
konvabb munkavédelmi intéz
kedéseket lehetne kezdemé------------------------------------------------------a nyezni a balesetek megelőzésse 

Véleménvünk szerint a ja.; 
vuló baleseti helyzet több té
nyezőre vezethető vissza. Ezelc 
közül meghatározó volt a ka
pacitások kihasználatlansága, 
a létszám, a munkaidőalap és 
a túlórák számának a csökke
nése. A fenti összetevők csak 
ideiglenesen ható tényezők. 
Ezét:t ezek nem téveszthetnek 
meg bennünket, nem terelhe
tik el a figvelmünket a mun
kavégzés javuló feltételeiről, 
amelyek elsődleges szerepet 
játszanak a baleseti körülmé
nvek kialakulásában. Javasol• 
,iuk a Vasutasok Szakszerveze
te munkahelyi testületeinek, 
ho.E(V határozottabban éljenek 
a Munka Törvénykönyve ál tal 
biztosított jogaikkal, kezdemé
nyezzék a munkavállalók testi 
épségét. egészségét védö intéz
kedéseket, olyanokat, amelyek 
tartósan és meghatározóan be
folyásolhatják a m unka biz
tonságát. 

Menlsünk' n,eg 1500 kn, vasúlvonalal! 
Belátható idón belül. éppen 

a Magyar Államvasutak kriti
kus gazdasági helyzete által 
siettetve, az Országgyűlés elé 
kerül a vasút működését és 
f in,a:nszírozásá t szabályozni 
hivatott törvény. E törvény 
célja az állam és a MA V kap
csolatának szabályozásán túl 
a racionális gazdálkodás fel
t ételrendszerének megterem
tése. A racionalizálási prog
ram részeként a MA V felmé
rést készített a vesztesé�sen 
működtetett vasútvonalakról. 
E felmérés 29 viszonylatban 
összesen 1513 km Yasútvona
lat minősített veszteségesnek. 
E veszteség a MAV más te-
1'ületein képződő veszteségei
hez képest nem jelentős mér
tékű, viszont az e vasútak ál
tal nyújtott közszolgáltatás 
annál nagyobb értéket képvi
sel. A vasutak kritikus hely
zetét nem, i lletve nem első
sorban az üzemviteli veszte-
1Ség okozza, hanem a vasúti 
pályák állapota. Ez a jelen
legi gazdálkodási szerkezet
ben a MÁV részéről igényel
ne jelentős beruházást, amely
re a MAV-n::ik nincs forrása. 

E vasútvonalak, melye'.c a 
magyar vasúthálózat mintegy 
20 százalékát teszik ki. több
iségükben az ország fejlődésé
ben elmaradott területein biz
tosítják a közlekedési infra
stru'.üúrát, illetve a kapcso
latot a területek központi vá
-rosai felé. Al,lagmegóvásukra, 
fejlesztésükre az elmúlt 25 év 
közútcentrikus közlekedéspo
l i tikáia miatt soha nem jutott 
pénz. Emiatt a hálózat jelen
tős részén a pálya állapota 
nagyon leromlott, helyen'.{ént 
már közlekedésre alkalmat
lanná Yált. Amennyiben a 
születendő törvény értelmé
ben a pályafenntartás állami 
felad,iltá válik. az elkö\·etke
zendö 8-10 évben jelentős rá
fordításokkal kell biztosítani 
ezek re:wnstrukcióját. Ennek 
eldönté�ekor a költségYetés 
11ehéz helyzete m iatt ismét 
nagy a kísértés a nemleges 
<iöntés meghozatalára, ami e 
jelentős \'asúthálózat meg
szüntetését jelentené, éppúgy 

mint ez 1968 után a hírhedt 
közlekedéspolitikai koncep
ció keretében mintegy 200 
km vasútvonallal történt. Egy 
ilyen döntés következtében 
183 község és 15 város (Zirc, 
Siklós, Tamási, Rétság, Szé
csény, Csenger, Tiszavasvári, 
Hajdúnánás, Hajdúdorog. Haj
dúböszörmény, Békés, Mező
hegyes, Battonya. Mezőko
vácsháza, Csongrád) veszítené 
el vasúti kapcsolatát. 

A fenti helyzettel kapcso
latban a Levegő Munkacso
port és a Magyar Közlekedési 
Klub az alábbi állásfoglalást 
teszi közzé: 

Megítélésünk szerint az 
egyetlen helyes megoldás az 
érintett \'asúthálózat fenntar
tása, és döntés annak fokoza
tos - a pénzügyi lehetősége
ket szem előtt tartó - teljes 
rekonstrukciójáról. A pálya
felújításnak nyilvánvalóan a 

helyi igényeknek megfelelő, a 
Yasúti fővonalaknál lényege
sen ll!lacsonyabb teherbíró ké
pességet és sebességhatárt kell 
biztosít.ania, így a kapcsolódó 
ráfordítások is korlátok közé 
szoríthatók. (Ezeknek a pá
lyáknak felújítása a törzs
hálózatról használtan kikerülő 
felépítményi anyagokból el
Yégezhető, így a ráfordítások 
a fővonali pályaépítéseknél 
lényegesen kisebbek. illetve a 
már használt anyagok beépí
tése révén elkerülhető azok 
selejtezése, hulladékká minő
sítése. Ugyanez érvényes a 
gördülő állományra is. hiszen 
a törzsvonalakon már nem 
használható kocsik. gépek egy 
része mellékvonali közleke
désre továbbra is alkalmas.) 
A hálózat esetleges teljes fel
számolása. avagy a \'iszonyla
tok közötti szelektálás a je
lenlegi gazdálkodási mutatók 
alapján megengedhetetlen, 
mert 

- egy meglévő környezet
védelmi infrastruktúra felszá
molása az amúgy is rosszul 
ellátott vidéke.Ken vétkes pa
zarlás lenne, 

- megszüntetésük a környe
zeJromboló közúti közlekedés 

indokolatlan fejlesztését és 
előnyben részesítését jelen te
n é, 

- a legtöbb kárt okozó köz
úti tömegáru-szállításnak és 
az egyem személygépkocsi 
közlekedésnek nem m aradna 
reális alternatívája, 

- megszüntetésük a kap
csolódó rnsúti törzshálózatban 
és vasútvon.alakon is a forga
lom további csökkenését ered
ményezné (az átrakásos áru
szállítás költségessége és az 
átszállásos rendszerű személy
szállítás népszerűtlensége 
miatt), s így további vasút\·o
nalak válnának kihasználat
lanná, veszteségessé, 

- a viszonylatok egy része 
fontos hegyvidéki erdőterüle
teinken és természetvédelmi 
területeinken halad keresz
tül, ahol a közúti közlekedés 
korlátozása, nem pedig foko
zása lenne kívánatos. például : 

- a Vác-Ipolytarnóc Rom-
hány \·iszonylat a Börzsöny 
és a Cserhát területén, 

- a Felnémet-Putnok vi
szonylat a Bükki Nemzeti 
Park nyugati határa mentén. 

- a Kecskemét-Kiskőrös 
Kiskunmajsa viszonylat a 
Kiskunsági Nemzeti Park te
rületén, 

a Bakonyszentlászló
Veszprém viszonylat az  Észak
Bakony területén, 

- újabb igazolását adná az 
államirányítás szélsőséges Bu
dapest-centrikusságának, mely 
a vidéki Magyarországot az 
újraelosztásban és a fejlesztés
ben másodlagos jelen tfüégú
nek tekinti, 

- az érintett városok és fal
vak népességének az autó
közlekedést finanszírozni vagy 
használn i  nem tudó része tel
jesen kiszolgáltatottá \·álna, 
és újabb lökést kapna az el
vándorlás, 

- a \·i�zonylatok egy részé
nek megszüntetése országos 
szempontból is fontos kapcso
latokat és kívánatos fejleszté
seket tenne a jövő szempont
jából lehetetlenné. például: 

a Börgönd-Sárbogárd 
viszonylat az Észak- és Dél
Dunántúl kapcsolatot Buda-. 
pest kihagyásáva:l, 

- a Fülöpszállás-Kecske
mét alsó viszonylat a Dunán
túl-Szolnok kapcsolat jövő
beni kiépítését a .solti hídon 
keresztül, 

a Bakonyszentlászló--
Veszprém viszonylat a Kisal
föld-Balaton kapcsolatot, 

- a Pécs külváros-Báta
szék viszonylat a Pécs-Sze
ged közvetlen összeköttetést. 

Felhívás az önkormányza
tokhoz és az országgyűlési 
kép,•iselőkhöz. 

Kérjük az érintett önkor
mányzatok vezetőit, hogy 

- nv ilvánítsák ki határo
zott véleményüket a vasút
Yonalak fennmaradása mel
lett, 

- vegyé!{ fel a kapcsolatot ez 
ügyben az országgyűlési kép
viselőkkel, a kormányzati szer
vekkel és a környezetvédő 
mozgalmakkal, 

- szükség esetén közvéle
mény ku ta tásal,  a láí rásgyújtés
sel igazolják a lakosság véle
ményét a kérdésről, 

- tehetősebb - főként vá
rosi - önkormányzatok anya
gilag is vállaljanak részt a pá
lyák rekonstrukciójából. 

Kérjük az országgyűlési 
képviselőket, hogy 

- tanulmányozzák a finan
szírozásnak mind költségve
tési, mind a pályá!k működte
tése tekintetében el.fogadható 
megoldásait, 

- sürgessék a vasúti tör
Yény tárgyalásának megkez
dését, nehogy a MÁV pénz
ügyi ellehetetlenülése miatt 
legyen kénytelen megszüntet
ni a közlekedést ezeken a vo
nalakon, 

- tegyenek meg mindent 
egy, a vidéki Magyarország 
ellátását és a környezetvédelem 
szempontjait figyelembe vevő 
döntés érdekében, 

- 25 év után vessenek v6-
get a közúti közlekedést és 
ezen belül a személygépkocsi
közlekedést egyoldalúan 
előnyben részesítő közlekedés
politikai és gazdasági megol
dások uralmának. 

Levegó l\Iunkacsoport 
és 

l\Iagyar Közlekedési Klub 

érdekében. 
Egyéb összefüggések a bal

eseti adatok alapján. Az üze- P. J. 

A jegyvizsgálók' 
biztonsága 

A l\Iagyar Vasutas 1 092. 
szeptember 24-i számában 
közzétett „Kiszolgáltatott jegy
vizsgálók'' című ci kkben fog
laltak, továbbá a Nepszaya ok
tóber 20-i számában megje
lent „Tépett kalauz a 061 -esen" 
című cikk tartalma arra indí
tott, hogy a Budapest-Déli pá
lyaudvaron dolgozó forgalmi 
utazók képviselőivel személye
sen találkozzam. 

A kötetlen megbeszélésen 
részt vevők - többek között 
Bozsits Antal yezető jegyvizs
gáló és Fehér Zoltán jegyvizs
gáló - megerősítettek abban, 
hogy további intézkedések és 
kezdeményezések szil kségesek 
a jegyvizsgálók munkabizton
ságának, jogszerű i ntézkedé
seik hátterének megteremtésé
re. 

El kell ismernünk, hogy je
lenlegi szolgáltatásaink nem 
mindenben és nem minden 
esetben érik el az u tasok által 
joggal elvárt színvonalat. Mi
vel a fűtési, vi lágítási, infor
matikai stb. hiányosságokért 
az „első áldást" a jegyvizsgá
lók kapják, munkájuk megíté
lése esetenként rosszabb, mint 
a valóság. Bozsits Antal nyílt 
levele nem született volna 
meg, ha az abban megfogal
mazottak valóságtartalma vi
tatható lenne. 

Kétségtelen, hogy az utóbbi 
években romlott az állampol
gári fegyelem. A jegyvizsgáló 
lehetőségei korlátozottak az 
agresszív módon fellépő vagy 
az utazási feltételeket nem tel
jesítő utasokkal szemben. A 

konfliktushelyzetek feloldásá
ra nincs általános „recept". 

A MÁV vezetői ismerik az 
esetenként kiszolgáltatott hely
zettel járó körülményeket, 
ugyanakkor érdekünk a vas
utat jogosan megillető bevéte
lek beszedése. 

Az Országos Rendór-fókapl• 
tányság és a MÁV Vezérigaz
gatóság között létrejött megál
lapodás szerint a jegyvizsgá
lók számíthatnak i ntézkedé
seiknél a vonaton utazó hiva
tásos rendőrök segítésére. A 
„ veszélyeztetett" vonatokon a 
MAV rendészei is segíti k  
a jegyvizsgálók munkáját. 

Véleményem szerint az aláb• 
biakkal azért nem á rt tisztá
ban lenni: 

- a szolgálatot végző, udva
rias és a szabálvok szerint el
járó vasutasok, jegyvizsgálók a 

MA V nevében in tézkedne�. 
- mindenkor tekintettel kell 

lenni arra, hogy magatartásá
\·al, öltözékével általában a 
,, vasutast'' jeleníti meg, 

- fellépésével eljárása köz
ben az egyén és a vállalat kö
zös érdekeinek megfelelően el
ső helyen személyes biztonsá
ga, s ezt kövesse a vasút érde
ke, amelybe bele kell férnie a 
humánumnak, a méltányosság
nak, a lehetőségekkel nem 
visszaélő egyéni mérlegelésnek, 
ezután az előírás szerinti kö
vetelések érvényesítésének, 

a legfelelősségteljesebb 
m unkakörök éppen azok, ahol 
dolgozóink közvetlen kapcso
latban állnak a szolgáltatá
sait kat igénybe vevőkkel ; kö
zöttük is kiemelt szerep jut a 
jegyvizsgálóknak. fővizsgálók
nak, személypénztárosoknak. 

Akik a fenti elvek szerint 
járnak el, azoknak hivatalból 
biztosítjuk a jogi segítséget. 
Természetesen ez csak akkor 
lehet eredményes, ha az ese
ményekről korrekt, azonnali, 
igazolt feljegyzések, jelenté
sek készülnek, amelyek lehe• 
tővé teszík a további, hathatós 
intézkedéseinket. 

Vizsi Ferenc 
üzemeltetési igazgatóhelyettes 
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Minden forintnak helye van Minel több 
legy,a 

8Nled-Rendez6 pályaudvar 
N a fQt6báz mögött a '20-as 
6vek.'ben egy település alakult 
Jd. amely a Hattyas nevet kaP
ta. majd nem sokkal később, 
utaJva arra, hogy kik lakják, 
Vasutas-telep lett a hivatalos 
neve. Tíz évig viselte ezt a ne
vet,. aztán Klebelsberg, majd 
isPlét Hattyas-telep lett. Az 
elmúlt évtizedekben a névvál
toz6son kívül lakói is jócskán 
ticeerélódtek., s ma már a két
ezer lakosú városrésznek csak 
mintegy 30 százaléka vasutas, 
illetve vasutas nyugdíjas. 

Az óbédai utca egyik taka
ros magánházának kapujában 
fogad vendéglátóm HeU11i Fe
t'dC és felesége. Már az elsó 
benyomás is lenyű�öz: a ház 
előtti kis kertben fenyőfák, 
tuják, színes bogyójú dísznö
vények pompás előkertet va
rázsolnak. Pár lépéssel bel
,ebb, a ház mögötti kettőszáz 
négyszögöles kertben is ha
sonló rend és látvány fogad. 
A téli metsző szél elöl a szobá
ban keresünk menedéket. Fe
ri bácsi felesége, Julika néni 
egy ki& lélekmelegítővel kínál. 
Beszélgetünk. Mi i� lehetne a 
téma. mint a vasút, és a mos
tani helyzet. 

Szerette kiszolgálni 

az utasokat 

Hegyi Ferencet négy polgá-• 
rival 1943-ban vették fel Sze
geden segédtisztnek. Érdekes
ségként említi. hogy akkor 
még intelligencia vizsgát is 
kellett tenni. Levizsgázott, az
tán jött a front, ahonnan 1945-
ben jött haza, de akkorra fel
vétele már érvénytelenné vált. 
Újra kezdett mindent: pálya
munkás, majd fékező, közben 
tanult, letette a vonatvezetöi 
és kereskedelmi vizsgákat. Hét 
évig.,gy.orstehe�vpoatok,\<al ilir.t 
Pesire, majd 19 evig jegyvizs
gálóként utazotf a fővárosba, 
Békéscsabára és Pécsre. Az 
utolsó éveket expresszvonat
vezetőként járta. 1976-ban 
ment nyugdíjba. 

- Legjobban Budapestre 
un-ettem utaznfi- mert ezek a 
szolgálatok mindjg adtak vala
mi újat, valami érdekeset -
emlékszik vissza. - Igaz, ne
héz szolgálat vot, sok munká
.1'4l ;árt, de én '-zt szerettem, 
ha minél több utas van a vo
naton. Szerettem az embere
ket, a nyüzsgést, az utasok ki
szolgálását. Ilyenkor jól tud
tam érvényesíteni lényemet, 
az emberszeretetet, és szaktu
dásomat. Ha végeztem a jegy
kezerésekkel, újra és újra vé
gigjártam a vonatot, kérdez
tem kinek adhatok menetren
di felvilágosítás, segítettem a 
le- és felszállásoknál. Mind
egy volt nekem öreg, vagy fia
tal Mindig emberként dolgoz
tam. 

Miközben mesél elsárgult 
lijságcikkeket vesz elő gyűjte
ményéből és mutatja, annak
Idején mit írtak rola. Csupa 
jót, s hogy ez fgy igaz, azt bi
zonyítja e sorok írója is, aki 
1zerint Feri bácsinál udvaria
Jabb jegyvizsgáló nem volt. 

nem panaszkodom. Megszok
tuk már a nehézségeket, éle
tünkben jó néhány nehéz esz
tendőt átéltünk. Közben két 
kislányt felneveltünk és férj
hez adtunk. 

- Mennyi nyugdíjból él
nek? 

- tn máshol nem dolgoz
tam, így csak egy nyugdíjból 
élünk - válaszol Julika néni. 

Feri bácsi megtoldja: -
13 500 forintot kapunk, ehhez 
jön az az 1200 forint, amit Ju
lika kap az önkormán11zattól 
aeQél11 címén. 

lepülés ójra felvette KlebeU
berg Kunó nevét, és október
ben újra elhelyeztük emlék
tábláját. Hirdesse amit alko
tott, nemcsak itt, hanem az or
szágban máshol is. 

Minden évben 

lenyóla a llaranglá/,nál 

- Hogyan ünnepelték a ka
rácsonyt? 

- A karácsony elsősorban a 
család ünnepe - mondja Ju
lika néni. - Ilyenkor már reg-

Szegeden, a Vasutasok Petőfi .S6ndor 11 
Házában az elmúlt év utolsó hónapj6ban i 61 
talált a látogató. Az elmúlt hónapok nD41 
programjaival egyre jobban maguitq inoyft 
gyelmet, s ennek eredménye, hogy mJiad tlhbeo 
a fáradságot ahhoz, hogy a város mú� feléb61 is 
jenek ide. Munkájukról, mindennapes kllzcle 
beszélgetünk Benkőné Ormös Ilona igazgatóval 

- Most az év elején kérem éppen ezért kieinefl: f 
tegyen egy gyors számvetést: tunk kulturális érték 
milyen évet zártak? vigvázni, és azt minden, __ .,, 

- Küzdelmesebb volt, mint don megőrizn.L Klllföldi 
az 1991-es, anyagilag próbál- saim során tapasztalta 
tunk úgy gazdálkodni, úgy lven sokat Jelent. ha ev 
dolgozni. hogy a korábbi szín- lalatnak, tntézményjiek '"""-"' 
vonal ne csökkenjen. Egyre városnak jelent6s kultu 
jobban meg kell fontolnunk. háttere van - legyen az 
mire, mennyit költünk. Ebben kar v� zenekar -, a 
a nehezebb időszakban is úgy együtteseket fel tudnak 1111J1U11c-

érzem. sikeresen dolgoztunk. ni. Nekünk ez megvan. 
a kitűzött feladatokat megva- ezen a nehéz ldőszakori ti'.lllt 
lósítottuk. menteni őket, a jöv6 � 

- Mennviből gazdálkodtak? ben is. 
- 1991-ben 1,1 millió forint - Az emlftettek � 

támogatást kaptunk a vasúttól. rendszeresen t4nfol11atJIOtit 
Tavaly, mint említettem. nehe- szervezünk, ezek fa;t.4jpf- 111 
zebb időszak köszöntött ránk. utóbbi időben ieljesen mt� 
és év közepén tudtuk mP�. towtt. Most van ,cépfró, .·J6fia; 
hogy ez az összeg csak 900 d1_,;esszbalett. fogyasztó lé)rtie 
ezer forint. A hiányzó sok-sok címen nő' torna. Eredmén� 
forintot nPkünk kellett ki1rnz- működik a nvugdíjaaok klúbiáli. 
dálkodnunk. s a közelmúltban a fuvarozta-

- Miként működtek? tók informát'iós klubjának 11 
- Először amatőr csoport- mi adunk otthont. 

jainkat említem. Büszke va- - Ezek bevételt la jelente-
gvok fúvószenekarunkra. ame- nek? 
lyet a várossnl közösen mű- - Igen. De a tanfolyamok 
ködtetünk. Zenekarunk dr. mellett egv sor bevételt 'IJÖV• 
Mucsi Gé::a irányításával a kö- lő vállalkozásba ker.dfflalt. 
zelmúltban minősítő \'erse- Különféle iparcikkekbó1, teP' 
m·en a �how- és koncertkate- mékekból vásárokat. kiállft► 

- Ennyit állapítottak meg, gel �sszejövünk, eljönnek a góriában arany diplomát ka- sokat rendezünk. A város. fia• 
amihez évek óta tartó betegsé- gyerekek, itt van a három pott. ezzel eg\'Ütt nem1etkö7,i taljainak esetenként koncest..,. 
gem is hozzájárult, tavaly unoka. Az idén szerényebb fesziválzenekar-rangot is. Ez- ket szervezünk; a iomsz....,, 
négyszer műtöttek - mondja ajándékok átadása után együtt zel fellépési lehetőségünk re- iskola itt tartja rendezvényeit, 4s, tn 
a feleség kissé kesernyésen. töltöttük az ünnepet. mélem. tovább bővül. Képzö- sót a reggeü t,ornaórákai ts· floc, 

- De nem feledkeztünk meg müvé.�zeti körünk ern, rPgi. lel- legutóbb a megyei ká� nait, 
- Ebböl hogy lehet meg- a közösségröl sem _ folytat- kes vasutas festő, Szekfű János zési hivatal megkeresésére jtt 

élni? ja Feri bácsi -. húsz éve mi vezetésével tovább dolgozik. tartották a földárverést; re,ge- ,,,.,,,l:\t, 

A házasszony válaszol: _ állítjuk a fenyőfát a Harang- A körben. a szabadiskola jel- lente itt osztják el az al86vi- fela 

Nagyon l.póre;>luak,. mi�,W;, lábnál. és nem maradt el az Iegú tanítás folyamatossága rosi lakók újságjait;. Ka
. rintot megnézünk, hogy hová d i f H" b!ztosított. Harmadik naizy sorozásoknak. köz_gyúl� 

tesszük. Mióta beteg vagyok 
a ventf stent sztelet sem. i-· csoportunk a százéves Hazánk pártTendezvénveknek. .. szen a hitet, a szeretetet és a · kk Itt 1 • h r· k k t l óa......a. ... az ebédet az igazgatóságból ene ar. e sosor an a 1a- po na • s nem u o s _....,n 

hordjuk, ez nekünk nagv se-
hazaszeretetet soha nem sza- talítás a célunk. Mindhárom a va�utasok rendezvél'!Jelne� 

gítség, A házban egy szobát bad elfelejteni. e�vütte.�ünknek, csoportunk- adunk otthont. Tehát lehilUJ,11„ 
és a konyhát fűtjük, többre Gellért József nak régi patinás múltja van, geinken belül mindenki ,zá- ··"""'d{:-t,'

f,,;-,,;.-•ff�-
nem futja, takarékoskodni r----------------------------------------.... ""'li!••t 
kell. !gy is jelentős összeget el
visz a villany, a gáz, a bizto
sító, az orvos és a diétázás. 

- Én pedig a Szabadtéri 
Játékoknál vállaltam szerve
zői munkát. A vasút, az egész
ségügy, az egyházak. a szállo
dák és némely nyugat-európai 
országba is küldöm ajánlata
inkat -. ezért is kapott egy 
kis pénzt - toldja meg a há
ziasszony szavait a férj. -
Nincs fényes keresetünk, de 
csendben, szeretetben élünk, 
immár 45 éve. 

NyugdQasként i:: 

a közösségért 

- A kiskert segít-e vala
mit? 

- lgen. Régebben disznót is 
hizlaltunk, de az utóbbi idő

ben már a kert művelése is 
gondot okoz. Pár '11/Ümölcsfa, 
egy kis szóló, burgonya, saláta, 
zöldségfélék megteremnek. Ez 
is nagy segítség, nem kell 
mindenért piacra menni. 

- Feltűnt az a sok virág. 
- Ebből a virágpalantákból 

jut a köznek is - magyaráz
za Feri bácsi. - Mi ültetjük a 
virágot itt a telepen a Ha
rangláb elé, a kereszt elé, tíz 
éve a MA V Rendelőintézethez 
is viszek, sót 1945-tól a halot
tak napján két koszorút készí
tünk és helyezünk el a város 
Hősök kapujában lévő kato
nákhoz. 

- Nem volt a mi családunk
ban sohasem vasutas. édes
apám például Pusztaszentist
vánon gazdálkodott - idézi föl 
a több mint fél évszázados 
múltat a Nagykátán élő Faze
kas István, nyugdíjas moz
dony-vezető. - Engem azonban 
mindig vonzottak a gépek, kü
lönösen azok a csodaszép moz
donyok, amelyek a közeli vas
útvonalon hosszú vonatokat 
húzva tovafüstölögtck. Jelent
keztem hát fűtőnek a Keleti
ben. Persze gépre kerülni nem 
lehetett egyik napról a másik
ra, két évig szenet rámoltam, 
hogy megtudjam, miből lesz a 
gőz. Negyvenkettőben „Puly
kán" kezdtem a tüzelést, de jó
szerével még a lapátot sem 
markolhattam meg tisztessé
sen, behívtak katonának. Nyír
egyházán kiképeztek távírász
nak. aztán '43-ban Aradra irá
nyítottak, a repülőtérre. Német 
volt a parancsnokság, német a 
pilóta és német a bombázógép 
is, amin szolgáltam. Hazudnék, 
ha azt mondanám, hogy ezzel 
gyermekkori álmom teljesült. 
Nem attól féltem, hogy egyszer 
majd nem tudunk lejönni, el
lenkezőleg. Egyszer úgy elta
láltak bennünket, hogy alig 
tudtunk átkecmeregni a fron
ton, ott aztán kényszerleszál
lást kellett végrehajtanunk. 

összeszedtek, másnap aztán le
hajtottak Ceglédre. Ahogy vo
nultunk az utcákon, kitódult a 
nép. valaki hangosan megkér
dezte a szomszédjától: 

- Te! Ezek foglyok? 
Nem tudtam megállni, ki

szóltam a sorból. 
- Nem foglyok. fácánok va

gyunk ... 
Február vége felé bevagoní

rozták a társaságot, kivittek 
Brassóba. az ottani gyűjtőtá
borba. Egy hónapot a vasgár
disták bunkerjaiban töltöt
tünk, akkor megint vonatra 
raktak és irány a Krím-félszi
get, Szevasztopol. Egy ideig 
nagyon jó sorom volt. Kúttisz
títás közben bombák és egyéb 
kacat között egy ládában ta
láltam vagy két kiló Napó
leon-aranyat. összeismerked
tem egy orosz tengerésztiszt
tel, aki az aranyak fe;ében 
nyolc hónapig gondomat visel
te. lgy sikerült már a kezdet
ben megúsznom a biztos pusz
tulást. Mert azon az élelmen 
csak elpusztulni lehetett. 
Szombatonként mentünk csa
lánt kaszálni, az ebből készült 
leves volt az egész heti táplá
lékunk. Húst a tábori konyhán 
a kint töltött két évem alatt 
egyetlen falatot sem láttam. 

- Különösen a karácsonyi 
iinnepeket szerettem - mesé
li tovább élményeit. - Ilyen
kor e'111 kis karácsonyi szere
iec.et is beloptam a munkám
hs. Németül beszélek, s ha 
llyenkor német vendég Is uta
zott a vonaton anyanyelvén 
ltirszöntöttem, elmagyaráztam 
az utazással kapcsolatos tud
llivalókat és végül kellemes 
llanepeket kívántam. Ok ezt 
jó 1zivvel vették és gondolom 
• magyar vasútról i& jó véle
�ük alakult k.L Beszélgetés közben szinte 

- :&;eri bácsi. a nyugdíj mindig szó esik lakóhelyükről 
lltán mi következett? Feri bácsi feldol1ozta történe-

Aradról először Ceglédre, 
majd Pestre hoztak vissza. A 
,•olt Apostolok sörözőjében 
kaptunk szállást, onnan jártam 
át a várba, ahol továbbra is 
távírászként dolgoztam. Viha
ros idők voltak, egyik délután 
a szemünk láttára lőtték agvon 
a nyilasok a Páztndnr, Péter 
szobor tövében gróf Halln- Je
nőt és titkárát, mert állftóla& 
dorbézoltak, míg a magyar ka
tona a fronton hullatta vérét. 

Nyolc hónap után véget ért 
a jó világ, átszállítottak min
ket Odesszába, vasúti hidat 
építeni. Altalában hajnali há
romkor vonultunk ki, este 
nyolcig tartott a munkaiE16. 
Ehhez jött az a jó vitamin
dús csalánleves, olykor egy éj
szaka hatvanan is meghaltak. 
Az einbet-ilet nem volt ét'tik, 
alig hiszem, hot111 az o,-oazo1c
Mk el kellett 1'elünJc azámol
,aioJc. Akkoriban már én 11 
kezdte,n er&len lepasszolni, 
amikor elfogtak nyolcvan kiló 
vol� két év múlva alll 
töbt,, mint negyyen. Valóaf
nllJ.eg az életemet kÖSZÖllhet.em 

tét, a múlt megőrzése érdeké
ben igen sokat tevékenykedik. 
- A telepet gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter virá
goztatta fel; óvodát, iskolát 
épített. ekkor készült el a Ha

ran,láb. Velünk szemben -
mutat ki az ablakon - fQr„ 

h Feri d61 épített. Az 6 elfelejtett te-
válaszol.:,, - A körillmé- vékenységét próbáltuk páran 

ké� jpl. túlá80llll1l t.lúJitan.i azzal la. hogy a te-

Január 18-án estefelé kopog. 
tattak a söröző ajtaján. KinYi• 
tottam, a kilszöbön egy orosz 
katona állt, minden bevezetés 
nélkül úgy vágott szájba a 
puskatussal, hogy el61 kireplllt 
az ÖIISzes fogam, én meg azon• 
nal elrohantam belépnt a kom• 
mw::usta pártba ••• Mé& aznap 
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XXXVII. EVFOLYAM, 3. SZÁM A VASUTASOK SZAKSZERV EZETl±NEK CA 
� ���� 

Gyökeresen változott a bér.ek 
egyének közötti elosztásának a módszere 

Me/illapodás az idei /Jérbes,,rolási sza/Jil]okríl 

Az 1992. év elején bevezetett új alapbér- és tarifa� 
rendszer gyökeresen megváltöztatta a több évtizedig 
alkalmazott alapbér-megállapítási szabályokat. Meg
•rinf a· szolgálati vezetők bérdiff erenciálási iehetósége, 
D81Yot változott a rendelkezésre álló bérek egyének 
közötti elosztásának aránya, gyakorlatilag a nullára 
csökkent az egyéni munkavégzés közötti különbségek 
anyagi elismerésének minden formája (prémium, juta
lom stb.). Itt is hangsúlyozni kell, hogy önmagában az 
új bérrendszer bevezetése összességében nem eredmé
nyezett kedvezöbb bérezési lehetöséget, nem jelentett 
nagyobb béremelést, csupán a bérekre rendelkezésre 
,116 összegek egyének közötti (elosztásának módszerét 
változtatta meg. E változás azonban igen mélyreható 
volt. 

Az új bérszabályozás az 
alapbérek nagyságát a követ
kezők alapján differenciálja: 

- a ténylegesen betöltött 
munkakör és a hozzá kapcsolt 
iskolai végzettség, \'asúti szak
képesítés (esetleg gyakorlati 
idö) követelménye, 

- a vasút szervezetében el
foglalt hely szerint (szolgálati 
fónökség, irányítás, igazgatás 
stb.), 

- az eltöltött szolgálati idö 
szerint. 

Az új bérszabályozás kidol-
1ozása, egyeztetése alkalmával 
ml..,. 'Óldalról sokszor han

·IÓÉtatott né�et volt, hogy nem 
Teklnthetó llljnen megfelelő
nek az- új rend&Zer, a 11zerzett 
tapasztalatok alapján még 
1992-ben módosításra kerülhet 
sor. Ezt a nézetet erősítették 
meg, azok a vélemények, ész
revételek, javaslatok (több 
esetben bírósági határozatok), 
amelyeket nagy számban a 
munkavállalók különbözö he
lyekre - így elsósorban a 
Vasutasok Szakszervezetéhez 
- eljuttattak. Mégsem kerül
hetett sor a múlt évben mó
dosításra, mert nem volt ehhez 
bérfedezet és megfelelő idö 
-sem állt rendelkezésre. 

A múlt év szeptemberére a 
MAV Vezérigazgatóság kido!-
1ozott ugyan egy részletes mó
dosítási javaslatot, de azt ké
s6bb visszavonta. Az év vége 
felé elkészítettek egy másik, 
csa.'< kisebb változtatást jelen
t6 tervezetet. amelyet végül 

szeptember 30-ig elvégeznek, 
és 199-t-tól alkalmaznak. 

Az 1993. évre érvényes alap
bér-rendszer a múlt évben be
vezetett szabályokhoz képest a 
következó lényegesebb válto
zást tartalmazza. (A MA V Ve
zérigazgatóság és az érdek-kép
viseleti szervek között a felso
rolt módosításokban a megál
lapodást 1992. február l-jén ír
ták alá.) 

Módosítások az általános 
szabályoknál. 

Kedvező módosításként ke; 
1'ÜI beftcetéere a szolgáhti 
helyek kategóriájának változá
sa esetén kóvetendó elJárás. 
UgyJnis, ha i v;_ilto�s a mun
kavállalónál magasabb osz
tálybasorolással jár. akkor azt 
azonnal \·égre kell hajtani, ha 
viszont a kategóriaváltozás 
,·isszasorolást eredményezne, 
akkor azt egy év késleltetéssel 
kell végrehajtani, a személyi 
alapbéreket azonban ekkor 
sem lehet csökkenteni. 

Szóbeli megállapodás nn 
arra, hogy ebben az évben a 
szol1álatl helyek kategóriájá
nak felülvizsgálására nem ke
rül sor. 

Amennyiben a Ill. csoportú 
szo:gálati fónökségben olyan 
munkakör \'an, amely a II. 
csoportú szolgálati helyen ka
tegóriához kötött nevesített 
munkakör {például vezényló
tiszt), akkor a III. csoportú 
helyen a dolgozót eggyel ala
csonyabb osztályba kell sorol-

ni, annál mint ahol a n. cso. 
portú szolgálaU helyen van. 

Nem tartalmazott eddig sza
bályt a besóroiást utasítás a 
többszöri MA V munkaviszony 
szolgálati ídóként való elisme
résére. Most bekerül a sza
bályzatba. hogy a korábi,i 
MA V munkaviszonyokat össze 
kell adni és teljes egészében 
be kell számftani. 

Az előírt képesítéssel nem 
rendelkező - 45 év alatti fér
fiak és 40 év alatti nókre vo
natkozó szabály is változik. 
Ezentúl az ilyen munka,·álla
lókat nem kell kötelezni, ha
nem csak kötelezhetók. az eló
irt szakmai képesítés megszer
zésére és ehhez a feltételeket a 
munkáltató biztosítja. A 
hiányzó iskolai végzettség 
megszerzését tanulmányi szer
zódés keretében lehet pótolni. 

Törlik a Wrszabályza& 1, 
számú melléldetét és a 2. szá
mú mellékletből a besorolási 
telté&eleket, mivel ezek eddir 
számos félreértést okoztak. 

A munkaköri besorolásnál 
figyelembe vehető szakirányú 
iskolák, tanfolyamok, szak
vizsgák jegyzékét a változás
nak megfelelően kibővítették 
és lehetővé tették további ké
�HNk elHmeréeét. ha al't • 
vizsgát bizonyító okirattal iga
zolják. 

A .k.öl,ép!�1ú '11aml véczett
séget ezentúl két részre bont
ják. Középfokú iskolai vég
zettségnek számít a szakmun
kásképzó, a szakiskola és a 
szakközépiskolai vagy gimná• 
ziumi 4 osztály elvégzését iga
zoló végbizonyítvány. 

Középiskolai végzettségnek 
számít a szakközépiskola vagy 
gimnáziumi érettségi bizonyít
vány. 

A \"asúUgazgatóságok szer
vezetében végbement változá
sokat a bérbesorolásl módosí
tás figyelembe veszi. lgy az 
üzletigazgató, hasonlóQn a ko
rábbi ,·asútigazgatóhoz to
\'ábbra sem kerül a 1ari!a
rendszer hatál,Ya alá. Az üzlet
igazgató-helyettest, illetve ai: 
üzlet\'ezetöt a :?l. osztályba 

(Folytatás a Z. oldalon.) 

Önkormányz 
a társad 

Remélhetöleg hamarosan a 
ja a társadalombiztolitási k;p,._.. 
tói szóló 8226. számú törvényjavaslatet. e,,, 
zeti mozgalmak számára ez a törvé�m 
góan fontos. Az Országgyűlés törvél,IJt „QC0$1 • 
dalombiztosítási önkormányzati ig ... tur6I. (l � iVÍ 
LXXXIV. sz. törvény.) Ez biztosítékpt �--- 1ioD 
a jövöben az érdekelteknek beleszólill Ma #-1• 
érvényesítési lehetöségük legyen a �F 
tás alakításában. Garancia a biztosíto� sdm�te a• 
hoz, hogy jogosultságuknak megfelelően alaktte4k IZQ

ciális védettségüket. Több éve folyik a konukv,ltű 
vajúdása a társadalombiztosítás rendaeriben. A as
utasok Szakszervezete kezdettöl fogva kivette re1aét a 
ref ormmunkálatokból. 

Közremúködésünk eredmé
nyesen hozzájárult ahhoz, 
hogy a ,•asutas társadalombiz
tosítási szervek megőrizték vi
szonylagos önállóságukat. A 

hivatkozott törvény pedig köz
vetett lehetóséget biztosított a 
vasutas társadalombiztosítási 
önkormányzat létrehozásához. 

A Vasutasok Szakszervezete 
több mint két évtizeden ke- r-----��-��--�-"'""!'-.,m�t 

resztül teljes körú Irányítást, 
felügyeletet és ellenórzést gya
korolt a vasutas társadalom
biztosítás felett. Ezen időszak 
alatt jelentós szerephez jutot
tak a vasút területén a társa
dalombiztosítási bimttságok, 
amelyek méltányossági jogo
kat gyakoro1tak és jogorvoslati 
tórumként ,s mOkodtek. 1984. 

július l-jétől a társadalomblz
tositás irányítását á,!ami szer
\'ek látják el, 1992. augusztus 
31-ig az önkormányzati s1..en·ek 
közremúködésével. Ilyen ön
�ormányzati szen•ek ,·oltak a 
vasútnál, a Vasutas Társada
dalombiztosítási Tanács, a te
rületi all:;>izottságok és a mun
kahelyi Társadalmi Biztosítási 
Tanácsok. A �ülönbözó szinta 
önkormányzati testületekben a 
Vasutasok Szakszervezete kép
viselői alkották a tttbbséget. 

A testületek a hatáskörükbe 
utalt kérdésekben eredménye
sen jártak el. Tárgyilagosan 
meg kell azonban á11apíta
nunk, hogy a testületek önkor
mányzati jellege ellenére a va
lóságban nem rendelkeztek 
önálló gazdálkodással, létrehó
zásukat különböző szervek 

megvitattak az érdek-képYise- 1 ____________________________________ 1 leti szerve!tkel. 
A módosUásl Javaslat alap

�den a következó tényezóket 
Telte figyelembe: 

a) 1992. június hónapban 
rne&jelent a munkaügyi mi
niszter 811992. MüM. számú 
rendelete, amely új követel
ményeket Irt eló mind a fizi
kai, mind a szellemi foglalko
zású munkakörök mlnősíté11é
ce, illetve kategorizálására. 

b) A munkavállalók, illetve 
.u érdekképviselet! szerveze
tektől Időközben beérkezó ész
nvételeket, javaslatokat. 

e) A kormány, a munkáható 
• ,z .érdekképviseletek között 
j'92. december 19-én kötött 
írielállapodást, mely szerint az 
1992-re kötött kollektív szer• 
IGdat 1893-ra vá.ltozallan for
mAban meghosszabbítják. (A 
birszabályzat része a koilekUv 
szm:lídésne1'.) 

A Jiá.tom tényez6t együtte
aen !Vettek fl1Yelembe .a mun
káltató és az érdekképviselet! 
•rvek a móflosf�� :vpnat. 
� meiállap6dAlr; ,rroaa,dása
br. 'Már az e11ezteÍó téraya
� legelején megállapodtak 
abba\�=-!�. 
�f�Uli•�örölt telje� l 

�bb, Ul«ve «t,a
b 6"tál � 

nem kerül .tit. aa,. 
�jJ. bOOIZ 

llllelll'OUIII. tulfüc 
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önkormányzati választás előtt 
a társadalombiztosítás 

q-i#l,tfctáa II l. oldalról.) 

1ft CIZ Of'azágl11/Úléa é• 
ti {11/Glcorolja. A tár• 

biztosítás keretében 
j- és egészségbiztosítási 

zat működik a vá
k után. A nyugdíj-biz

i 6nkormányzat közgyá-
lMt képviselőből áll. A biz-

tial ellátásra jogosúltak 
lőlnek száma 36. (Eb

' eyugdíjas.) A munkálta-
2' személyt delegálnak. 

� egészségbiztosítási ön
Anyzat közgyűlése 60 fő

áll. Ebből 30 a biztosítot
képviselője és 30 a mun

'.Wltatók képviselője. A bizto
f6si képviselőket négy évre, 

a biztosítottak közvetlenül vá
lillZtJák, a munkáltatók érdek
lW!mri.!1eleti szerveik útján de
ltólJák. 

IIU lceU tudnunk a társada
lfmlbtnodtási önkormányzati 
�okról? 

A választásokra a törvény
��lat szerint, 1993. március 
J1. és április 2-a közötti pén
teld munkanapon kerül sor, 
anu-t a köztársaság elnöke 60 

nappal a választások előtt tűz 
� 

A Nlasztás e(IJlf orclulós. A 
w!asztú érvényes függetlenül 
attól, hogy a választáson hány 
nlasztó polgár szavazott. A 
jlivasUlt biztosítja azoknak a 
...,.korú állampolgároknak a 
riláaztói jogosultságát, akik a 
Jlalyar Köztársaság területén 
61)andó, ennek hiányában 
Ideiglenes lakóhellyel rendel-

keznek és az orszác terilletéo 
tartózkodnak. 

A hatályos választási tör
vénytől eltér61eg a törvényja
vaslat új megoldásként tartal
mazza a választójog munkahe
lyen történő gyakorlásának le
hetőségét is. Továbbá lehető
séget biztosít arra, hogy a vá
lasztás az üzemi és közll!lkal
mazotti tanácsok választásával 
egy időben, de attól szerkezeti
leg elkülönülten legyen meg
tartható. 

Miért fontos számunkra, 
hogy eredményesen szerepel
jünk a társadalombiztosítási 
önkormányzati választásokon? 

A választásokon a munka
vállalók lrclek-képviseleti 
szerveinek - meghatározott 
feltételek esetén - szövetségei 
vesznek részt. Szakszerveze
tünk az MSZOSZ országos lis
táján állíthat képviselőket. A 
választások eredménye első
sorban a szakszervezeti konfö
derációk közötti megmérette
tést jelenti. De ez nem öncélú 
törekvés, hanem olyan lehető
ség, amely közös érdekeinknek 
megfelelően szolgálhatja a 
nyugdíj- és egészségbiztosítási 
reformtörekvések megvalósí
tásában történő közreműködé
si lehetőségeinket. 

Biztosítási képviselőink sza
vazataival érvényesíteni tud
juk szakszervezeti álláspon
tunkat mindazon kérdésekben, 
amelyek a vasutas társadalom
biztosítás érdekeit szolgálják, 
a társadalombiztosítási ellátá
sok színvonalát befolyásolják. 

Mindezek 1'Clló1'ClváUciacmak 
feltétel.e, ho(1JI a v4laaztwa 
;ogosult aktív vasutaaok éa 
aJIU(1dijaaok, valamint hozzá
tartozóik elmenjenek szavaznt 
Követve a hagyományokat, 
amelynek letéteményese a tár
sadalombiztosítási önkor
mányzati munkában a Vasuta
sok Szakszervezete volt, az 
MSZOSZ listájára szavazza
nak. Több mint 400 OOO vas
utas társadalombiztosítási 
igényjogosult szavazata a vá
lasztások kimenetelét megha
tározóan befolyásolhatja. 
Szakszervezetünk Iránti biza
lom megnyilvánulásának te
kintjük, ha az MSZOSZ listá
ján Induló jelöltjeinkre sza
vaznak, mert ezáltal biztosít
ható, hogy szociális védóké
pességünket erősítsük. 

Javasoljuk, hogy szakszer
vezeti tisztségviselőink a tár
sadalom biztosí tásl önkor
mányzati választást tekintsék 
olyan lehetőségnek, amely mó
dot ad számunkra a szakszer
vezeti érdekvédelmi tevékeny
ség megmérettetésére és elfo
gadtatására, ezért következe
tesen vegyenek részt a válasz
tási kampánymunkában. A vá
lasztásokon elért eredmény
nek jövőnket meghatározó je
lentősége lesz. 

Szakszervezetünk befolyását 
a társadalombiztosítási önkor
mányzatokban betöltött szere
pünk útján Is tudjuk szélesí
teni, és növelni szociális part
nerszerepünk fontosságát. 

Pásku Jenő 

Az üzemi tamícs választások tétje 
lnte,iú Kisgyörgy Sáncloffal, az Érdekveclelmi Tanacsadó 

Szolgálat fÉTOSZ) szakértőjével 
'Mint lfflleretes, az első után - amennyiben azzal 

lleml �ács vlUasztasokat. egyetértett - íelelösséget is 
aúeias 18-a és április Z-a kö- átvállal Ez azért szokatlan, 
tit& kell megtartani. Ahhoz mert az elözó időszakban az 
-.&. bog'y közeli a határidő, érdekvédelem és a részvétel 
M sok a "18ztázatlanság a fe- szervezetileg nem vált szét. A 
-telekben. szakszervezeti mozgalomban 

- MU tart. hangsúlyosnak - az úgynevezett üzemi de-
a aukél1ö? Kérdeztük mokrácia gyakorlatában 
1'1sgyörgy Sándort. összemosódott a részvétel és az 

- Tapasztalataim szerint a érdek\"édelem. 
munkavállalók számára legne- - Miért. fontos a szakszer
hezebben az érdekvédelem és vezetek számára az üzemi ta
a részvétel fogalmának, illetve nács választás? 
a szakszervezet és az üzemi - A következő szempontok 
•ács te-vékenységének meg- miatt : 
killönböztetése értelmezhetö. 1 .  A reprezentativitás okán. 
Mi a különbség a kettó kö- Ugyanis a Munka Törvény
zött? A részvétel a dolgozók könvve a szakszervezeti vétó 
azon lehetősége, hogy a mun- alkalmazásának lehetőségét, 
kütatóval e&yüttműködjenek a illetve a választott vezetók vé
döntéshozata:lban. Az érdekvé- dettségét az üzemi tanács vá
delem a szakszervezetek tevé- lasztásokon elért 10 százalékos 
kenysége, jogosítványainak támogatottsághoz köti. 
telhesználásával, tagjaik ér- 2. A kollektív szerzödés meg
dekérvéoyesítéséért. A szak- kötésének lehetóségét a Mun
ezervezetek lehetőségei kiter- ka Törvénykönyve ugyancsak 
jednek arra, hogy előre szabá- az üzemi tanács választásokon 
1,ozzák a munkaviszonyokat elért támogatottság mértéké
� például a kolleküv szerzó- hez köti. Tehát, ha az adott 
clmsel -. illetve kívülről be- vállalatnál egy szakszervezet 
folyúolják a döntéseket. A két működik, akkor ahhoz, hogy 
mozzanat között történik a kollektív szerzödést köthessen. 
dGDtés. Az ebben való részvé- az üzemi tanács választáson 
tél feladata az üzemi tanács több mint 50 százalékos támo
kdmpetenciája. gatottságot kell elérnie. Több 

- Tulajdonképpen kinek a szakszervezet működése esetén 
, ■.let'Y eseie az tlzemi tanács? A azt a támogatottságot együtte
!l\lhlbdllal6k érdekképvise- sen kell elérniük. Ha nem 
lÍll lntésnlé117é V&ff a vállala- tudnak megállapodni. akkor 
# w[bet6kU az köthet kollektív szerződést. 

- Erről viták · folynak, de aki a leadott szavazatok 65 
mindjárt közelebb kerülünk a százalékát megszerzi. 

témakör megértéséhez. 3. A hat (most már hét) kon-
PÍmkclól szerint az üzemi ta- föderáció megállapodása alap
Meanak közvetítenie kell a ján az ágazati-szakmai vagyon 

w e,a .. , ..... vállalók véleményét a használati jogát az első üzemi 
att döntéshozókhoz. Eze- tanács választáson elért támo

•Jánletos figyelembe ven- gatottság alapján osztják fel 
1'! a konfl iktusok megelőzése, az águatban tevékenykedő 
a wazdasági béke érdekében. A szakszervezetek egymás kö
�U vezetőnek érdeke és zötl A tulajdonjogot a múo-

� hogy „képbe hozza" dik (2 év múlva sorra kerülő) 
l&ieini tanácsot. Meg kell választáson elért eredmények 

•�t'éznla saját döntéseinek alapján fogják elosztani. 
9balltés4t. S amennyiben - Mll)rm klve&kemn6nyek
in: ozemt tanács elfogadja. kel Júnak • riUoáaok a 

enmlnd a felel6aséget is aakszetwéu&ekre aésve7 
111asmn vállalja. - A,: 6J Munka Törvény.-

lbWI toribbl felada&ok könyvéből következően teljes 
u INml tan6aok mértékben megváltozik a 

f szaknerve2et szerepe, funk-
- . �(len. Mes keH Indokol• ciója. Megarint a srakszerve-

�ia,i_tól szüiéra, h'OO zete,k döntfal, rileményezé!li, 
� el a rillalatl ve- c,etl�sl ,oao,rtv6nya Mó
tl tfNt. 111lfrt t,\mogat- ilosultak a bizalmiak jogosft

h :OMml •-- tehát Yll11781 fs lehetw,eL Az Ose
fl'Mektt köz• ml taN\eaok OUoroJ Jálc majd 

••lilzfJWelt d6DtéS ar.olat a j616U ala� felosz-

tására (például segélyezésre, 
üdülésre, lakásépítési t.'1moga
tásokra stb.) vonatkozó jogo
sítványokat. amelyek a bér 
után a legközvetlenebbül érin
tették a munkavállalókat. 
Ezért a szakszervezeteknek az 
új helyzetben meg kell keres
ni ük hel:vükt>t és lehetóségei
ket a vállalati szintű érdek
egyeztetésben. Ebben nrújthat 
segítséget számukra az üzemi 
tanácsokkal való koordináció, 
együttműködés. A helyzetet 
bonyolítja, hogy az üzemi ta
nács választásokkal egy idó
ben kell megtartani a társa
dalombiztosítási önkormány
zatok választását is. 

- Fo,lalJa össze t6miren az 
üzemi tanács választások leg
fontosabb &eendöl&. 

- Hármas feladatcsoportot 
emelnék ki : 

1. Tájékoztatni a munkavál
lalókat az üzemi tanácsról, a 
választások mibenlétéről és 
tétjéről. 

2. Tartalmilag és technikai
lag előkészíteni a választáso
kat. 

3. Felkészülni az üzemi ta
nács megválasztása utáni idő
szakra. 

Más szavakkal : döntő ténye
ző, hogy a munkavállalók 
megismerjék az üzemi taná
csok intézményét. és sikerül
jön felkelteni a választások 
iránti érdeklődést. Át kell gon
dolni az üzemi tanács kiala
kítandó struktúráját (Egy
szintű vagy kétszintű üzemi 
tanácsok lesrnek-e?) Eldön
tendő, hány választási bizott
ságra lesz szükség. Kiket kí
vánnak oda delegálni a szak
szervezetek részéról? Elvég
zendők a szükséges egyezteté
sek a munkáltatókkal. a társ
szakszervezetekkel. Meg kelJ 
ismerni a legérdekeltebbek, a 
munkavállalók véleményét. 

- Nem Idead a ti&. 
- Sokrétű. alapos Ismerete-

ket kívánó munkáról van szó. 
A tét az. hogy milyen intéz
ménnyé vál ik az üzemi ta
nács. mennyire sikerül fel
használni a választásokat a 
szakszervezetek újjáéoftésére, 
milyen pozíciói lesmek az ér
dekképviseleteknek az Ipari 
kapcsolatok rendszerében, a 
társadalmi, gazdué&t 6rdek
egyeztet&bea. 
- a:,_...,. a ......,IIM. 

A döntés a parlamenté 

A kormány már elfo,edta 
a vasúti törvény tervezetét 

kviltetés Gaál István lllinisztérillllli fiosztályvezetfvel 
A kklekedési tárea elóterjesztésében a korminy 

január 28-m táqyalta a vasút étalakulásár61 s76ló tör
vényjavaslatot és a MA V átszervezésének a program
ját. Az elöbbi hamarosan a parlament elé kerül döntés
re, az utóbbit pedig újból tárgyalja majd a kabinet, 
mert - elképzelések szerint - május 15-ig meg kell 
határozni a MA V részvénytársasággá alakításának fel
tételeit. 

A vasutasok nagy várakozás
sal tekintenek a jövőjüket, sor
sukat meghatározó új vasúti 
törvény elé. Vajon mennyiben 
lesz új ez a törvény? S milyen 
alapvetö változásokat tartal
maz a hatályos jogszabályok
hoz képest ? - Erról kérdeztük 
Gaál Istvánt, a Közlekedési, 
Hírközlési és Vlzügyi Minisz
térium vasúti főosztályának 
vezetőjét. 

- A törvény mind szerke
zetét. mind felfogását tekintve 
teljesen új. MegaLkotására 
azért volt szükség, hogy a 
piacgazdaság feltételei között, 
az európai gazdasági közösség 
előírásához közelítve sza
bályozza a közforgalmú vasút 
működését. Azt is szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez keret
törvény, amely mindenre nem 
tartalmaz részletes előírásokat. 
A részletkérdéseket majd kor
mány-, illetve miniszteri ren
deletekben kell szabályozni.  
Mint a törvények általában, ez 
is hosszú távra készült. €ppen 
ezért vannak olyan elemei, 
amelyek nem a közeli. hanem 
a távolabbi jövőnek szólnak. 
lgy például az ors1.ágos infra
struktúrát, az Európai Közös
ség előírásainak megfelelően. 
s a l iberalizációs elvek figye
lembevételével! nemcsak a 
MA V, hanem más, akár killföl
di vasutak Is használhatják. 

- Mire terjed ki az új tör
vény hatóköre? 

- A Magyarországon fellel
hető valamennyi vasútra, az 
iparvágányokat is beleértve. 
Különösen nagy súlyt helyez a 
közforgalmú va.mtak finanszí
rozási kérdéseire. Erre utal, 
hogy már bevezetőjében hang
súlvosan elválasztja a pálva
vasutat a vállalkozó vasúttól. 

- Mit kell a pálya-vas6t 
alatt érteni? 

- A pálya-vasút az országo.; 
infrastruktúra részét képező 
pálvát, és tartozékait jelenti. 
Működóképességének bizto-

sltása ezentúl az állam felada
ta lesz. A pálya egyrészt álla• 
mi költségvetésből, másrészt a 
pályahasználati díjból kerül 
finanszírozásra. Ezzel szemben 
a vállalkozó vasútnak, amely 
személy- és árufuvarozást vé
gez, kereskedelmi tevékenysé
ge révén nyereségorlentáltnak 
kell lennie, tehát üzleti alapon 
kell, hogy dolgozzon. A tör
vtnynek ez a követelménye 
természetesen csak akkor va
lósulhat meg, a vasút akkor 
tud kereskedőként megjelenni 
a fuvarpiacon, ha szervezete 
nem viszi magával azokat a 
szakágakat, amelyek nem tar
toznak közvetlenül az alapte
vékenységhez. Ilyenek : az Ipa
ri üzemek, a járműjavítók. az 
éoftési szakszolgálat, az utas
ellátó. hogy csak az ismerteb
beket soroljam fel. Ezek levá
lasztása részben megtörtént, 
vagy még folyamatban van. 

A kereskedő vagy vállalkozó 
va.;út nem feltétlen kell, hogy 
szervezetilel? elváljon egymás
tól. De az elóírás és �arkalla
tos pontja a törvénynek, hogv 
a pálya-vasút és a vállalkozó 
vasút pénzügyileg eavmástól 
m indenképpen elkülöníthető 
legyen. Erre azért van .;zükség, 
hogy a különböző finanszíro
zási eszközök ne keveredjenek. 
A törvény azt is meghatároz• 
za. hogy az állami költségve
tésból mil:ven vasúti tevékeny
ségeket lehet és kell finanszí
rozni. 

- Például? 

- A pálya, mint már emlí-
tettem az or.;1.ágos infrastruk
túra része. Ezért a jövőben 
fenntartásának és fejlesztésé
nek a Iinans1írozá;;a is állami 
költségvetésből történik. A 
törvénv azt i.; elöíria. hogy ál
lami költségvetésböl keli fi
nanszírozni az országos és he
lvi közforgalmú vasutak ese
tében azokat a szociálpolitikai 
kedvezményt>ket, amelyeket az 
állam rendel meg a vasutaktól. 

Újból életre kelt egy mozgalom 

A azemélyszállftásban a hiva
tásforgalom is közszolgáltatási 
feladat. Ezt az állam szintén 
kiegészíti úgy. hogy erre a 
vállalkozó vasútnak ne legyen 
ráfizetése. A helyi közforgal• 
mú vasutak esetében az áll ami 
költ..égvetés szerepét az ön• 
kormányzatok veszik majd át. 

- Térjünk mér vissza • 
vas6tl pályához. Kinek, ml• 
lyen kötelezettségei lesZD � aa 
új szereposztásba-? 

- A vasúti pálya kizáróla• 
gos állami tulajdon. Haszná• 
latra - az állam megbízásából 
- a közlekedési, hírközlesi és 
vízügyi miniszter átadja a 
MA V-nak azzal, hogy a szerző• 
désben megfogalmazott felté
teleknek megfelelően működ• 
tesse. Ez alatt azt kell érten� 
hogy a költségveté.;ből és a 
pályahasználati díjból képző• 
dö pénzügyi eszközökkel a vas• 
úti pályát és tartozékait a 
MA V fenntartja, fejleszti és 
üzemelteti. A törvény azt Is 
meghatározza, hogy a szerző• 
désnek milyen fonto.s tartalmi 
elemei legyenek. Előírja to
vá bbá, hogy a szerződést hosz
swbb távra kell kötni. Leg. 
rövidebb időtartamra kettő, 
l eghosszabb öt év. Tartalmaz• 
nia kell bizonvoc; költségténye• 
zöket ic;. í�y oéldául a pálya é.3 
tartozékainak használati dl· 
jára vonatkozó előírásokat. 

- Ki Köti meg a szenődést? 

- Az állam, mint tulajdonos 
megbízásából a közlekedési, a 
költségvetés ré.;zéról pedig a 
pénzügyminiszternek kell meg• 
kötnie a szerződést a közfor
galmú vasutakkal. De erre 
csak azután kerülhet sor, ha 
majd a parlament napirendjé• 
re tűzi, s a honatvák jóvá• 
hagvják az új vasúti törvényt; 
A vi! Búti finanszírozási rend• 
szer jogi feltételei is ekkor 
teremtódnek meg. Tisztázni; 
majd pontosítani kell azt is� 
ho� mi ebben a feladata az 
államnak és mi a vállalkozó 
vasútnak. A költségeket Is el 
kell határolni ee;rmástól . Ha 
ezek rt>ndeznrinek. ha a vltáa 
kérdések tisztázódm1k, el• 
mondhatjuk : megtettük az el
:,;ó lépéseket ahhoz, hogy a 
ma1?Var vasúti köz: kedés meg• 
kezdje felzárkózását az euró• 
pai színvonalhoz. 

Visi Ferenc 

Me/alakult a Gyermekbarátok Alapítványa· 
Szakszervezeti vezetók a 25 tagú kuratóriumban 

Sajnos, azt tapasztaljuk, Elsórendú célja, hogy támo
gatást biztosítson a Magyaror
szági Gyermekbarátok Mozgal
mához. A 25 fős kuratórium 
tagjai 6 párt. 1 ifjúsági-, 1 
gyermekszervezet. 1 civil ér• 
dekvédelmi tömörülés. 3 kon• 
föderáció szakszervezeti veze
tőiből áll demonstrálva a 
gyermekek érdekében történó 
széles társadalmi összefogás 
szükségességét. 

A kuratórium tag1al: 

dúl Dolgoa6'11: Ssakaarveaete: 
Sándor László alelnlk, MSZOSZ; 
Scbalkhammer Ao&al elnlk, 86-
oyalparl Doll(ozók Szaksaervese&e1 
Szabó MlklÖ!I elnllk, Túaadalml 
Kamara ; Sz611:e Kiroly alelnllko 
vu- 69 F6mlnarl Dolgoz6k Szak
szervezeti Sz6veuqe;  Sallll6al 
IA&vinné féJd&kár. Pedacócuaolc 
Szakszervezete; Treoka l1&vin el• 
Dik, Kllzlekedéfl Dolgoa6k 8Dk• 
■illerVezeU Szlvets61e. 

Kérjük. legyen ön Is a Ma• 
gyarországi Gyermekbarátolll 
Mozgalma támogatója. 

Az alapítvány számlaszáma1 
AG ROBANK Rt. 219-98629/ 
91 00-5658. 

örömmel fogadjuk. ha a 
mozgalom további szerve7.és&e 
is be kíván kapcsolódni. Cf. 
milnk : Gyermekbarátok. 1'101 
Bp. Pf. 244. Telefon: 1 78-8108. 

a G7ennekbal'llloll 
Alapitrift7inü 

&:ma&6rlmna 

hogy a rendszerváltás legki
szolgáltatottabbjai a gyerme
kek lettek. A társadalom vál• 
ságjelensége nap mint nap 
érinti őket. amely során sze
mélviségük káros irányban 
fejlődik. Fontosnak tartjuk. 
hogy ráirányuljon gyerme
keinkre a társadalom figyel
me, és összefogjanak mind
azok. akik érdemben készek 
tenni értük. E célok nolgála
tában alakult újjá. a Ma1111ar• 
orsiá(li G11ermekbarátok Moz
galma, amelynek elődje 1948-

ig az akkori Szociáldemokrata 
Párt támogatáaá1'Gl jelmt6s 
(1Jlermekvécl6. cn,ermekó"6 fel
adatot látott el. Napjainkban a 
mozgalom célul t6zte ki a de
mokratikua készségek elsajátít
tatásában. a legelesettebb gye. 
rekek segélyezésében. a 1Za• 
badid6 hasznos eltöltésében 
való közreműködést. A moz• 
galom fó elvei közé tartoiik a 
humanizmus. a demokrácia. a 
természet és a környezet ne
retete. védelme, az esélveg_ven
lóséi. a szol idaritás. a vallésos 
és ateista világfelfo1ás plura• 
l l zmusa. a bizalom. a bel.86 és 
a társadalmi béke. a magyar 
és más népek megbécSülése. 

BÚIIOD)' András elnhk, Nyom• 
daiparl Dolgozók 8za1Uzerva:e&e1 
Beke Kata onúgp61611 k6pvlae-
16, u NDSZ vilasstmADyl tagja ; 
Caorvúl J6aef &ltkú, l:pl&ök 
Suksaervezete ; Baedl KúolYD6 
&ltkár, Bubúadparl Dol1oz6k 
Saaluzervne&e; Raad VIimos, u 
lllapfWÜly tgaqat6Ja, aa MOYM 
elnlke; JAIINI Gylra Ol'll&qffG• 
Msl k6pvtsel6, u MSZP alelnlke; 
Kapavúl Jóaef elalk, Hllalparl 
DólSoaók suuaerveaete I Kldly 
Zohlo oraqaGlll■l k6pvtael0_,_ a 
Szoeláldemokrata N6ppút elnose; 
11t1u N&er onaqnGlál lls6pvlffl6, 
• BIT elnllke; Korempal Jinoe 
ellllkhelye&tea, MSZDP; Uno& 
IHtol)' tll)'VIYI, NDIIZ ; IU&rabA• ,------------
Cl law'8 &l&kh, Termei-.■llkllalle
re■kedelllill Dolilfl6k SaakaerN
ae&e ; Mester .i&oen6 dUrAr, BIii• 
ealdé.l Dolsedk Demokradllsua 
:szauaervnéte; M6es laare or
aú(DGl6'l k6pvlael0, u 8ZDIIZ 
noéWHberAIIII nüayf.nall IDvf• 
�; OWt Nadar �NI 
1t6...a.eY. a BOP bls&oUá(t el• 
aab; PaMJ NI ehlllt. ua&aaoll 
...--...... - Nlr z..11 tllkAr; 

........... � . ..........  
Létrej&tt a Gyermekbarátok 

Alap(tványa. yeaete ; .............. ·� 
�pfl6k : df'. Rnbz Aad· �=-==--.ur: 

ráú a dr. JWNa 4,Rdnia. &lrDJ'_......_. • ...... -�..-

A k6azegf � V Nevel6- és 
Diákotthon tanulói a tenné
sz:et védelme érdekében a ma• 
darak téli etetésfSvel Is fo,clal• 
koalák. Arra kérik az 41Jo
mésf6nökségeket. ho«v az állo
mú tel!Oletén található napra. 
��re«Mket SZÍ� 
net elkflldenL 



FeJes UJoutil, Murakereisz
túr átlomásf6n8kfvel beszél
g'ettem, s mfg 6 pár peretg 
mással fo1Ialatoskodott. No-

Korszerlsítik 11 ,_lllt,gészségl1yi 
szolgálat iiá,,yÍctá1i rendszerét 

Zétt keretek között - irtlke-
1tcheti1c azabad kapadt4,tiik4t. 
Ez azonban nem csorbfthatja 
a vasutas biztosítottak „el
a6l$ségi" Joplt a vamteskz
•�t intézmények szollil
t&tá�ihak lgénybevétélénl. A 
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Az önállóság ára 

Sok múlik azon� 
mennyi lesz a megrendelés 

• Saját lábukra álltak a jár
műjavítók január óta. Ez az 
új állapot nyilvánvalóan elő
nyökkel és hátrányokkal 
egyaránt jár. Annyi bizonyos : 
ezentúl nemcsak önállóan 
döntenek és dolgoznak, ha
nem megélniük is a maguk 
munkájából kell. A MA V 
Északi Jármújavítója a múlt 
évben volt 125 éves. Fenn
állása óta mindig a vasutat 
szolgálta. Hogyan lesz ezután 
- ezzel a kérdéssel kerestük 
meg Soós Endrét. az újonnan 
alakult kft. ügyvezető ígaz
gatój:ít. 

való ragaszkodás motiválta: 
számukra a biztonságérzetet 
és a tekintélyt jelenti a vas
ut. Ok egyelőre maradnak 
MÁV-állományban:  atkeriil
nek a gépészeti igazgatóság
hoz. 

- A j<'lenlegi létszám vég
leges, vagy további leépítések 
várhatók? 

- Aki most itt van. annnk 
biztosítva 1,an a helye és a 
munkája. Az átálláskor a ré
gi beriilcet is biztositottuk. Ha 
lesz munlcánk·, és a 1·astit fi
zetőképes marad. akkor nincs 
mitől tartanunk. 

·1.:, l 
. ,, 

' 

, . 

Elektromos panel vizsgálata a jármüjavitóban 

(Tüttö Tibor felv,Hele) 

- Mit tagadjam, kicsit fur
csa érzés, hogy nem áll mö
göttünk a MAV. De azért a 
megélhetésünk mégiscsak 
,zagyrészt a vasúttól függ 
majd. Minden azon múlik, 
mennyi megrendelést kapunk. 
A szindikátusi szerződésben 
a MA V garantálta, hogy a 
kapacitásunk  nyolcvan száza
lékát leköti. Persze, másfeié 
is kell ezután tekintgetnünk, 
de minthogy mindig a vasút
nak dolgoztunk, nem 1e,z 
könnyú új piacokat találnunk. 

- Sok embert kellett el
küldeni az ;ítalakulás miatt? 

Tavaly január elsején 
1500 volt a létszámunk. az 
idén pedig 1130. A csökke
nést részben úgy értük el, 
hogy a kilépök helyére nem 
\'ettünk fel újakat. Sokan 
korengedménves nyugdíjba 
mentek. Ezenkívül azonban 
volt nyolcvan adminisztratív 
dolgozónk, akiknek a munka
körét megszüntettük. A szá
mukra más - fizikai - mun
kát ajánlottunk fel. Ez a fo
lyamat nem ment éppen <ii
mán. azonban sok vita és né
ha nem túl jó hangulatú be
szélgetés után, végül is sike
rült majdnem mindenkit meg
győznünk. Kilencen Yiszont 
nem akarták vállalni a fizikai 
munkát, őket el kellett bo
csátani. Rajtuk kívül Buda
pesten két. a békéscsabai te
lephelvünkön pedig körülbe
lül húsz ember nem akart át
Jonni a kft.-be. Az ő dönté
:,üket általában a MA V-hoz 

- :m lesz az €szaki Jár
műjavító szociális intézmé
nyeinek - az Ó\'odának és az 
üdülőnek - a sorsa, és ma
rad-e a Törck\'és l\Jü,•clődési 
Központ és a nagy múltú 
sportegyesület ? 

- A művelődési központot, 
sajnos. nem tudjuk átvenni. 
A Törekvés Sportegvesületet 
azonban sajnáltuk volna be
zárni. Lesz annyi pénz. hogy 
a legszerényebb működesi fel
tételeket is biztosítsuk. A. ve
zerigazgatuságtól is kaptunk 
kétmilliót erre a célra. Az 
Ó\"oda sorsa bizonytalanabb. 
A tanév végéig a MÁV finan
szírozza a működését. Hogy 
azutün mi lesz. azt még nem 
tudjuk. Eddig a vasút évente 
hétm.ll ió forintot adott a;,  
óvodára. most ezt a pénzt 
magunknak l,ell előteremte
nünk. 

Ez ped1� nvilvánvalóan 
nem fog menni. I\Iert, ha len
ne hétmilliónk, azt fejlesz
tésre kellene fordítanunk. Vi
szont az óvoda szép, kors;,;e
rű, jól berendC'zett, és hat
van-hetven gyermeket lát el. 
Ezért reméljük, sikeriil ész
szerzi megoldást találni arra, 
hogy továbbra ii; müködhes
sen. 

Az üdülővel más a hely
zet. A Zamárdiban levö gyö
nyörű létesítményben már a 
tavalyi szezonban is napi ezer 
forintért ildiilhetett egy sze
mély. Most az a tervünk. hogy 
az épiilet eg!l részét néme
teknek adjuk ki. Ha ebböl 

megfeleló összeg folyna be. 
az csökkentené dolgozóm!, 
költségeit. Amennviben a 
terv nem sikerül, akkor, saj
nos, drasztikusan meg kell 
emelnünk az üdülési díjakat. 

- Említett<', hogy szeret
nének több nem vasutas meg
rendelönek dolgozni. Erre 
mennyi az <'Sély? 

- A fó profilunk a nagy 
teljesítményű dízelmozdonyok 
és a villamos mozdonyok ja
vítása. Ez idő szerint a tel
jes kapaci t:ís nyolc szazale
kát kötik le az úgrneYezett 
idegenfe:es munkák. Létrehoz
tun/� egy kereskedel mi iro
dát, amelynel, az a feladata, 
hogy felkutassa a nem vas
utas megrendelőket. A múlt 
évben 76 millió forint volt a 
be\·ételünk a nem vasutas cé
gektől, az idén ezt szeretnén:t 
1 00 mill ió fölé emelni. Fog
lalkozunk fűtökocsi-javítással 

is. és .szeretnénk megkapni a 
gőzmozdonyjavítást a meg
szunő lstvúntelki Főműhelv
töl. Ez utóbbi ugyan nem 
tenne k i  többet. mint tízmi l 
l ió  forintot, de  gózmozdonvok
kal foglalkozni így is nagy
szerű érzés. 

A bevételnövekedés nem
c�ak a tobb munkava]. ha
nem a több megtakarítássdl 
is lehetséges. Lénvegesen szi
gorúbban kell gazdálkodnunk. 
m int eddig. Energetikusainl, 
k idolgoztak egy progrnmnt, 
ami nek bevezetése remélhe
töleg csökkenti a költségein
ket. A technológiai osztá
l�·unk dolgozik egy olyan 
programon, amely megmutat
ná. hogyan l<'het hos.�zabb tá
von is növelni a hatékonysá
got. 

Dolgozóinknak tudomásul 
kell venniük, hogy csak ak
kor tudunk bért fejleszteni, 
Jutalmat fizetni. ha a költse
geinket csökl:ent;ük. Az 
anyagfelhasználásnál is kö
rültekintöbbnek kell lennünk. 
Az persze nem valószínű. hogy 
egyik napról a ma�1kra meg
változik a szemlélet. dP ez. a 
folyamat már me!:\kezdő
dött. 

- Ön optimista a kft. jö
vőjét illetően? 

- Nem tagadom. \·annal, 
álmatlan éjszakáim. Pedig j0l 
ismerem az üzemC't, ,\ mü
eg,·etem után rögtön id� jöt
tem dolgozni. Fömu\·ezetó
ként kezdtem. és a harminc 
év alatt vég1;jártam mindf:'n 
lépcsőfokot, míg tavaly ja
nuár elsején üzemigazgató 
lettem. Bíznom kell a jövő
ben, bár a számításaink azt 
mutatják, hogv egyáltalán 
nem könnyű hónapok várnak 
ránk. Az első negyedév után 
már sok mindent tisztábban 
fogunlc látni, de igazán pon
tos képet inkább a félév zá
rása mutat majd. Akkor döl 
el, hogy .10 úton járunk-e 
vagy sem. Addig még nagyon 
nagy szükségünk van az op
timizmusra. 

Csop Veronika 

Magyarbóly halárál/o,náson 

készülnek az újrakezdésre 
Deák Sándor mérnök föinté

zö, Magrnrbóly allomásfőnöke 
- csütörtökönként - néhány 
beosztottjával Murakeresztúr 
állomáson vámtanfolyamon 
ves7. részt. Egvik óraközi szü
netben mondta el a követke
zoket. 

- A jugoszláviai belpolitikai 
eseménvek miatt Magyarbóly 
határátmenetben 1991. augusz
tus 18-án a személy- és teher
forgalom megszűnt. Ez.t meg
elózöen már egy ideje - a kö
zös szolgálati sz.abályzat sze
rint - magvar személrzet nem 
járt át. Ok jöttek a vonatokért 
folvnmatMan. később már c�nk 
napp'll, aztán már csak elvét
ve. s miután nemcsak pálya
merénylet thrtént, hanem fegy
veres akciók is indultak a sze
mél11vonatok ellen, a két vas
út haflír.�umé111zcte elköszönt 
PtJttmástól. Je,lenle!? a vonal 
járhatatlan. Magvarbóly alatt 7 
kilométerre húzódik a „zöld-

határ". a túloldalon ötmé
teres szakaszokban felszedték 
a síneket. a sínvéiaeket aláak
názták. Az államhatárt is ak
nazárral védik. A szomszéd ál
iomást szerb szabadcsapatok 
szállták meg. Egészen Eszék 
külvárosáig, Metszöig húzódott 
a front. 

- Az aktív időszakbail Ma
gvarbóly állomás kis önkölt
séggel nagy forgalmat bonyolí
tott le. A belföldi forgalom cse
kély. Hogyan élnek. mire szá
mítanak a közeljövőben '? 

- Az egykori 58 tagú lét
számból 41 maradt. Aki talált 
má� vállalatnál munkát - fel
mondott. Tavaly tízen kény
szersz.abadságon voltak. mások 
kirendelé�t váll.1ltak Mohács. 
Villány. Pé<:-sbánva rendező ál
lomáson. s a nyári balatoni 
for1?11lom leborwo1ítósáhan, il
letve a cukorrép"lkampányban 
Kaposváron vettek részt. Saj
nos a kollektíva folyamatosan 

morzsolódik. A forgalom újra
indulása - s ez a legb1zony
talana bb - sú1yo.� nehézségek
b ! ütközik. Ebben az évben 
e�ne,eket részmunkaidőb:m. 
másokat üzemszünettel meg
s7.akított munkaidőben fog
lalkoztatunk. Az éjszakai mú
swk 4 órás .. kötelezö alvás1de
je" nem S7.ámít bele a kollek
tÍ\ szerződés �zerinti kötelező 
munkaidőbe. Nem vonatko7.ik 
rá a 30 s;,,ázalékos éjs;,.akai pót
lék. 50 �zázalékos készenléti 
díjjal fizetik. 

- Ez a murakeresztúri tan
folvam hog\·an i l l ik a képbe? 

- Az elavult tudás helvébe 
úht kell szerezni Ha n incs 
elég munka. tanulunk. T\'égy 
férfi és két nci re.� részt a kö
zépfokú i·ámköwetftói ta1,fo
l11amon. Két dolgozó árupénz
t fri. �·ásik kettó árufuvaroz-í._i 
szak\'izsga letételére készül 

Klencz Tiborné 

. .. ·-- 'MP'- s 

Oázis két szolgalat kozött 

Laktanya a Nyugatiban 

Frissítö ká\·ét is lehet inni, mielött ismét Yonatra szállnak a 
jegyvizsgálók 

Egy kivulállónak nem kis 
feladat megtalálni a Nyugati 
palyaudvar vonatkísérő lakta
nváját. Fotós kollégámmal 
csak annyit tudunk. hogy va
lahol a West End udvarná:. al. 

I .  vágány és a Váci út közötti 
területen kell keresni. Az áru
kiadó raktárban ugvan útba
igazítanak bennünket. ám a 
macskaköves udvaron végig
menve, az utolsó romos haz
résznél újból megkérdezzük, 
hogy jó helven jarunk-e. 

- Nem csoda, hogy nem ta
lálták meg, hiszen nincs kiir
va semmi az épületre - mond
ja a vasutas hölgv. aki a lak
tam·a portájáig kísér minket. 
A folyosón kellemes kávéillat 
terjeng. A fiatal. molett fehér 
köpenyes takarítónő éppen a 
sarat mossa föl. 

- A gondnoknő nemsokára 
jön. az ebédpénzt rizt>ti be. Ad
dig nyugodtan nézzenek körül 
- javasolJa az ügyeletes por
tásnő. 

A pihenőben öten-hatan 
ücsörögnek, vidáman ugratják 
egymást. 

- Utazók vagvunk. nem sze
retünk otthon ülni - közli 
viccesen Marika. a szöke jeg_v
vizsgi.lónö. - Sajnos, eHeleJ
tettünk kártvát hozni. így az
tán csak egymast ke\ erjük 
meg . . .  

Sass .lános. VSz föbizalm1 
fordítja komolvra a szút: 

- Püspökladánvban a/. uta
zók rétegfőbizalmi.ia rngvok. 
A kollektí\ szerződés szerint 
ha nég,· óránál hnsszabb a pi
henőidő. csak akkor kaphatunk 
a laktanyában c;zob:1t. Szeren
csére a Nvugat1ban másként 

(Tüttó Tibor {elvétele) 

\'an. mert itt k:alakítottak egy 
olyan, hatágyas termet. ahol 
az éjszaka bármely órá1nban 
érkezők egy-két órára is lepi
henhetnek. Nekem példaul 
l\"víregyházán. ahova éjlél után 
érkezünk. négyórás pihenőm 
van. de ott kénvelmetlen szé
keken kell ülni. nincs arra 
mód. hogy lefektidjön az em
ber, holott csak hajnali négv
kor kezdődik a következő 
szolgálatom. 

Egyébként Sass Jánostól 
megtudom még, hogy Ladany
ban a 141 dolgozó zöme. vagyis 
1 17 vasutas tagja a VSz-nek, 
oten más szakszervezeteknek, 
s mindössze 19-en „szervezet
lenek''. 0 1968 óta vasutas. ti
zenhat é\·et a PFT-nél húzott 
le. tíz éve utazó. jelenleg veze
tő jegydzsgúló. Aztán elnézést 
kér, hogy mennie kell. mert 
még fiatalabb kollégúját is lel 
kell ébresztenie. • 

- Ki sem látszom a munká
ból, amióta hozzánk tartoznak 
a villany- és vízvezeték-szere
lői:, az állomás- és pero,ilaka
r,tók. valamint újabban a me
leqit<ikom1lla is - kezdi az 
időközben megérkező Greff 
Andrásné. �ondnok. - A lak
tanvát három éve építették át, 
iis az építkezés a hátsó szárny
ban még most is foh•ik. Itt egy 
oktat,hi  központot alakítanak 
k i .  A vasutass7.akaszoknri k 
hat. eg,·enként négyágvas szo
ba áll rendelkezésére. Itt szúl
lúsoljuk el a nemzetközi jára
tok külföldi szemC:•lvzetét, be
leért\'e a \'ámosokat is. A cse
hekkel. ha korúbban érkeznek. 
beszélhettek \"Olna. éppen mo'-t 
mentek el. Van öt vendégszo-

1Vép1111irészeti kiállítás 

bánk is, ahol a vasutasoknak 
106 Ft-ot. míg családtagjaiknak 
2Ci5 Ft-ot kell fizetniük egy 
éjszakára. 

- Civil utasok. turisták is 
menszállhatnak itt? - kérde
ze;; a gondnokasszonytól. 

- Inen van rá lehetőség, 
mivel � .iade-tours-szal közö
sen üzemeltetünk néh{mv szo
bát, ami 600 Ft-ba kerül egy 
éjszakára. 

- l\li a tapasztalata. meg
becsül i k  ezt a �zépen rendbe
hozott laktan�·át a dolgozók? 

- Hazudnék, ha azt mo,u:ta
nám, hogy egyesekkel nincse
nek qondjainlc. Előfordult, 
hogy leszerelték és ellopták a 
csaptelepet. a villanykörtéket, 
a zuhanijrózsát. 

- Akikkel besz�Jgettünk, 
nagyon dicsérték a kczdemé
m·ezésüket, a hatagyas pihe-
nőt. • 

- Körülbelül két éve mu
ködik. Szerencsére sikerült a 
fónökséggel megértetni. hoi:v 
mi lyen nagy szükség van er-
re . . .  

A porta elölt Keresztesí Rr
zsébet jegvvizsgáló iszogat ia  
kúvé.iál. mielött szolgálatba 
indulna. 

- 16 óra nulla 5-kor kezelek, 
és holnap reggel 5 óra 53-ig 
tart a cazolgálat. A Veresegv
hiíza-Vác. valamint a Buda
pest-Szob vonalon utazom, 
néha a cegled-szolnokin 1s. 

- Nem éppen biztonságosak 
manapság a kalauznők min
dennapjai. Gnndolom. , oltak 
mar kellemetlen élménye i ?  -
fordulok hozzá. 

- Nekem nincsenek ros.,z 
tapasztalataim. Szerinte ,n 
miriden a fellépésen múlik. 
1'/éha a:: úgynevezett di.�zkns
vnnatolcon a::E'rt akadnak ki• 
sebb nézeteltéré.�ek. 

Keresztesi Erzsébet Sza-
bolcsba, közelebbröl Porc:--a1-
rnásra való. Egyébként a du
nakeszi munkásszállón lakik. 

- 1989 augusztusa óta dol
"OZOm a MÁV-nál. előtte fo
�ónő voltam. havi háromezer
ötsz{1zért. .Jelenleg. túlórával 
egvütt 14-15 ezer forintot ka
pok kézhez. 

- Kizárólag a jobb kereseti 
lehetóség csábította a vasút
hoz? 

- Gverekkori álmom volt, 
hogy vasutas legyek - mondia 
mosolvogva -, aztán vállára 
akasztja a kalauztúskát. búcsú
zik. és elindul a peronok felé. 

Kovács Györgyi 

Négyökrös szekér 
és l<eresztszemes terítők 

Tíz megyéből, s Budapest
ről csaknem ötvenen vettek 
részt azon a népművészeti ki
állitáson, amell·et a nyugdí
jasok Életet az Eveknek Or
szá"(os Szövetsége toborzott 
január második felében az an
"valföldi Láng Művelődési 
Központban. A szemet gyö
nvörködtetó hímzések, fafara
gások, s más munkák efü
mert alkotói között volt két 
hajdani va�utas : Hegedűs 
Sándor fafaragó Kiskunfél
egyházáról és -Rábai László 
h1mző Zalalövóről. 

Hegedüs Sándor munkáin 
már decemberben rajtafelej
tettem a szemem. A kkor a 
Magyar Nyugdíjas Egyesüle
tek Országos Szövetsége által 
rendezett kézimunka-kiállita
son szerepeltek fafaragásai. 
;\lost. januárban pedig e:ne 
másikra hozta el négyökrös 
szekerét. szánk6ját, 120 darab
ból faragott kutyagerincét. 

A záróünnepségen társai 
előtt szívesen beszélt az éle
téröl. sót saját csiholású ver
set is mondott a közonség
nek. Felesége, mellettem ül
vén, itt-ott megpótolta a [ér
je szavait. Még hajdanán. 
édesapjától hallotta Hegedűs 
Sándor, hogy a „nagytata" 
mennyi sok szép játékfélét 
faragott fából. Apja meghalt 
1930-ban. A mélyre ágyazott 

fogadkozás. hog11 egyszer ó is 
megpróbálja megszólaltatni a 
fát, cselekvéssé vált, amikor 
már tehette. Több évtizeden 
át vonatvezetó volt, s csak 
később jutott !dó a gyermek
kori álom valóra váltására. 

Munkái keresetlenül egv
szerüek, naivak. S annyi báj 
van bennük, hogy a nézők, 
látogatók mindegyre „odacsip
pentették" szemüket. Sőt egyik 
nap a Karikás utcai iskolá
ból több tanuló fogadkozott, 
hogy ők is megpróbálják 
majd . . . Hegedűs Sándor 73 
éve dacára mozgékony, élet
erős. egyéniség, A párja 
szintúgy. Együtt múlatják az 
idöt, ki kézimunkázással, ki 
faragással 

A kereszts1.emes terítőkre is 
egyből rákerekedett a z.5úri
zök szeme. Aztán újra, meg 
újra, a névre i�. hogy nem 
tévedés-e? De bizony nem. 
Rábai László neve állt mind
egyik testvérmunkán. 0 is 
többször felkerekedett kiálli• 
tást látni. A televízió Évgyű
rűk műsorának január 22. 
adásában meg is szólaltattáK 
a kiállításról harmadmagával. 

úgy kezdődött iJ kézimun
kázása, hogy negyedszázada 
azzal ment haza egvik hét 
végén a Pesten egészségügyi 
szakközépiskoláb11 járó nagv
lányuk. hogy a Körúton sétál
va, gyönyörű hímzett blúzt 

látott. Csupa-csupa „kereszt
ből" öltött mintákkal. S ter
ve i� készen állt. Nézegette a 
család. s aztán a nagylány, 
meg az apa együtt dolgoztak 
a blúzon. Utóbbinak jutott a 
mandzsetta hímzése. Később 
önállósult. Terítök kerültek ki 
a fürge ujjai alól. 

Vasutas volt 6 is sok ideig. 
Negvvenháromtól '52-ig Zah
lövön dolgozott. Ott alapított 
családot. s három g_verekük 
olykor még a rokonokéi is 
népesítik be életüket. Nem 
szólva a négy unokáról, akik 
közül a legidősebb Pécsett ta
nul. biológus akar lenni. ő 
maga is tovább tanult. Ez v;i t
te át Zalaegerszegre, s ami
kor már megigézték a ke
resztszemes öltések, azon túl 
az uzsonnástáskában gyakran 
kapott helyet a hímzőfonal, a 
vászon is. 

Két évvel ezelrittig kevec;en 
tudták, hogy milyen „fortélv-
1yal" kü;,;dött Rábai László az 
ébrenlétért. De akkor hobbi
kiállítást rPndeztek Zalaeger
szegen. é;; sokan megc.o;odal
ták munk.íit. Ott 1s elisme-
résben részesült. akárcsak 
ezen a januárin. Zalalövőn 
pedig nég}' évvel ezelőtt élet
rehívta a nyugdfjasklubot. s 
félszáz taggal igyekeznek hét• 
főnként tartalmasabbá tenni 
idejüket. 

Dániel l\Iárta 
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Vasúti képeslap 
Virágok a viíióteremben - Szappan, t6rülköz6 

- Kóz6por a vonatra - A Volán gyóiöff 

Az ember m,fndennapl tapasz- A helyi.Sét - a houá tartozó 
talatai alapján hajlamos arra, vécéket is beleértve - ragyo
hogy a vasutat egyet.len pers- góan tiszta, a falakon régi 
pektivából ítélje meg: elha- időket felelevenítő nirdetmé
n,yagolt, telente fúteUen vá- nyek. a padok üde p'rosra má
rótermek. koszos, késve közle- zolva, a csapból folyik a víz, 
kedó vonatok. Az újsagirót vi- a radiáLorok kellemes meleget 
szont ,gyakran éri az a vád, árasztanak ... t, mráook. szo
hogy „csemegézik" a rbsszban, ban6vén11ek a o�!'6t�-.m min
csak a negatívumokat hajlandó den zugábcin, a.zo�let�ben. Le
=- ni ..... u .. ·ellien""""'"' ts het-e mé.l fokozni a látotta
-;

v

� • -. ._,,!liftJr, �:-__ -1111u Lehet. -fneR e nem do-
- - "'11> .-· - _,_ 1illl:t6teNm - uú.� 

.- up • � tlídltlBoltét elt6tlea - nfí'lel 
t.znl. kulcsra, ntk&� dtvá ba 

Sdroksár p$dául Itt ,r.an ak1lrn&. méC oda Is �eöc:sö
mtncUárt a kertek &lett. A fel- J'Ölbetnék. 
:v6teli �rm�ban N.-n tehetek r.6la. IJyenkot 

�rra:
t

: :!� �==�, 
... � levetliJét. lllQSt � ��1�eqr::�; uonbán zlulankóa tal van, • folyamat. amely nyomán a 
rirakozók Inkább részesítik vasút vi11szanyerheti egyfajta 
elo�ben a pémtárenrnokQt. misztériumát, amelv olv sok
!:r-r61 érdemes többet beszélnL szor késztette bimulatra a kf

vütállókat. ,.:.;.;.;.......,;_.._...._._ _____ �..,....---------:---, Aztán melérkezik a kiskun-

:& ,, • ._,, 
halasi személy, eatV'. pillanat 

BÓ veri, i;en�r mOBIJa alatt szertefoszlik a.i: unéntel-
ll' - hatalmasocjott eufória A sp6-

:il■■■íl■ililll■� · ■11: 
:11 ■■■ il■II il■■ ■: 
1líliil■■■lfl ■ il■■■■■ ,I 
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1■ ■■■■■ aa■ ■ 
l ■■■■ il■■■■■■■ 
,11 a■■il■ íl■■■■ a 
iilil il■■■il■■■■ ■■ 
:il■wl il■■■■■■ il■■ 
1

-W■■a■■■ u■■a■■■1 
ll1 fílll■■ ■ il■■■ 111 
:tt1■■■■■11 -11111111■■■: 

rolóna fogott. lltkoesis 1zerd
oln11 uúfoU, a n,"O'IOR ti fél 
léibon 4Uunk. A falakon mim
m�teres ,koszréteg. a me1vet,
medett ajtókereteken befúj a 
metsző januári szél. Egyszó
va-1. kulturáltan - h11ngos ká
r()J11kodások nélkül - utaztam 
Kunszentmiklósi& ts ez fgy is 
van rendjffl. Ha már ennek a 
vonatnak nincs kultúrája, le
gyen az utasnak. 

Nem igaz? 
* 

D• folytru,suk poz1Uvumok• 
kal. 

A K(b.inra-Y.l51iestt6l La
losmizséig közlekedc5 vonato
kon a Jesbopr�Jbb szemlé-
16d6 sem találna kivetnivalót. 
A koe�tlc p:,dlót6l a plafonig 
or,6nt,,lh-4 tt,zt4k. a olcélcben 
IZGPP.lft. PA� ((4-
felJebb annyj a �� 
hoo a v(ztart41,9kat a faa,
vésaély .llliatt oem $61Ut töl a 
t6li bóQapokban. De h4t \la 
hisae111, tit J1J68ÍIQK a •z4•
dék:Qt teU dfJQnl, tlltllan krl-

\ Í, '<, • > x,,. * ' •'.? N 

it�;��~····· '-·�·�-- � •. _,...,;�--

,,��l�½,';_.i:_:! f �.·�r-�7tr�'\\ 
. -.F 

·, ,.., . " 4�7:•>,. r 
<'C!'·••··,,-.'50, ·, . \4 �--· -� 



Ira : 5 Ft 

��;�-�,@",.!'�-� 
XXXYII. ÉYFOLYAM, 4. SZÁM A VASUTASOK SZAKSZERVEZE1tN!l( l 

��,i� 

Aktuális ten,ii·valókről 
tárgyalt a . VSz ta,iácsa 

Fejruár 1 1-én ülésezett 
�zakszervez.etünk területi és 
tagozat i  tanácsa. A testület 
cl6szor meghal!g„ tta a közép
szervi és tagozat i  t i tkárok tá
jékoztatóját területük szak
szervezeti taglétszámának ala
kulásáról, a vasútnál folyó át
szervezések szakszervezeti 
szen·ezettségre gyakoro!t ha
tásáró:. 

A tanács az: elhangzott tájé• 
koztatókból arra a következ:te
tésre jutott, hogy a gazdasági 
társulások létrejöttével a rns
u tas szakszervezetnek :;ajá t 
szen·ezctei k iépítésé\'el nem 
szabad késlekedni. A munkál
tatói szakszervezeti testülete
ket a VSz köz.ponti apparátu
sanak a helyszínen kell segíte
n i .  Tovább /;ell javítani az ín· 
formáció áramlását. A Magyar 
Va�utast az ecld!::(iel5nél job
ban fel kell használni a fontos 
.nformtlciók közlésére, �zak
SZ<.'rvezetünk munkájának 
népszerűsítésére. 

gzerú érdek\'édelmct Igényel. 
Ehhez jól felkészült szakértők• 
re \·an szükség, tárgyalóképes 
személyekre. A tagd1jbevételek 
megosztását a mindenkori cé
lokho;r. és feladatokhoz kell 
iga7.ftani. 'Ezeknek nz C'lérésé
hez anyagi, pénzügyi háttérre 
\'an szükség. Mint köztudott 
a szaksze!'vezetek jelenleg 
nagy k!hh·ás elött állnak. Az 
elkö\'etkezendó hetekben nyer
n i  és ,·eszíteni is lehet. 

A hozzászólók egvetértet
tek abban, hogy a tagdíjbevé
tele:- arányán változtatni kell. 
Enne!< eldöntését a tanács ké
söbbre halasztotta. 

A testület az elóterjesztett 
alapsz.abál,r-módosítóst jónak 
találta. Olyan állásfoglalás 
született, hogy jogilag még 
egyszer át kell tekinteni, hogy 
szükséges-e a módosítás, amely 
elsóso!'ban a MA V-tól ki\'ált 
szer\'ezetek munkavállalóinak 
tagsági viszonyát érintené. 

Rendhagyó tanácskozást tar
tottak február !l-én a Vasuta• 
so:, Szakszervezete Benczúr 
utcai székházában. Szakszerve
zetünk ,·ezetói azoknak a MAV 
ipari üzemeknek, !ónökségek• 
nek a gazdasági vezetőit és 
szakszer\'ezeti t l .itáralt hívták 
meg, amelyek a múlt év má• 
sodik felében, i l letve ez év ja
nuárjától kiváltak a MAV 
szervezetéből és önállóan gaz
dálkodó, e�vszemélyes kft.-k 

lettek. A MA V Vezérigazgató• 
ságot Frányó Ferfnc pályaléte
sítményi igazgató, Kisteleki 
Mihály és l\fandola Jstvdn flJ
osztáln•ezetó, valamint dr. 
Vigh Tibor fóosztályvezet6-he
h·ettes, szakszervezetünket pe
dig Papp Pál elnök. dr. Péter 
Mihály, Pallos G110rg11 és G11ó• 
ri Isti:án alelnök képviselte. 

A meghh·ottakat Papp Pál 
köszöntötte. majd hangsúlyoz
ta : a szen•ezeti vdltozcfsok ré
vén, az önálló gazda.sligt társa
ságokba került mfnteov tizen
négyezer i:asutas sorsa, boldo
gulása nem köztimMs a VSz 

A t1 tkárok f11bbsége jelezte, 
hogy a let�zamleépitések a 
szakszen•e;i;et i taglétc;;i;ám ala
kulá�át kcdvczotlcnül befo
lyásolhatj1k, ktilönösen azo
kon a területeken, ahol elbo
csátásokra kerül vagy kc-rült 
sor. A \'asútt>pítoknél, épület
és hidfenntarto sLervezeteknél 
a tulajdonosi fo:mak.it még 
nem \ ég!cgesítették. B1ztutó 
helyzelértéi-elések .s e: 1ang
zoltak A megalaku1t kft.-k 
többségénél például nem t:nlt 
téma sza1:szcrt'czeti hot·atarto
::ásuk. II. t tkc �o·" t>'> tagozat
\·ezetók a t fr•c;zakszen·ez.etek 
te,·ékem �t>gf>t is · <-'llcmeztt>k 
Mei::állapílották, hogv ciz at
szen·c-zések hasonlcan é1·.n• 1k 
ezeket a s.wksicn c-zetC'ket s .  
A tagsá� mozgása mindkét 
!·ám ban ta;nsztalható, ki- é5 
bnle!'X' E'< \':\ltakoz\'a fordul
nak e!o Unv�gcben a VSz 
taglétszama m.:ijdr:em meg
q;n:1.;k a \ n�t • :<.'tszamh<-'lyze
teiel. Az clboc•áto t dolgozók 
többséoe á•mcnetilcg kilep a 
s�akszcrvc:ctck böl. 

Ezután Papp Pál elnök 
vázolta a VSz munknprogram
�át 1994 tavaszáig, illet\'e az 
1 994 őszén tnrtandó kongresz
�zusig. A testületnek ezen az  
ülésen dontenie kellett arról, 
hogy a \'Sz jelenleg! felépí
tésében müködhet-e tovább, 
\'agv sz.ükséges cg? soronkí\'üll 
kongresszus. a melv alapsza
bályt módosít. Aktuális fel
adatként jelölte meg az üzemi
tanács- t>s  társadalombiztositá
i,i bnkormfrnyza ti választáso
kat. a 1\IÁ V átszervezésé\·el, 
létsz.fimleépitésével, \'olamint 
az áprilisban sorra kerUló bfr
feJle!>ztéshez kapcsolódo érdek· 
wdclmi teendőket. 

Ahho:, hog11 a VSz megfe• 
leljen a tagscig által tá ma11ztott 
kőrr-trlri�nvel)nck, jpµokalt a 
tagd!jberélelek. jelhasznalásá

A soronklvüli kongresszus 
megtartását az alapszabály
módosítás indokolts:ígától tette 
ftiggóYé a tanács. Az operatí,· 
munka javítása érde'.<ében 
többen javasolták a tanács 
összetételének szakmailag ará
nyosabb kialakítását és egy 
sztikcbb testület létr<'hozá,,H. 
Ez e testület mc-gfol<'ló felha
talmazással gyorsabban dont
hetne, toilalhatna állast a ha
tásk h�be uta!t kcrMsekbcn. 

Kinek jár a 1 3 . havi fi 
reszaranyos össpg 

nak- ará ny'l n t·áltoztatnt -a 
1.özpont ;ai:ára A lag•ág zú- q: 

• 1 

Elődeinkre cn1lékczvc 

rásku Jenő 

Mának · szóló üzenet 
Gmalol.i lok· az �\l talános Munkús<'gylcl  jubileumi ünncp:ség.éről 

Az u•óbbl ldöben többen 
fordu: •ak r,u;kcz.ern:a@lünkhbz 
annak é dek bE'n, hoay sz
lazzuk, k iket Illet meg a 13."ha
\"i faetés részarányos ossz.ege', 
jár-e 1h·en jJttatás annak, 
akinek munka\. iszonya átszer
vezés, vagy létszámleépítés cí
mén szün ,k meg az 1 993. évi 
vasutasnapot megelőző idő
szakban? Az egységes értel
mezés miatt kozöljük a kö\'et
kezó tájékoztatást. 

A MA V Kollektív Szerződés 
47. § a 1 3. havi fizetésről a 
következő szabálvt tartalmaz
za : .,A l\1AV a fófoglalkozású. 

aktuálisabb gondolatokat. ni", de a történelem száz. és dolgozói ré!!zrre 13. havi fize-
1868. február eleJén egy .ki s  kétszáz éves különbséggel 1s tést biztosít, amelynek össze
zöld papiroson az alabbi szö- képes olyan hasonló szituáció- ge azonos a dolgozó kifizetés
\'egú meghívót osztották szét a kat teremteni, amelyek lénye- kori személyi alapbérével. A 
fö\'áros munkásai között. ,.Egy ges elemeiben megei?vcznek, klfi::etés feltételeit a szakszer
altalá11os munkásegylct alapi- ezért alkalmasak az általáno- i:czetekkel egyetértésben kla
tasa végett vasárnap, 1868. évi sítható tapasztalatok hasznosí- dott utasítás llatározza meg." 
február 9-én egy és fél órakor t ására. Az Altalános Munkás- A 1\IAV Vezérigazgatóság a 
tartandó tanácskozási találko- egylet követett értékei, konkrét 13.  havi fizetés részletes sza
zásra, T raub József tir mühe- harcai a munkás-érdekképvi- bályait a 103 242 1 ,1992. sz. uta
lyébe (Józsefváros, Ollói út 19. seletek S7.ámára ma is irány- sításban határoz.fa meg. 

n i .  
Szakszervezetünk már u el

múlt évben is szerette volna 
elérn i ,  hogy részosszegll, 13  . 
ha, i fizetést az-ok is kapjanak, 
akiknek munkaviszonya át
szervezés, i lletve létszámleé
pí tés miatt  szűnik meg. A 
M A  V Vez.ériga�tóság kita r
tott álláspontja mellett, mely 
szerint, aki vegkielégftést kap 
- amely többszöröse a 1 3. ha
\'i fizetés részarányos összegé
nek - az nem kaphat Uven 
;uttatást u. tgy az utasítás
ban szabályozott eljárás sze
rint rés7.&szegú 13, havi fize
tés csak azokat llleti meg, aki
nek munkaviszonya nYUCdíJba
vonulás, vagy elhalálozás mi 
a t t  szűnt meg 1992. júllua 1 .  
és  199�. jóntus 30. között. 

A MAV Vezért1a7.1Bt61á1 
1993. Január 29-én kiadott 
100 516 1993. sz. utasftú(I ismét sz.) ön ezzel megltíi:atik." adók. Közös alap al a gatda- l\Iind a kollektív szerződés Ekkor és így alakult meg sági környezet, amely sok azo- . ,---------------------. l,.J-. e'\·\·el nzelo-tt az Altala' nos . t t t idezelt szabálya, mind a h i -- " nossago mu a · vatkozott utasítás 1 992-ben lé-l\Iunkásegylct, amely elsöként Egy évt:el a kiegyezés után. pett hatályba, de jelenleg Is Nyugdi1·asok az egyu·· \'állalkozott  arra, hogy össze- 1868-ban a magyar gazdaság érvényben nm, mivel az 1992. fo„J·a e·s eg•·es1·tse a k'1e"yeze·s- az t'nte•171·vebb l,·ap1·talíza· 10·dás " ' ., , · ' - é\'i kollektív szerződést gya-kori l\Iag,·arorsza' "' ku"lo„nbözo- 11· t;·a· ra le'pe-tt, e·s eg11 1.·c·slelte-, · •,., · korlatila� változatlan tarta- • t . : aí .-szakmákban dolgozó munká- tett eredeti tökcfclltalmozódás Az Oaz4p �--1 ..J �lf.6 

sait A szen·ezett cró\'é formá- ment t:énbe. Az erósödö tőke- lommal 1 993· é\'re is meghosz- Konföderjdók :nyuld(J:uta,o- dékuk szabbitották. Bár a 1 03 242 taift_,. ,n -- u,,n1 .... lódo egylet a követke7.ókben koncentráció és centralizáció za •- v-z •. _..,alnak v6delm 
fogalmazta meg a ct>lját :  ót:ni 1 992. sz. ulasltás az 1992. évi képviselő[_ . ,� 11-én taW,. j4k, ti 
és előmozdítani a mtrnkásos:- (Folytatás a 3. oldalon.) kifize'.é�ekct szabályozza, be- koztalc ea:,rrilssal. Kifejezme resen 

tály szellemi cs anyagi érdc- ,---------------------------------,:--����'"7'"'7�'IT°1 iapr6n�-ij Sándor László beszédét mondja keit, 1 
Az Általános Munkáse1Q"kt a 

Az 1\ISZOSZ ünnepi szövet- szen·ezctt munkás-érdek\·éde-ségi tanácsillésén emlékeztek lem első csírája. Az MSZOSZ meg az Altalános Munkásee;y- ,·á)lalja a7. Altalános Munkáslet m<.'galnkulásána '< 1 2J. év- eqylet által képviselt lee;Iöbb fordulójár6l. A va,;asszakszcr- értékeket. megfog;idrn l\lezó.fi ,·ezet székházában megtartott Vilmos ! 8!).j-ben írt szwai t :  ünnep�égen ott láttuk a balol- ,.A história mindig tanulsáaos dali pártok vezetőit, s jelen azokra. akik olllassák: a múltYoltak külfo1d:  \ endégek is. ,ia1: hibáin okul, küzdelmein 
Paszternak László megnvitój:i lelkesedik. al:i a história lap
elótt Koncz Gábor színmüvész jaít értelemmel forgatja." sza\'alt Váci l\1ihály-, József A mai idószakban különösen Attila- és Veres Péter-\'crse- fontos az <'mlé!-tc-zés. amikor ket, majd Erényi Tibor turté- díva� újraírni és újraértel• nész és Sandor L<iszló. az mez.ni a tórténelmet, amikor MSZOSZ alC'lno:,e mondott  - felelős poli tikusok kelletlenül torténelmi átkkintést nyújtó, ejtik ki a munkás szót. amLltor elemzö - b"c;ZPd • t. Űd\'özölték a munká�mozgalom vaMs értéaz unnepi ulést az osztrák, a keit Í$,'"ekeznek idejétmúlt kanémet és a szln\'ák szakszer- tea:óriaként brroutatni. amikor. \'ezetek kép,· 1 selői ís. A meg- sikk cimkél)ct aggatni bizo
eml�kezés végén a vasasszak- m•os estmé!n-c. Az emlékezés szer:·ezct _elnöke em�él,zász�nt föhajtás • egy ,történelmi cseni6Hott at Nagu • Sandor� k, minv előtt. tisztelgés az. össze
��l$z,E)SZ elno�e�e.k. n:�Jd a fogás. a szövetkezés: az egysé-, · h�dák muveszegyuttese g85 1:éllépés eszméje és gya-
adpt l  hangulatos, nívós müsort., kórlat:t elölt. 

ldézzilk fel az emlékülésen Igaz, hogy .. ném lehet két-
eitianszolt lbgfonto�abb, · lcg- szer ugf,1r1abba' a foly5Ua lép-

l\lint azt már a sajtó hírül kö\·etkező évben az MDF or
adta. Scham�chula G11örg11 el- szágos választmányába dele
fogadta a felkínált közlekedé- gálták. A \'álasztások második 
si 1in iszteri széket, és a par- fordulójában szerezte meg 
lament gazdaság! biwtlság'l Budapest 7. számú ,•álasztó
is megfclelónek találta szemé- kerületénC'k mandátumát. 1991 .  
lyét a posztra. január 17-tól a Munkaügyi 

Sc/1am$cl1ula Györg11 l!H t Minisztérium politikai állam
augusztus 20•án szülC'tett Fó- bikára. 
ton. Középiskolai tanulmán.ra• Az infrastruktúra fejleszttl
it a pannonhalmi Benct>c; Gim- sének fokozását tartja le1-
n,íziumbnn ,ég!"z�c. 1908-béln fontosabb felada1'n� Schim1-
köz.ga;i;dnsági, 19i5- b<-'n jogi i;chula G1•ör�v közlekedésl. hlf· 
diplomát szerzett. Több mun- közlési és dzü�J miniszter, 
ka.hel_Yen dol!(ozntt . .  !983; ban a aki a gazdasági blzottsá� ell>lt 
Kemenysepro és TuzelE'stech- beszélt ten·eiról. A M A 'V  helJI.· 
nik�i Vállalat gazdasági i�a1- zetéröl szólva k(fejfefte, hdih, !(�toheJ,·e�tesének „ !1evez.t�k a vasútná l a mú,icafdl ls l"• ki._ 1987-,t�\ pgv tuzelqstec)l}:t· számproblémák c,1.-t-niloi.l.i.:.t.·. ka1 kft. ug\'\'<!Zel\'i 4�!W(al,Qja. . , •-� 'f."

í'/f
?.7:" 

Az J\l!DF ta�ja, még IOalJ-'ban _.A _ ö1zott�ag �-tnu j -
a part Budapest V. k'trille: í  clese1re valaszoI� �f{a 
elnükségébe választ�tt�.� /l, · azt i.s, egyelórc n� �!�� 



iefhilllfl!11l::Ji:ape.ao11a -
� öedefGaésbén té
� beW • ikorménl' 
„ A ,.........,...., közötti 
-�t .W,ó hat --
szervezeti � mind a 
�b._fWl lcépvise
tcSk wlas� s:z6ló fflr
� mind az 1911. 
évi. xxvm-aa törvény m6dcJ,> 
aitúér1l � tervezetntik 
csak e koffllény �tal ben)'ÚJ
tott rilto,.a&éval éri egyet,, is• 
mt\telten meger&lftve, hogy a 
kft �ztún eoideJ9lei ke
rOJJ&l sor. 

� tijékoatatjuk, hogy 
a kialakult helyzetre való te
kint.ette! a mellékelt levéllel 
fordultunk Antall József ml• 
n�lnök árhoz. Kérjük a 
bizottstg állásfoglalásának kia
lakftásánél a fentiek mérlege
lését! 

* 

Timélt Mttatsdet'eln6Jc 'Of'I 
Hat oruá101 szaksze"ezett 

növetség képvtsel6i február 
lo-én megbeszélést tartottak 
és egyebek mellett értékelték 
a szakszervezeteket érint6, a 
parlament napirendjén s:r.erep-
16 törvényteryezetek vitája 
kapcsán kiaUlkulf helyzetet. 

Ennek során megállapítot
tuk, hogy a szakszervezetek és 
a kormány között kö�tt meg
állapodások mind ez idei.a tel• 
jesültek, a parlament napi
rendjén szerepl6 t6rvényterve-
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5. A 8znvet8éll Tan-ács ea- pontt Jr.am�ys�bnak kell 
áttal fuhfvúlal fordul vala- ml'.iködnte. Az eddigi el6kéizit6 
mennyi szakszervezeti tlllhoz, munkák báz1án. azok tapasz
munlmválla!llhoz, n)'UCdiju- talatalra ts építve, meg kell, 
hoz, munkan.UUhez, boa h<>IY kezdjék munkijukat az 
felismerve az üzemf tlmécsl és ágazati-szakmai, a meaet és 
társadalombiztoaftáli válasz- ahol csak lehet, az ilzemt-mun
tások: fomOS1álát. azt, hogy kabelyt szinten is letreho�tt 
saját jogaik gyakorlása, jöv6- kampánystábok 
jük, biztonságuk er6sitése e A üzemitanács és tá választások tétje, éljenek a z • rsa-
választás lehet6ségével ! Ve- dalombiztoaftási választások 
gyék kezi!kibe saját sorsuk lrá- �m céljukban, ■em lebonyo
�ftáaát, vel)'enek részt a vá- htásukban nem szakíthatók 
lasztásokon, és szavazataikkal e l  egymástól. Ezért az 
azokat a jelölteket, azokat a MSZOSZ választási kampá
szakszel"Vezeteket támogassák, nya, kampánystábjának mű
akik eddl&i munkájuk érdek- ködése sem jelenthet elkülö
védetmi tevékenyeégük alap- nült tevékenységet, a szak
ján raszolgáltak a bizalmukra ! szervezeti mozgalom minden 

Az MSZOSZ-t alkotó szak- szintjén, jóllehet eltérő hang
nervezetek számítanak az ál- sú_llyal ,  de meg kell jelennie 
lampolgárok, a dolgozók. bizal- mindkét választással kapcso-
mára ! latos kampánymunkának. 

* 
A SRrvezeti és szellemi 

Az M8Z08Z Sdvetefrl Ta- erők összefogása érdekében a 

niesa az tizemt-khal•aJma. központi kampánystáb mun
zo&&I &anicsl rilaa&úolua 6a 

kájában a lehető legközvetle

a tiraadalombldoai&úl lnkor-
nebb módon részt kell vállal

minyza&I válasz&úolu'a való 
niuk a legnagyobb, regioná

felkészülés lecfon&osabb ssö-
lis képviseletekkel ts rendel

vetsért szintű felada&alr61 a kező ágazati-szakmai szak
szervezetek és megyei kam

kilvetkem állúfo1laláat; hoz- pánystábok vezetc5inek. A váza : lasztási törvény elfogadását 
1. El kell érni, hogy a tár- követően néhány napon be!Ul 

sadalombiztosítási önkor- az MSZOSZ-kampánystáb. az 
mányzati képviselők váluz- ágazati-szakmai szakszerve
tásán az MSZOSZ orszá1os zetek, valamint a megvei kam
llstájáról a lehető legtöbb je- pánystábok vezetőinek rész
lölt jusson be az önkormány- vételével kétnapos felkészítő 
zatokba, az üzemi-közalkal- értekezletet kell tartani. 
mazottl tanácsi választásokon 4_ Az MSZOSZ Szövetségi 
pedig az MS�Z-t alkotó 
szakszervezetek jelölt3"einek 

Tanácsa jóváhagyja, hogy a 

választásokkal összefüggő 
győzelmét. A "'.�asztás_ok so- központ i. MSZOSZ szintű 
rán arra kell �rek_edm, h�gy (ezen belül regionális) kam
a� �SZOSZ b1ztos1tási kep- páJ)y céljára egys2eri befize-

=!::k�gy�e=:é · t�ké�t ' Wle'IHa"lii'é#lott össze

az által llk kéfltiseU clolgozók get biztds�na'l:· 

érdekeinek érvénvesQJését a 5. A Szövetsegl Tanács fel
társadalombiztosítási dönté- hatalmazza az Ügyvivő Testü
sekben az üzemi tanácsokban letet, hogy kezdje meg az 
pedig döntő szerepe legyen az MSZOSZ országos listájának 
MSZOSZ..:! alkotó szakszerve- összeállítását a társadalombiz
zeteknek Csak a mindkét vá- tosításl képvlaelők választásá
lasztáson· elért siker biztosít- ra. A listára kerülő jelöltek 
hatja, hogy az MSZOSZ és k!:Válasz�sána� elv�ként a 
tagszakszervezetei továbbra 

kovetkezoket JavasolJa : 
is kellő gazdasági polltikai - a H•ta aavu6Japon •• ne-

• 'ó b repl6 els6 ilt hely6n a le1lsmer• 
sullyal. meghatároz efolyás- tebb IIZ&knervezetl vezet6ket u
sal vegyenek részt az érdek- Jetve, ba van erre alkalma•' Je• 
egyeztetés különböző szinte- UH&, onúgos bfrG uakembereket 

llaló é d kell aaerepeltetnt. 
rein, a munkavá i r ekek - a 11st6n az ilnkormADyzatba 
érvényesítésében. való beJatú es6Jy6vel bfr6 helyen 

2 M. d .. . kö lkal 
lebet&q minden nagyobb nakma 

. 1n az uzem1- za • ttoka,nnakroa,, mnve megye Je-
mazotti. mind a társadalom- lilltJe aerepeJJen e-. a kllvetel
biztosítási választások el6b- ro6ny nyUvAnvalóaa cuk korlAto

sottan 6nfnyNftbet6), 
btekben megfogalmazott cél- - u onúcos 11ata INH6JUU
jainak megvalósítása érdeké- úú1 t6rekednl kell arra. boa u 
ben szükség van az MSZOSZ eaes megy6kb4JI asok u embe• 

rek la ueret,elJenek rajta. akik• 
szintjén szerveze� orszá1os nek ugyan ntnea ea61ye - mert a 
és regionális választási kam- llsta 110kadik be1Y6n van - a be-
pányra. A választási kampány �=- u:n 

u .!'::::•:v::.::= 
fő célja az állampolgárok, a Jllkra a mecalalnll6 11e1y1. iertlle
dolgozók érdekl6désének, és ti tentlletekben, 
érdekeltségének felkeltése a - a lebetG lePNl•eH lrlrbell 
vál _._,. __ ,.0 -•ó részvétel tOrekedDI kell mhldm olyan Mr-

81:6....,. 11 ... • iadalml _..esettel, ep'NGleltel 
ben, és annak btzonyftáfa. val6 efftlltmGldlMIIN, amelyelr 
hogy

k 
érdekvédelm

ekv""-_!.k 
eredm

1 j!:_ �� ,::=:"� nyel és tör .,..... a ap .... delrel1:11t k..,....._ a dnada• 
az MSZOSZ és ta11z� a.1a11 ftúlllall. 

I emzetközi konferencia 

révén vlui!lforc;l(tbai.tlanuJ 
kialakult � �..,.. � 
Napjainkban Jlal,aro,,._.,, 
a ptp,.g,.P4'ad� való 4tt:6ria, 
az állami twajdoa ptlvatid
ctója, ami ed apecWla, mea
kfsett eredeti t6kefelhalm0Zú
ként la ferto,bató, szintén a va
gyon.os r6tél mearteremi.ét 
�tlzl ki cél\J],. 

.Ami izintá közös, hol)' mind 
a xtt., mtnd a XX. •� 
végi t6kefelhalmozáa a tulaj
donnal l'lem rendelkez6k rová
sára történik, a ftnamzfrozás 
fó forrása a ki nem fizetett 
bérek, a szdldllcS szoclálls jut
tatások, a jövedelmek árakon. 
adókon �rténő elvonása, elér
t&telenftése. a társadalom tö
meges elszegényedése. Ugyan
csak közös jellemz6 a gyors 
gazdaaégi hatalomkoncentrá
ció. 'Opa aktuáHsaá lett harcot 
indítani a növekv6 munkanél
küliség és a tömeges elszegé
nyedés ellen. 

Az a vagyonosok között ter
jedő nézet, hogy a szegénység 
megakadályozása érdekében 
először a módos, vagyonos re
teget kell megteremten i -
akár az elesettek rovására is 
-. majd a későbbi periódus
ban szükséges a szociális prob
lémwcra fordítani a figyelmet. 
Ez olvan abszurd itás, mintha a 

koldus hitelez(ne) a bankár
nak. 

Elfogadhatatlan, hogy a 
gyermekek növekvő hányada 
- óvodások. általános iskolá
sok - napi egyszeri főtt étel 
elfogyasztása nélkül éljen. El
fogadhatatlan. hogy viss1.&tér
jen az a társadalmi igazságta
lanság, hogy a gazdag csalá
dok szerényebb képességú 
gyermekei tanulhatnak - hi
szen képesek a költségeket fe
dezni -, miközben a szegény 
családok tehetséges gyermekei 
tömegesen kényszerülnek ta
nulás helyett 1{eres6 foglaliko
zás utifo nézni. Ennek követ
keztében újra kasztosodnak az 
elit fö�lttl ko1.ások. létrejönnek 
a zárt társadalmi csoportok. 

Sabsenae&llnk k6pvlselll u eml6klWaea 

másl.'ésr.r61 az aJacsontabb fgy fordulhatott •16. hOIY a 
k�pzettségi fok '11Jratermell a nyomdászok egyQttnulködtek a 
veszélyeztetettséget, leértékeli bőrösökkel. a azabókkal. • pé
a magyar munkaerőt. kekkel. a magyarok az osztrá-

Mozgósítani kell a szakszer- kokkal, a németekkel, a szlová
vezeteket, és ki kell kinvsu- kokkal. Altg foglalkoztak �  
ríteni, hogy a politikai elitek hogy kinek milvcm a tHlllúa. 
önemésztő és sokszor öncélú Mindez arra bátoríthat ben
presztí.zsvftái helyett az ener- nünket. hogy kiaknázzuk az 
giákat a társadalom nagy MSZOSZ-en belül a aokszfnu
többségét érintö és érdeklő ségben rejlő lehetöséceket. 
olapvetó gazdasági és szodcilis ösztönözzük a platformok ön
kérdések megoldására fordít• álló arculatának a kialakulá• 
sak. sát. 

Minden apró eredmény csak 
harc, küzdelem árán kénysze
ríthető ki .  Nem lehet csak a 
jó  szándékra, az engedékeny
ségre alapozni. Az alárendelt 
pozíció kiegyenlítése csak szer
vezett erővel lehetséges. A 
fúzfavessző is erősebb össze
fonva, mint szálanként. A tör
ténelem bizonyította. hogy a 
história szmpadán csak azok a 
szerveződések játszottak tartós 
szerepet, amelyek a legszéle
sebb alapon szerveződtek. tole
ránsan viszonyultak a több
ség-kisebbség problémáihoz, és 
rugalmasan kezelték a killön
bözósé�eket. 

Az Altalános Munkásegylet 
mának szóló üzenete. hoJlV egy 
munkásszervezetben az össze
tartozás az alapvető rendező
elv. a közös létből fakadó ér
dekazonosság a meghatározó. 

A jelennek szóló gondolatokl 
a kormány és a munkaadók is 
kiszámítható. é"8zer1l me,cálla
podásra kész és kéoes szak
szervezetekben érdekeltek. 
amel:vek kemény táraaló part
nerek, de érdekeltek a békés 
megoldásokban. 

Az űiabb megmérettetésre, a 
közelgc5 választásokra kell 
most koncentrálnunk, ann-11: 
tudatában. hogy az e1zakt 
mérószámokban kl fejez6dö 
.többségi támr-.. atottság messze
mutató é!"dekvédelmt és poli
tikai következményekkel jár. 
Az az alapvető cél. amiért elő
deink harcba szálltak - a 

n>MPkAs.sAI AQ.J.agl, szellllfT!l 
felemelkedése. l{azdaságt 
felemelkedés, gazdasági eman
cipációja - lhég eJ6tfflnk álL 

Kárpáti Sándor 

A környezetvédő honatyák 
a MÁV-nál voltak vendégségben 

.,., c,,c., ,.,,,.,· .... , tűnik, hogy a közúti közleke
dés részesül nll8)'obb támoga
tásban. 

A zöldek például tén:vek is
meretében állítják ezt 
mondván -, hogy ez az új 
közlekedéspolitikai koncepció
ban megfogalmazott elltépze
lésekre épült. Ezt számokkal 
Is alátámasztották. tme: mi• 
közben a személy�pkoc:ait 
száma a becalések szerint 34-
74 százalékkal nc5 majd, a bel• 
földi közúti nállftál 30-'10. a 
tranzitszállftáa pedtc 280-440 
s�lékk:al emelkedik. l:uel 
szemben Cl% új J«JzlckecUapoli• 
tikat lconcepef6 a tHIIÚff .,... 
f%4Uitcb mindiSsaie 10 l%CUll&lé
kos ta6t,e1cedé1Hl ucimol. 

V•tNsek • ••cl�li&6k Vác illomúoD 

A sajtótájékoztatón, a llbr
nyezetvMelmt blzottúl napl
rendjBlez ka�o16dva, C•• 

dt J4noa, a MA V bel� 
a tervezett fejleazté■ekr61 tar

A PM'lament k0myezetv� 
delml bizottsága február 10-én 
a MAV-nál vendéJeskedett. A 
honatyák uaan la a Nyu,atl 
pályaudvar patinás klrályvá
rótermében üléseztek. Már 
= a hely mesvé!Mztúa ta 

rtelmiten arra utalt. boa 
a közlekedési tan:& vaet6I ke
resik a kaJ>C8Qlatot a köroye
-,tvMQkeL Am, ezt aemceak 

Fot6: Tl&t4 nbor 

en még a btzotts6&ba Nm le- tott tájékoztatót, 'majd a bt• 
het teljes az �han,. Pedil zottsá1 talJait '9 az úJsálfr6-
azt ma már senki eem vitatja, kat megbjvta eo ki utazdlra; 
hogy a vasút jóval kömy� A óttcél Vác állom6a volt. A 
barátabb, mint a köadtt k6Ble- vendégek 811 Qana-HUDllet 
kedés. Egyriut azért. mert aértm!nyd. áj vlllamCJSmOtoir',, 
csak eayharmada,1 területet vonatba áűlltak. Valaki IQl
fgényel, másrészt, batodannYl mer6en Jec,éZte mea: - J6 
tnergtát foaaat 6a �-- érz6i ilyen koraerG. ._ U--
kevesebb aena,-&m� ta voraatiaD utazni , u  

bocsát kL Ennek ellen6re t1cr (ml 
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i Jf& ucinlfim nem 1tmömböa 

� alakul a kft--khen 

tizennégr.ezer vasutas sorsa? 

r,.,,,,-., -Jtellw � 
.• .,,...,,,..o1r .,,, ..... -, 

el�l{Wssel bocs4tottak el. Az
tán jónéhányuknak kertes 
családi háza van. esetle1 kár• 
pótlási jeayhez, val)'is földhöz 
juthat. 

A titkár kesernyésen elmoso
lyodik, aztán (lf magyaráz: 

- Amenn11ir• iamerö, e tdJ 
mezóguduágt termelése, első
sorban kfftészetre lehet aon• 
dolnt. De talán azt ls tudja. 
hogy amíg volt keleti piaca en
nek a megyének, az alma volt 
az aranya. Pár éve viszont a 
kutyának sem kell exportra a 
termés. A zömét feldolgozásra 

Picíésunel = caktr# alkalmakocláa 

111varozt11t6i ktek,zletM 
A vüútnak. ha veraenyké-
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Pörbölyi koporsók Korszakváltás a tervezőintézetben 
A tizenegy gyermek ha

lálát okozó pörbölvi tra
gédia megdöbbentitte a 
közvéleményt. Az újságok 
részletesen beszámoltak a 
szomorú eseményröl. Mi 
most - nem sokkal a bal
eset után helyszínen 
járt tudósítónk írását kö
zöljük. 

A hatósági ba!eseti helyszí
nelo gépkocsi meg.kulönbozte
tő jelzeseit használva o�an 
sebe.:;seggel száguld, hogy 
akarva-akaratlanul összehú
zom magam a hátsó ülésen. 
Bokrok, fák, falvak, városok 
mellett suhanunk el. Közben 
az jár az eszemben, hogy az 
országban 1853 helyen van 
szmtbeni keresztezódés, fény
je!zóvel biztosítva, amelynek 
használatat kozuh e<; vasúti 
előírások szabályozzlik. A 
MA V feladata az; átjáróra 
utaló műtárgyak megépítése 
és üzemben tark1sa. A gép
járművezetó kote'es�ége az 
áthaladás s7,abalvam:ik mara
déktalan betartasa. 

Al. Országos Meteorológiai 
Intézet táJekoztat<l!>a szerint 
a bale et kurzeteben -1 C-fok 
hőmer�ek:et volt, erő.-- köd
képződ�el. A látótávolság 
50-100 méter közötti. 

A 6-os fóú tról a,; 56-osra, 
majd az 55-ösre kanvaro
dunk. Az útátjáró Bátas;,éktől 
talán kilométenn i tavolság
ban , an, Porbölytól ot k.,o
méterre. Gépkocs ink fékcs1-
korgása szmtc suttogas a 
nagy zajban. l\lIPntők, tűzol
tók és rendőrautók tucatjai 
mellett szamtalan civ i l  Jar
mú, sok ember. Ho.t.uitarto
zók, hivatalos sz.emelyek. 

Egy csapmtt, ídós férfi 
mellettem vágJa le kerékpár
ját a földre es rohan a töl
tesoldalhoz. Később a fa,uban 
ismét találkoztunk, A kkor 
tudtam meg, hogy az unoka
ját kereste. Szerencses a gye
rek, mert influenzás ,·olt és 
az édesanyja az utolsó pilla
natban meggondolta magát, 
es nem engedte <"l a báta
széki iskolába. Sok társának 
js az influenza mentette meg 
·az életet. Altalaban hatvanan 
utaztak minden reggel. l\Iost 
huszonki lencen voltak a bu
szon. Közülük tizenegy soha 
többé nem megy mar isko
laba. 

Az átjáró ut:ín mintegy 
száz méterre állt mei; a szét
szakított autóbuszt maga elött 
toló vonat. A mozdony elejé
re egy jókora roncsdarab 
akadt fel. A többi szétszóró
dott az árokban. Füzeteket, 
könyveket lapoz a fel-feltá
madó szél. Labam előtt szét
szakadt iskolatáska, fél g ki
csúszva belőle a7. uzsonnás
csomag, virágmintás :-z..ilvéta
papírban. Me! !ctte egv fél
pár gyennekcipo, tavo.abb 
egy véres sapka. 

A fénysorompó sotéten áll 
Tóbb mint egy hete uzem
képtelen. Az akkumulátorát 
ismeretlen tettes lopta el. 
Tavaly 478 ilyen akkumulá-

met, szláv és magyar csalá
dok eltek itt egymás mellett 
békességben sok em beröltö 
ota. 

Mostantól tizenegy lakossal 
kevesebben vannak. Kihaltak 
az utcák. Csak a községháza 
korül van mozgás. Gayer Já
nos polgárme.-;tcr görnyedten, 
k sírt szemekkel ül az asztal 
mellett. Nem a saját gyerekét 
siratta, mert a kislánya szin
ten mfluenzás volt, s otthon 
maradt, hanem a többit. 
Ho szú hallgatás utan mondja 
c,ak, hogy a temetés költsé
gelt az onkormányuit vallal
ta. Két felekezet lelkipászto
ra, a katolikus és a reformá
tus végZJ a ,zertartást. Hosz
szan maga elé néz, aztán szó 
nélküI feL:'111. Teszi a dolgát, 
szervez. intézkedik. Telefoná
lác; közben néha megrándul a 
válla. 

Mnsnap, február 13-iin a 
l\lÁ V Vezérigazgatóság fo'vo
soian találkozom egy vas
u�as ko"éaával. Felém nyújt 
egv Jf'lente.st, hogv o!vas-

sam : ,.Budapest-Széke.�! ehér
vá r vonalo,i egy Jugoszláv 
gépkocsi tilos jelzés mellett, 
a fénysorompót megkerülve a 
sínekre hajtott. Két uta.�a a 
helyszínen meghalt." 

A l\IA V szóvivúJe. Galántai 
Ferenc sajtótájékoztatón je
lentette ki, hogv a MAV 
vizsgálja azt is.  hogy a moz
donyvezető betartotta-e a se
bes,égcsö�ltentésre kiadott 
írásbeli rendelkezést. 

A MA V illetékesei szerint a 
vasúti berendezé ek rongálá
sa, akkumulátorok, vezetékek 
eltulajdonítása a nemzetkö7J 
m éretekben i� jelentősnek 
számító baleset híre ellenére 
sem csökkent. Nincs olvan 
nap, hogy ne lopnának akku
mulátort vagy rézkábelt. 

Közlekedés-statiszti kai ada
tok szerint a közúti-vasúti 
átjárókban az utóbbi tíz év
ben történt halálos balesetek 
szá7. százalékát embert mu
l asztás okozta ' 

G. Szücs László 

A Vasutasok Szakszervezete mély megdöbbenéssel ér
tesült a frbruár 12-én 7 óra 25 perckor bekövetkezett 
,:asúti-kiizúti szintbeni kereszteződésben Pörböly tele1>ü
lés tanulóit szállitó autóbusz tragikus balesetéről. 

A Vasutasok Szakszervezete ezúton fejezi ki részvétét 
a baleset minden áldozata, sérültje szüleinek, hozzátar
tozóinak. Fá_jdalmukban osztozunk. 

Sz.akszen·ezetünk mindent elkövet annak érdekfben, 
hogy a közlekedl'c; biztonságát veszéh'eztető C'Sekkedete
ket segítsen megelőzni. Kérjük a main·ar társadalom 1töz
remúködését, hogy az emheráldozatokat kö\'Ctelő felelőt
len <;orompórongálá..,oknak eleiét ,•egyiik. Ez a baleset 

•azoknak a le kiismeretft is terhel_je, akik ennek a sorom
pónak az akkumulátorát eltulajdonították. 

Vasutasok Szal,szenez<"te 
* 

'I'isztt>lt Polgármestt>r ('r ! 
Engedje meg. hogy a megdöbbentő és tragikus autó

busz-balt>Set áldozatai hozzátartozóinak, és az egész tele-
1>ülésnl'k a :\1agyar Allam vasutak nlamenn) i dolgozója 
nevében a legőszintébb együttérzésünket fejezzük ki. 

Tud.iuk. hog-y a hozzátartozók kimondhatatlan fáidal
ma, ))ótolhatatlan ,·esztesége anyagiakkal nem mérhető. 
Úgy gondoljuk azonban. hogy az Önkormányzati-ala
pít �iny riszére.. a. ;uA v_ által 800 OOO forint é� a 
Vac;Ütasok Szakszen·ezete által 200 OOO íorlnt óc;c;zeg h11-
manit1íriuc:; ct:lra történt felajánlása. ha klsmc-rtékbcn h, 
megkönnyíti a szÜlők rendkh·üJ nehéz helyzetet. 

Ti<;ztelettel : 
Papp Pál, 

a Vasuta,;ok Szakszervezete 
elnöke 

Buda1>cst, 1993. február 15-én. 
* 

Csárádi .János, 
a )Iagyar Allam,·a:.utak 

, ezérigazgatója 

A YSz pécsi területi tanácsának titkára, Konics Sán
dor, az alábbi levelet küldte a pörbölyi polgármesteri 
hivatal ,·ezetö.iének. 

A :uA v Pécsi Czletigazgatósága. mellett múködő, 
mintegy hétezer ta1tot tömörítő Vasutasok Szakszerve
zete területi tanácsa nevében őc:;zinte részvétünket fe
_jezzük ki az elmúlt heti. levelünk írásakor tizenkét 
emberéletet követelő tragédia miatt. Levelünk elküldé
sh·el el!V időben 50 OOO forintot utalunk át a későbbiek
ben az Önök által tervezett emlékmű felállításához. tiszte
lettfl adózva a vigasztalhatatlan szülők előtt. Az em
beri felelőtlenség tragikus végkifejletét magában hor
dozó, végig nem gonclolt cselekmények mementólaként 
szolgál.ion az emlékmű. egyszerre emlékezve és figyel
meztetve az élethez való jog mások által nem csorbít
ható örök törvényére. 

Az idén immár negyven( !)éves lesz a MA V Ter
vező Intézet, amelyet 1953-ban hoztak létre a hazai vas
útfejlesztés, -korszerüsítés szolgálatára. Ennek az inté
zetnek a központja a Duna partján, a Széchenyi utcá
ban volt, napjainkban viszont a budai oldalon, a l\lé
száros utca 19-ben található, a Déli pályaudvar szom
szédságában. Ezt a tervező „nagyüzemet" Kcresztfalvi 
László ügyvezető igazgató irányítja, akit arra kértünk, 
hog;\' avasson be bennünket a MAVTI Kft. életének 
hétköznapjaiba, készitsen egy kis összegezést a múlt év 
tervezéseiröl és az idei munkaprogramról. 

- Ön 1992 júliusában vette 
át a :\IA VTI vezetését. Fél esz
tendő nem nagy idő, a „beta.
nulá!;" ide.ie ugyanakkor jó al
kalmat teremt a fejlesztési el
képzelések alapos mérlegelésé
re. Itt és most. 1993 elején bo
g;\ an lehetne jellemezni a 
l\IAVTI munkatársainak köz
érzetét '? 

- Elöljáróban szeretném el
mondani, hogy tizenhetedik 
éve dolgozom ebben a terve
ző'rnmplexumban. Jól emlék
szem arra a ,.hóskorra", ami
kor az intézetnek (a hetvenes, 
n volcvanas években) ezer ( !) 
dolgozoja. rengeteg kiváló 
sza ·em bere , olt. Statikus-ter
vezőként, majd csoportvezető
ként. azt követően a Szegedi 
Igazgatóság területén létesit
ménn főmérnökként, v1ssza
térvt:> ide osztályvezetőként, a 
termPJési üg\·ek intézójeként 
munkálkodhattam. i\Iegismer
tem. meg�zerettem ezt a bo
n) olu.t, ugyanakkor jó alkotó
szellemű világot. Ez egy 
ko'Tlp!ex. sokoldalú munka, 
köze: harminc tervezői szak
mát fog ossze, a pályatervezé�
tól a laboratól'iumi munkáig, 
a hidászati tervezéstől a kisa
JJtítás1 iigvekig. Mi koncepció
formálás.sal, tanulmánrterve!C
kel segítjük a vasútvezet,b he
h-es. megalapozott döntéseit. 
Nem egy helven dolgoztunk, 
hanem a főváros több pontján 
tevé-kcnykedtünk. Az Andrássy 
úton, a Múzeum utcában, a 
Bajcsy-Zsilinszky úton és a 
Dél! pályaudvaron készültek 
fejleszté�I terveink. Napjaink
ban itt, a Déli pálvaudvar 
szomszédsú�ában „húzzuk meg 
magunkat" mintegy két.�zázan. 
Innen khérJük figyelemmel a 
MA V jelenét és jövőjét, itt 

próbálunk: mindent megtenn i  
azért, hogy ez a hatalmas 
nagvüze:n fejlődjön, korszerú
s1ídjön, megfeleljen feladatai
nak. Örömmel mondom ki, 
hogy mun katársaim rendkívül 
igényes és fárasztó munkára 
vallalkozván, tudásuk legjavát 
nyújtják és arra törekszenek. 
hogy minden tervünk megva
lós1tható, magas színvonalú. a 
lehető legkorszerübb alkotás 
legyen . . .  Az elmúlt években 
több kollégánk - elsősorban 
all\·ag1 megfontolások miatt -
más tervezőgárdába „igazolt 
at' , de szép számmal marad
tak olyanok, akik életcéljuk
nak tartják a vasúttervezést, a 

hazai közlekedés fejlesztését és 
magas színvonalon teszik itt a 
dolgukat . . •  

- Akárhogy is nézzük, ma
holnap itt van a századfordu
ló, s vele az ezrl•clforuló. Önök 
ezekben az években. hónapok
ban már olyan ten·eken dol
goznak, amelyek a XX. század 
végén, a XXI. o;zázad legelején 
valósulnak meg. A MA\' jö
vőjével kapC',olatban mii� en 
tervezési területel,re kon<'ent
rálnak az idén é!-> a I"ákö\'et
kező években? 

- Mostanság a legrango
sabb, legnagyobb feladutunk a 
hazai távközlés és a bizt'J5í tó
berendezések ten ezl'se. A t'lv
közlés esetében a számí•ógepe� 
irányítási rendszer ko'Tlplex i,1-
ala kítása van soron. v11'ig
banki h; telek seg1t�ege, e •. 
1994-ig i\Iagvarországon már 
működő rendszereknek kc,11 
iunkc1onálniuk. A megrende
lők az árujuk útját ezzel a 
távközlési, sl.áliltásirányítá,i 
rendszerrel tudják majd ko
vetni. A vasútnak és a fuva
roztatónak ez az új rend,zer 
a tarifapolit1 katól kezdve m n
denben nagy seqítséget m ú t. 

- Vagyis korszakváltásról 
beszélhetünk·: 

- Igen, különösen ami a 
biztosítóberendezések genera
c1óváltusát 1!let1. A jelfo
gós biztosítóberendt:>zé'>eKl"ll 
vasútunk átáll az elektro'l ikus 
biztosítóberendezésekre. Erre 
a hatalmas feladatra a MÁV 
Vezérigazgató ága nemzetKÖ7i 
tendert írt ki. A kivalasz.tando 
típus honosításában foltétlt:>nul 
számítanak a l\IA VTI sza.,em
bergárdájara 1 

- Tervezöcs-opot1jalk 199'?
ben mely területeken jelesked
tek, mil�·en nag;\·obb lelcgzctü 
munkákkal foglalkoztal{? 

- Nagyon őszintén meg
mondom, hogy a mult eszten
dő tervezöintézetünK életében 
a legnehezebb év volt. A mi 
tradicionális, nagylétszámú m
tézetünket privntizáiták, július 
elsejével kft.-vé alakították, 
csapatunk léts21ima ötodére ( !) 
csökkent. Ez a fájó folyamat 
híven tükrözte az.t a valóságos 
gondot, hogy a vasútt terve
zési igény drasztikusan csöK
kent. A pénzszűke miatti el
maradt fejlcsztéc;ek nálunk: 
csapódtak le elsöként Mivel 
a vasúti szállítás vo' umene 40 
százalékra zuhant vissza, je
lentősen csökkent a bevétel, 
fontos elképzelések finanszíro
zására nem jutott penz. Mind
ennek ellenére ten·ezókollektí
vánk több fontos objektum 
tervezését valósította meg, il
letve fejezte be. A gépészeti 
és technológiai osztályunk a 

tort vittek el. Mit  gondolhat -------------------------------------------------------
ugyan most a tettes? És a 
többiek, akik a rézkábelek 
százkilomNere1t „gombolyí
tották" fel eddig, azok gon
doltak-e arra. hogy ember
életeket veszélyeztetnek ? Nem 
rajtuk múlt, hogy nem tör
tént tragédia. 

A sebesült gyermekekért a 
mentők tíz percen belül ér
keztek. Egy tcherautorol né
hány ember gyermekkoporsó
kat rak a foldre. Hordágyat 
VL>znek el mellettem. Megleb
ben a tekete múanyagfólia 
széle. Szőke hajtincs gondörö
dik alatta . . .  

A szekszárdi megyei kór
házban a fó•gazg:.ito főorvos 
tajékoztat. Ide tizenhárom 
gyer-eket szállítoltak. Négy 
nagy műtétet vegeztek, álla
potuk válságos, háromé sú
lyos. Bajara hét sérültet vit
tek, köztük a gépkocswezetöt 
is. 

A késő estí kórházi látoga
tók ismerősek : a Népjóléti 
Minisztérium allamfükara és 
munkatársai. Segítséget hoz
tak, soronkívüli ellátást bizto
sitanak. A folyosón hetven
négy önkéntes véradó is vá
rakozott. 

Pörböly kicsiny falucska. 
Tisztes házaiban hatszázötve
nen élnek. Köze! a határ, s 
ez a körnvék a történelem 
országútjánn k s1élén állt év
századok óta. A helvbéliek 
nevei is ezt példázzák :  né-

Van esély a fel lendülésre 
Kiss Lajos mozdonyvezető 

Kisszénáson váltja le „regge
les" kollégáját. Indulás elótt 
körbev1:i;sgálja a ma tuzsálem1 
korú M 31-e.st, elégedetten ál
lap1tJa meg, hogy a főkereten 
és az agyvezetéken anyagfára
dás következtében nyiladozó 
repedé.s ma már nem hasad 
tovább. 

Kondorosig 12 perc a me
netidő. éppen elég arra. hogy 
megbeszéljük az esetleges vo
nalmegszüntetés esetén kelet
kezó problémákat. (A 30 kilo
méteres sebesseg, a nyílegye
nes, jelzők nélküli pálya nem 
akadálya a beszélgetésnek.) 

- Húsz éve gózmozdonyon 
kezdtem a szakmát - mondja 
KISS Lajos. - Később vizsgát 
tettem dízelre, két eve pedig 
v11lanygépre is. A kondorosi 
vonalat hatan járjuk. Bár a 
békéscsabai vontatástól még 
eddig nem küldtek el moz
donyvezetőt létszámfölö�legre 
hivatkozva, hat embernek a 
mai viszonyok között nem len
ne könnyű munkát találni. 
Negyvenéves vagyok, a kor
kedvezményes nyugdíJ még 
álomképnek is elérhetetlen. A 
géplakatosszakmámmal pedig 
ezen a vidéken nem lehet meg-

élni, akkora belőlünk a túl
kínálat. Vállalkozni sem !ehet, 
ahhoz több mill iós induló tö
ke kéne, de még akkor �em 
biztos, hogy a befektetés va
laha is visszatérülne. tgy aztán 
ameddig csak lehet, marad a 
vasút. Én különben sem vál
nék meg szívesen ettől a hat 
kilométer hosszú szárnyvonal
tól, ebben a zaklatott világ
ban már az is sokat jelent, 
ha az ember n-ap mint nap 
nyugodt körülmények között 
dolgozhat. 

- Azelőtt, főleg répaszezon
ban, a kkora forgalma volt 
Kondorosnak. hogy minden 
személyvonatpár között tolatni 
kellett. A kicsiny M 28-assal 
olykor annyi kocsit vittünk át 
K isszénásra, hogy a mozdony 
alig tudta megmozdítani a vo
natot - villantja föl elmúlt 
idők szép emlékeit Kerek Im
re vonatvezető. - Most az ér
kezés és indulá� közötti időt 
tétlenül ücsörögjük át az egy
kori forgalmi irodában. Ha az 
árufuvarozásban nem is lesz 
komoly változás, a vonal(Zt a 
személyforgalom miatt sem 
szabadna megszüntetni. Kon
dorosról nagyon sok fiatal uta
zik a legkülönfélébb oktatási 

intézményekbe, K isszénás la
kossága pedig ide jár bevásá
rolni. Innen viszik a tüzelőt 
csakúgy, mint a takarmányt. 
Közvetlen kövesút nincs is a 
két .település között, Kisszénás 
majdnem olyan messzire esik 
a legközelebbi műúthoz, mint 
ide K isszénás. Télen, hóban
fagyban a gyerekeket majd 
neki kell zavarni a határnak, 
mert ha a vonalat esetleg meg
szüntetik, itt más közlekedési 
es7..J.{ÖZ nem nagyon lesz. A má
sik probléma: mivel járnának 
be a Kisszénáson dolgozó vas
utasok? Vagy autóbusszal meg
kerülik  a fél megyét, vagy ne
klvágnak gyalog, biciklivel, 
motorral a földútnak. De azt 
is csak nyáron tehetik, mert 
ősszel, télen, tavasszal, meg 
esős időben a földút többnyil"e 
járhataUan. 

- A jegyeladási statisztika 
számunkra kedvezőUen képet 
mutat, h iszen az utasok hét
végeken a vonatvezetőnek fi
zetnek - állítja Trabach Sán
dorné, Kondoros állomás rak

tárnoka. - Pedig van olyan 
szombat, vasárnap, amikor vo
natonként négy-ötezer fonnt 
is Ö$5Zejön. 

- Az áruforgalmunk egé
szen a tavalyi évig jelentős 
volt. Szerintem a '92-es eszten
dőt nem is szabadna alapul 
venni, hiszen ismerjük az or
szág, ezen belül a vasút he1v
zetét, minden tekintetben ál
talános volt a han)'atlás miért 
éppen Kondoros lett voina ki
vétel. A falu óriási kiter jedé
sű mezőgazdasági vidék köz
pontja, szerintem minden 
esély megvan a föllendülésre. 
A szomszédságban például ter
vez.ik egy takarmánykeve
rő, -elóállitó centrum beindí
tását, r '10vá vasúton szállíta
nák az alapanyagot, és a kész
termék kiszállítását is a vas
útra bíznák. A cég szerint, 
amennyiben Kondoros meg
szúnik, úgy 15-20 teherautót 
kellene beszerezniök, ám ez 
esetben a MAV-ot teljes egé
szében kirekesztik az üzletből, 
mert ha már egyszer föl kell 
rakodni a platóra, a kkor sok
kal célszerűbb az árut „háztól 
- házig" fuva"ozni, mint a 
legközelebbi vasútállomásra. 

Hogy ml mihez kezdenénk? 
- mereng a kérdés fölött Tra
bach Sándorné. - Kondoros, 
ról valamelyik városba bejárni 
közúton, autóbusszal, gyakor
latilag lehetetlen. Más kérdés, 
hogy a városi munkahelyekre 
éppen minket vámak-e? 

(l'horday) 

vasút további vlllamosítási 
programjával erőteljesen fog
lalkozott, nevezetesen a dél
balatoni vonal és a gyékényesi 
vonal villamosítá�á\·al. Fels6-
vezeték-tervező csoportunk egy 
új rendszert tervezett meg, 
méghozzá a kéts7.er 23 kilovol. 
tos rendszert, amely a jövőben 
nagyon gazdaságo�nak ígérke
zi K. A jármütechnológiát ter
vező csoportunknak nagvon 
érdekes feiadat jutott: a vn-
1,,�os motorvonatok karban
t:irtó báz.�át tervezték meg az 
l stvan-telki. volt Landler .Tár
wüjavító meglevő épületében. 
Ez eg\' generális, nagy és szép 
munka volt részünkról. Tava
lyi tervezömunkan ka t illetően 
kiemelném még a hegreshalmi 
\'O'lal k>lújítási terveit, vala
mint Rzt, hogy egy francia tl'r
vezóintézettel közösen elkész(. 
tetti.li< a kelebiai vonal felújí
tásának megvalósítá i tanul
mányterve1 t. 

- Igazgató úr! Ha inform:i
cióim nem csalnak, önök a fő• 
\'áro, liörnyéki vasúti közleke
dés korszerüsitéséhen is érde
keltek ,·oltak. s azok ma Is • • • 

- Nos, a Közlekedési. Hír
közlés. és Vízügvi Miniszté
rrum mihamarabb szeretné 
rnego'dan. Budapest tehermen
tes1tését és körn •pzetvédelml 
helyzetének javítását a déli, 
elkerülö, közel száz kilométe
res új \'asútvonal megépitéi.é
ve;. Ml is eredményesen pá
.ráztunk az új vasútvonal 
mt:>gva'ósitasi tanulmánytervé
nek elké,zítésével. Ebben a 
r, .;v mun kában francia ,t!azda
<;agi szakemberekkel és az 
Uvaterv szakértőgárdájával 
munkálkodunk együtt. Ameny
m i iJen a mini�ztérium komo�y 
konce'isziós partnert talál, b.
zr,nvára -;ikerül javítani, me�.:. 
oldam a tranzit gvorsítását es 
a nemzetközi árufuvarozást. 
::\1egvalósítási tanulmányter
vünket április 30-i g  kell elké
szíteni és letenni a mlniszté• 
rium szakértőinek asztalára. 

- Ohatatlanul megfogalma;
zóclik a ké.rdés; lesz pénz err� 
a hatalmas beruházásra? 

- A v�úti törvénv elfoga
dása nvoman az állam é� .a 
v.i. út ka�solatrendszere meg 
fog változni. Tulajdonképpen 
uz állam építi a sínpályát, a 
vasut ped g használati díja_t 
fog f zetni. Mi  nagyon remél-
1ük. hogy az. államkasszából 
igenis jut elegendö pénz a je
,t:>ntős vasúti fejlesztésekre, új 
hidr,k ép1tésére, az ország köz
:ekedési víszonyainilk a javí
tasárn. Amennyiben úgv ala
kul a tervezési igénv. hogy a 
mi c,apatunkra nagy és sür
gős munkák várnak. akkor 
m egkeressük régi szakembe
reini,et és arra kérj{Ík őket, 
hogy segítsenek nekünk. Bé
kével váltunk el a Jétszám:e
ép1téseK idején. s bfzunk ab
ban, hogy felkérésünkre igen
nel vóla�zolnak és kiváló külsö 
m unkatársként, tudásuk legja
vat nvújtva. .,besegítenek" a 
.MAVTI Kft.-nek . . •  

- Kérem. hogy vázolja fel 
olvasóinknak az 1993-as esz
tendó néhány klemelkcdö tei-
vét. elképzelését! 

Komoly kihívás szá
munkra ebben az esztendóben 
a hegyeshalmi vonal korszerú
sitéséhez szükséges tervdo
kumentációk, megvalósítási 
ütemtervek elkészítése. Erre a 
vonalra a kormány segítségé
vel a vasút német hitelt kap. 
Bízunk abban is, hogy a kele
bwi vasútvonal korszerúsíté
sére a kormány megtalálja a 

megfelelő pénzügyi konstruk
ciót, netán francia segítséggel. 
Mint említettem, a déli, eL
kerüló vasútvonal koncessziós 
tervét április 30.ra leszállít.. 
juk és eredményes tenderezés 
nyomán ott is folytatható lesz 
számunkra a munka. Nem be
széltünk még arról, hogy a 

KHV::\7 kiirt egy tendert a ma
gyarországi vasútvonalak to .• 
vábbi villamosítására (pl. a 

szombathelyi vonalon). Nem 
titkolom, hogy szeretnénk 
eredményesen szerepeln i  eb
ben a pályázati versenyben Js. 
Megemlíteném továbbá, hogy 
a Keleti pályaudvaron átala
k�t.iák a Z-1-es kocsik foga. 
dásáta, karbantartására tisz
títására a műszaki kocsi;zolgá
:at régi épilletét. Szegeden a 
ROLA-terminált tervezzük 
meg, s az Uvatervvel közösep 
készítjük el a nyíregyházi pá
lyaudvar felújítá�l tervelt. 

- Köszönöm a beszélgetést. 

J>auar J. Róbert 
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Da oszúi/yozó· áiliii is, 
el kell kerülni a kiesést 

A labdarúgó NB I 6szl . tor-� - ��- a� ·utánpótlás kispadján 
dulójába,n meglepően jól raj- ül majd. Lojális döntés volt. 
1olt a Nyíregyházi VSC. Az Az NB I-es csapat mellé az 
ujon<: vasutas csapat - a éppen szerzódés nélküli Bur
szakvezetók és a szurkolók caa G11özöt, a Videoton Walt
nem kis örömére - szorgal- ham volt mesterét sikerült 
masan gyújtögette a ponto- megnyerniük. Nyíregyházán 
kat. A lelkesedéssel párosuló mindenki abban bízik, hogy 
jó játék azonban nem sokáig az egykori válogatott, a kül-
1artott. A kedvencek nemcsak földi profi labdarúgást is ki
Megenben, hanem hazai kör- próbált szakvezetőnek sikerül 
nyezetben is rendre hullatták majd jól felkészíteni a csa
a bajnoki pontokat. S mire patot a tavaszi idényre. Már 
elérkezett az őszi idény vége, az alapozás is az ó irányftá
a táblázat utolsó helyén vé- sával kezdódött. 
geztek. A megszerzett 8 pont, - Hol és milyen körülmé
s 4 9 lött és 21 kapott gól nyek között készült a csapat 
önmagáért beszél. • , a tavaszi fordulóra? kér-

Ha egy csapatnak nem deztem Pók Istvánt, a klub 
megv a játék, nem nehéz ki- ügyvezetó elnökét. 
találni, hogy m i  következik :  - Mivel az alapozáshoz 
menesztik az edzőt. Nyíregy- Nyíregyházán, a tornaterem
házán Is az edzőcsere rnel- töl az uszodán át az edzőpá
Jett döntöttek a klub veze- lyákig minden Tendelkezésre 

1öi .  Kovács János vezetöedzőt áll, a vezetöedzövel egyetér

ugyan nem menesztették, ha- tésben úgy döntöttünk, hogy 
a csa-pat helyben készül. A n em közös megegyezéssel ez- klub anyagilag sem áll olyan után nem az első csapat, ha- jól. hogy egy, a várostól tá-

--------------. ,·oli helységben edzőtáborban 
biztosítsuk a csapat felkészí-

M � , I I d , tését. 
ega GPO QS - Hogyan sikerült az ala-

A Budapesti CzlctlgazgatósAg 
forgalmi osztálya !rányitása alá 
tartozó szolgálati helyek 1993. é\'I 
letszámtervében és - kezelésében 
megállapodásra kcrillt : 

J. A Budapesti üzletigazgatóság 
forgalmi szal,szolgálat létszámhlá
nvos terüll't, ezért 1993. évben lét
uámracionálas cimén ell>ocsátásra 
n<'m kerül sor. 

2. A Budapesti t"zleligazgatóság 
forgalmi osztálya Altai elöterjesz
tf'tt - az 1993. január Zl·I hálózati 
i;zakszolgálatl megálln!JOdásban 
foglaltak szerint - a szolgálati fö
nökségekrc lebontott 1993. t"vl lét
&zámtervet az rrdek-k(,pviseleti 
�.tervek tudomásul veszik, a zára
dékban felsorolt kitételeit mellett. 

3. Az elöterjesztéshen szerepló 
létszámtervek szolgálati fónöksé
i;enkén, 1 munkaerő l ebontását a 
helyi érdek-képvlst,letl szervek 
ri:lüttmilködésével kell elkészlte
nl .  

4. A munkAlatoknak blztosltanl 
kell a szolgálati fönllk11égekre ki
adott sarokSzámok létszimmal tör
tén6 lefedezését. 

A. Amennyiben a 11 1-JV. eaoper
fli 11zolgálatl fónöki1é11en a fel
adatok és a kiadott össalétszám 
nem hozható összhangba, l'Zt klltr
les a szolgálati főnökség a buda
pesti üzletigazgatóslig forgalmi 
flSZtálvának haladéktalanul iráshan 
és Indoklással együtt haladéktala· 
nul jelenteni. 

Az esetben a foglalkoztatható 
l<'tszám véi;leges meghatArozá•a a 
közép<zlntü t'rdek-képvlsPJetl 
� l'rveltl,el együttmilköd\'e történlli 
mr;:. 

Jlerczeir :\lárla 
,·sz 

l'd,·ardi Péter 
\'DSZSZ 

Czupoon ,Jenő 
ATS7. 

Kovács i,·prcnc 
VFSZSZ 

l(er•kemt'ti Róbert 
munkáltato 

* 

ZARADt::,;: 
A Budapesti Uzle,lgazgatóságnál 

müklldö t'rdPk•krpvlsell'tl szerve
zetek nem tudják elfogadni a há
lozatl megállapodásban leosztott 
10 JSZ (ös léL�zámot. 

ISDOKAI:SK : 
1. Tekintettel arra, hogy a for

galmi osztállyal kötött megallapo• 
dasban is megállapltottuk, hogy a 
t r.rület létszámhl�_nyo,;, alátá�a�zt-

pozás ? 
- Megítélésem szerint ;ól. 

Erről egyébként személyesen 
is meggyőződhettem. Burcsa 
Gyóző igényes edzö, nag11on 
megdolgoztatta a fiúkat. Re
méljük, az erőnléttel és a 
küzdőszellemmel nem lesz 
baj. 

- A' játékosállományban 
történt változás?  

- Az idegenlégiósok közül 
három ukrán játékostól meg
\"áltunk, a többi maradt. 

- Erő�ítés? 
- A K ispest-Honvédtól si-

került leigazolni az MTK-t is 
megjárt Iva-nicsot. Vele a csa
pat támadó.iátékának jarnlá
sát várjuk. S van néhány te
hetséges saját nevelésú játé
kosunk. akik már megértek 
arra. hogv a7. első csapatban 
is kipróbáljuk őket. 

- A baj noki rajt előtt tíz 
nappal a Nemzeti Sportban 
oh-ast.am Burcsa Győző n�·i
latkoz.atát. Többek között 
amiatt panaszkodott. hoit,· 
sok a sérült a csapatban. Ez 
nem jó előjel. 

- Az. NB I I-es Kaba elleni 
mérkőzés előtt négy kulcsjá
tékosunk szerepelt a sérültek 
listáján. Szerencsére a bajno
ki rajtig rendbe jöttek. 

- Az. első mérkőzést ide
genben, az egykor szebb na
pokat megért Újpest Megyeri 
út i  stadionjában játsszák. Mi
re számítanak? 

- Nehéz mérkőzés lesz, de 
melyik nem az? Újpesten 
már a-z egyik pont megszer
zése nagy fegyvertény lenne. 

- A tavaszi idény végén 
milyen helyezést tartanának 
reálisnak? 

- Mi abban is kiegyez
nénk, ha a fiúk a direkt ki
esést elkerülve, osztályozót 
játszanának. úgy ítéljük meg, 

,,Nye poveda magyarski" 
Ember legyen a talpán - s 

ha lehet, egy 'kicsit ltonyftson 
a szláv és román nyelvekhez 
is - az a kalauz, aki a záho
nyi határállomástól a Pestig 
közlekedő vonatokon dolgozik. 

Szem- és fültanúja voltam 
- a Záhonyból induló 621 -es 
gyorson - Aranyász János 
jegykezeló torreádort hösies 
küzdelmének. Már a kocsiba 
bejövetel is egy hegymászó 
ügyességét igényli, mert ugye 
nemcsak az ülések feletti pol
cok vannak tele csomagokkal, 
hanem a kocsi közepén vezető 
köz.lekedón is szalmabála nagy_ 
ságú, hatalmas pakkok sora
koznak. 

A felszólítás mármint 
hogy kérem a jegyeket keze
lésre - a jégvirágos ablakok
ra hányt borsó. Ha értik - hi
szen az egyenruhás kalauz 
megjelenésére szükségtelen a 
magyarázat - sem akarják. 
Néhányan az.ért előszednek -
mondjuk Nyíregyházáig én·é
nyes - jegyeket de a legtöbb 
kézzel lábbal hadonászik, ma
gyaráz, dc nincs kegyelem. I\ 
kalauz. szedi elő a blokkját . . .  

- Noó! Tovaris, no bátyus
ka, vagy domine, sót mister . . •  

Rimánkodnak. magyarázzák 
a szegénységüket. nyomorúsá
gukat. s ez látszik is ruháwtu
kon, ápolatlanságukon. Amikor 
nagy nehezen megértik ,  hogy a 
kalauz mekkora összeget ír a 

bilétára kórusban jajveszékel
nek. 

Egyik-másik asszony még 
sír is, de hát ATany63z JánQS• 
nak nem lágyulhat a szíve. Ne
ki a munkáját el kell végezni .  
Mert ha valahol felszáll az el
lenór . • .  , jaj a munkahelye fö
lött is ott lóg a Damokles 
kardja . • •  

Nem! Nem lehet eg11 Jottá
nyit sem engedni. A ;egy áTát 
- büntetéssel együtt - be kell 
vasalni. 

Hát ez nem könnyű. Annyi
ra nem. hogy Záhonytól Nyír
egyházáig ATanyász János ka
lauz. csak egy kocsiban volt ké
pes a jegyvizsgálatot elvégez
ni. Gondolom, hogy a többi rá
bízott kocsikban - hacsak nem 
Pestig utaztak - a KGST-in
gázók megúszták ingyen a ha
tárállomástól Nyíregyházáig. 

Hirtelen eszembe jutott. 
hogy egy héttel ezelőtt Dunán
túlról utaztam Pestre - a szó
ban forgó vonatszerelvényhez 
hasonló gyorssal -. ahol há
rom jegykezelő dolgozott, de 
u tas annyira kevés volt, hogy 
egy i s  kényelmesen elláthatta 
volna a feladatot. 

Kérdem én a Záhony-Bu
dapest között közlekedő zsúfolt 
vonatok jegykezelői nevében, 
hogy nem lehetne-e egyes gyér 
u tassal közlekedő járatokról 
néhány kollégát a szóban forgó 
Yonalra átirányítani ? !  

- d -

Durkó Gábor rajza 

Baranyai Zoltán halálára 
A munkatársak, jó barátok, 

kedves ismerősök halálhíre 
mindig megrazo. Különösen 
az, ha valakit élete teljében, 
,·áratlanul ragad el a halál. 
Mi is crtetlenül álltunk, ami
kor hírét Yettük: életének 57. 
é\'ében elhunyt Baranyai Zol
tán, a Yasutas-szakszervezet 
volt osztály\'ezetője, lapunk 
külső munkatársa. 

Vasúti pályája az 'eszakl 
Jármüjavítóban i ndult. Laka
tosként kezdte, majd ,·olt mú
,·ezetó, műszaki előadó, terv
készítő. Nem rnlt még har
mincéves, amikor az üzemi 
szaksz�r\'ezeti bizottság füg-

I\ Vasutasok Szakszcn·cze
tébc 1974-ben került, s a szo
ciálpol i t ikai  és munka\'édel
mi osztály ,·ezetésé\·cl bízták 
meg. Négy évig állt az osz
tály élén, amikor is egészségi 
okok miatt - saját kérésére 
- felmentették beosztásából. 
Ezt követően egy i dc-ig az el
nökségi irodát vezette, majd 
a szakszervezet nemzetközi 
üg:veit intézte. l\Iegromlott 
egészsége miatt 1988. január 
1-jétól került rokkantsági 
nyugállományba. Szerkesztó
ségünkkel továbbra is jó kap
csolatot tartott. /\ trancia nyel
,·ú vasúti és szakszcn·ezetl 

A sz·ázszoros vera 
Levelet kapott szakszerveze

tünk elnöke a Magyar Vörös
kereszt vezetőségétől, amely
ben közlik, hogy az érdi MA V 
Villamos Vonalfőnökség szak
szervezeti bizottság�nak titká
ra Pék Károl11 százszoros vér
adó lett. Elismerésképpen 
ezért aranyéremmel tüntették 
ki. 

A ml Karcslnk alacsony, so
vány testalkatú, aszkéta arcú 
!.érfi, Krisztus-szakállal. Nem 
őróla mintáznám az. önkéntes 
véradókat, de a Játszat sokszor 
csal. A VSz tanácsülésének 
szünetében beszélgettünk az 
elismerés előzményeiröl. 

- Hogyan lettél önkéntes 
véradó? 

- Hivatalosan harminc év
vel ezelőtt adtam először vért, 
dc már előtte is mint kiskorú, 
koromat letagadván életmen
téshez ajánlotta m fel a vérem. 
Szeretem az embereket, s se
gíteni akarok minden bajba 
jutotton. ahogy tudok. Vérem
mel emberek életét menthe
tem meg. s ez minden elisme
résnél, fizetségnél többet ér. 
Nem is fogadok cl pénzt a 
véradásért. 

Elcserélném Rákospalota l\JAV
telepcm (XV„ Vasutash;iz út 1.) lé
vó 47 nés� zetmeteres l\lA Y bérla
kásomat hasonló budapesti lakas
r a. (Minden megoldás érdekel.) i,;r
dcklodni lehet : Sosztákné, 2ö-3J ; 
29-50-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném tatal>anyal 78 négy
zetmétl'res, komfort nélküli l\lAY 
lakásonrnt (földszintes) barmllyen 
hudape5t1 egyszobás, kom fortos 
1 . -kasra. f:r dC'klodnl lehet: Tóth 
lstvan, 16-Sl-es uzemi teleíonsza
mon. 

Elcserélném Budapest. Gyáll út 
\j B, szam alatti 33 négyzetméte
res, szoba-hallos. komfortos MAV 
lakásomat dunauJ\·árosi másfél 
vagy kétszobás áll�ml lakásra, 
vagy kornyékhell kis házra. kl>á
rólag aktlv MAV dolgozóval. i,;r
deklödnt lehet : 11 25 12- 198-as tele
fonsúmoa aa ttM1 •r•kben. 

ElCHt'éktém k11dncbarc1kal 52 
négyzetmétere!!, két és fél szobás 
tanáci;i l;l.lr.álK>mat. buda pesti egy
szobás lakásra. f:rdeklődnl lehC't 
munkaidőben : 01 36-72, 38-Rt-cs 
Uzcml tclefonszamokon ,Jakab 
Vmcénél. 

Elcseréln41m Tápiószelén 11.",·ó 
:'-IAV állomás épuletében I l. szAm 
ala t ti 100 nl"gyzetméteres, négy 
szoba. előszoba, konyha, komfort 
nélküli lakásomat, kisebb két szo
l.lás lakásra, lehetőleg J ászbcrény
bC'n, \·agy a közvetlen környéltére, 
,•égrehajtó szolgála1 nál dolgo16 
vasutassal. Ugyanitt eladó egy 400 
négys1ögöll's épltésl telelt J,;, Er
deklódni lehet: levélben vaµ-v s1c
mélyesen, Faragó István. Tápió
szele • .  Rákóczi u. 56. I 1 .  27611. 

Elcserélném debreceni 2 szobá!I. 
étkezős. 57 négyzetméteres társ:,s
házi öröklakásomat budapesti más
fél \·agv kétsrnbás összkomfortns 
l\tAV bérlakásra. plusz 500 noo fo
rint készpénz rMl1et éssel. f:rdC'k
lődnl lehel: Pálházi Péter, Debre
cen, Füredi út 45. B. X u. 

Felesége és fia la az 6ú 
tes véradók sorába 
Pék Kdroly hét fve m 
hónapban két órát feksztk 
döllőn az orvosi szobában, tfl 
nvolc decilt ter vért vesm

� tőle. Ebből kicsapatják a 
plazmát, s addig 6 infötl ti 
kap, majd a plazmame'lltes. 
vért Ismét v1sszaáramoltat}'5 
a vérkeringésbe. 

ötvenedik születésnapjffi a 
Vöröskereszttől megkapja • 
száz.huszonötszörös önkó• 
véradónak járó elismerést. � 
véradók érdekében a népj61f� 
miniszterhez petíciót intfzett, 
amelynek lénvegét elfopdti 
az Országgyűlés. 

A Munka Törvénykanyv-. 
107. §-nak d. pontja kimondja. 
hogy ,,mentesül a munrtao4l� 
lal6 a munkavégzési k6telt• 
zettséne alól a kötelezó orvori 
vizsgálat, valamint vlnadds 
miatt távol töltött teljes fclcJ. 
tartamra", 

Szakszervezetünk vezet6I a 
százszoros v�radó Pék Ká
Tolyt a Vöröskereszt javaslatá..
ra elismerésben részesítették. 

(Pásku) 

Elcserélném olcsó bér(! félkO!ll• 
fortos. 31 négyzetméteres, Kerepe
si út J .  s�. alatti I\IAV lakásomat 
kom fortos I\I AV lakásra. Erdek16d
ni lehc·t : munkaldőhen a 22-09-tl 
üzemi tclcfonslá mon SzőkénénéL 

ElcspréJném M négyzetméteres, 
Pgy szoba konyhás, fürdöszobéa, 
eloszobás, ft'lemeletl, most felüJI• 
1011 .  sázfútéscs, Gyáli úti MAV 
la!<ásDmat tobbszobá�. lehet6let1 
t>nkormAnvzatt lakást n MAV d1>l• 
gozóval. Minden megoldás érde;. 
kd. f:rdckll\dnl )f'hCt : levélben • 
Budapest Pf. 12. 1378, sz.ucs Lúz,, 
Jóna!. 

Eleseréln�m Budapest xv. tcern
Jetl két sioba összkom fortoe (6-
bérlctemet.. mely ht'r16ktJelOJésl 
Joghatálv ala t t  áll. Meg\·ásárolha• 
tó másfél vagv eµy pJus

�
ff 

ftl■robas, IN1komrertt•. 
komfortos lakásra Buda J)e!'t t 
!etén. Erdel(lödnl lehet : a • 
t50S-ös telefonszámon. 

Ekserélném 55 négv1.etméte,._., 
1:s�zkomfortos, gázfutéses. kerit!i 
szolgálati lakásomat hasonló, vaa 
kisebb önkormányzati, vagy MA:11 
bérlakásra vét;rehaJtó szolgálatban 
dolgozó vasutassal. f:rdPklódnl � 
hPt : Pgész nap 11 271 -8533-ös vArost 
telefonszámon Szabó AndrásnélláJ. 

Elcserélném Budapest, Kei:-el)éSI 
út 1 .  szám alatti 41 nt'gyzetm�il
res, összkomforto!I l\1AV bérlaká• 
somat. valarnlnt ,J67�ef Attila la• 
kótelepl garzont. két.szobás, nem 
MAV lakásra, értékegyeztetéssel, 
Minden megoldás t'-rdekel. trdck-
1/ldnl IC'het : munkaidőben a. fit, :17• 
31-es Uzeml te,Jefonszámon. 

Eladó Ceglédbercelen ttO  négy-
7etméteres csalácll ház. trdekl6dnl 
lehet : Kovács ráJ, Ceglédbercel, 
Iskola u. 76. Teleronon : a 1t2-a1&0 
113-as városi \·agy a 42-30-as üze
mi számon. 
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lUárcius 17  -én 
.J 1llirc költöllük. a 2,4 1nilliárdot ? 

Soro,i kívüli, kongresszus A sze1·é11y lehetőség elle11é1·e 

he1·uháztunk, f ejlesztettü11k 
A Vasutasok Szakszen·eze- 5zámban találhatók olyan sze- Kompromisszumos megoldás tenek Országos Választmánya mélyek, akik a jelöltség köve- született. A i:cila;;z.tmány ti.gy február 23-é:i ülést tartott. A telményeit kielégítik. határozott, hogy ebben a kér- 1 testület napirendjén szerepelt A választásoknak van egy désbcn döntsön a soron kívüli többek közölt a VSz soron ki- m·;0 •1k te·ti·e 1· s, ez a szaksze1·- k l b ""' - ·ongress:us, ame II egy cn az ,·üli kongresszusának összehi- vezeti \'a!!,·on használati· _1·0_ Nehéz esztendőt ha:::ytunk holnap számára Is fontos be- kcdését már nem zararják az · k á · .,, i\ISZOSZ-l1ez való tartozásun- - k vása, a tb-bn orm nyzati Ya- :;:ának - késöbbiekbcn tulaj- magunk mögött. Mind egyé- ruházást, fejlesztést. Szi nte elavult műszaki körúlménye • lasztással, a bér- és foglal- donjogának - megosztása a l:at is meghatározza. n1  életünket, mínd a vasjt \ isszhang nelkül valósultJk Dcfrjeztuk az állomásé'pület koztatáspolitikával kapcsola. nílasztásokon elért credmé- A napirenden szerepló elö- egészét érin tó, elóre nem ki- meg olyan beruház'isok, fej- (el újí tását, tehát a helj 1 utatos aktuális feladatok megvi- nyek alapján. A ,·álasztások- terjesztésekhez kapcsolódva számítható tényezó Za\ arta lesztésck, amelyek a kl\'ülál- sok körülménJ eit 1s s kerü't tatása, továbbá a ,·asútegész- kal szinte e�v i doben - ered- többen szóvá tettek a .'11agyar munkankat, befolyásolta köz.- ló számára helyi jelentosé�.:i- ja\ !tani. Hétsonlóan örvendrségügy, a mü\·eiődési és a ményes munkaviillalói érdek- Vasutas, mint szakszerveze- érzetünket. Egyik ilyen előre nek tünhetnek, de elkészültük tes és a g,·orsabb f..,rgalm„t �·ermekintéz.mények irányitá- \"édelem ellátásához -. a tünk szócsövének hatásosabb nem felmérhető, tőlünk fug- egész országrészek forgalmá- szo.galó részfeladat \ alósu. t sának, átszer\'ezésének kérdé- l\IAV szen·ezeti struklúrájá- felhasználását a tagság tájéko- getlen körülmény a legfőbb ra, esetenként nemzetközi meg Acs állomáson, ahol uj sei. hoz igazodó szakszervezeti bevétell forrásunk, a tehcrfor- osszeköttetéscinkre is kihat. átmenó \ f1g:inyokat építC't-zódásában. Ennek érdekében . Papp Pál elnök be\'ezctójé- &zer\'ezeti átalakulást is végre galom becsültnél ts nagyobb Kezdjük a visszntd,inte�t a t:ink. J\ tér�é::: régi gondJ t ben hangsúlyozta, hogy min- kell hajtanunk. úgy kell át- szorgalmazták olyan cikkek mértékű v i.;,szaesése. Ebbe köl tségvetési juttatás fclhas1.- oldja meg Tatnban,·a cs Ta a den érv amell(!tt !>Zól, hogy alakítani szervezetünket, hogy megjelentetését, amelyek köz- belejátszott a tranzitforgalom nálásávaJ megrnlósilott léte- ál lomások kor,zerusi tésének róvid határidön belül össze testületeink mind szakági .mind érthetö tájékoztatást nyújta- drasztikus csökkenése, a szer- sitmenyek, fejlesz.tések nem idénl'e ter\'ezett befejez.ése. I t t  kell hívni a soron ki\·üli területi felépítésben alkalmaz. nak  a tagság, a VSz érdekvé- biai áruszállítási embar 6ó, teljes igényű i'imertetésévcl. még '.l:i mi l l  1ós erték ü mu:1-kongresszust, amely munka- kodjanak a döatési jogkörrel delmi teYékenységéről. A lap amely önmagában 3 mill iárd- A he,c(yeshalmi \'onol nemzet- kát kell el\·égezni kongresszus lesz, nyitánya a felruházott vasúti vezetök hi- jó szolgálatot tehet az elkö\'et- ra tehetö \'eszteséget okozott. közi kapcsolataink egyil, leg- Budapc<t térségében, ha társadalombiztosítási önkor- erarchiájához. Az elöttiink ál- kezendő ,·álasztásl küzdelem- A különböző kényszerlépé- fontosabb és legnagyobb for- csak trúklépésekkel I s, dc , -mánytati és az üzemi tanács ló feladatok megi:alcisítása be..,. A vcilasztmány a követ- sek kihatottak a \'asút hol- galmú ütöcre. A korszeruen került enyhíteni a kcil\ as:i t i  nilasztásc-k kampányának. nemcsak clltatározás kérdése, kező határozatot fogadta el: napját meghatározó fejleszté- á tépített, 160 kilométeres ·e- forgalom gondjain. J\ kón·as-

Szakszervczetiink megítélése ltiszen e1111ek pénzügyi feltéte- összehí\·ja a Vasutasok si, beruházási, karbantartási bességre alkalmas vonalban úti elegyáramlá,ban kgna-
sz.erint e:ekre a választásol:ra leit is biztositani kell. Mind- Szakszervezete soron kf\·üli munkákra is.  Most már nem- sz,getszerűcn voltak - és saj- grnbb �ondot okozó hid ... k kó-

1 b • " ezekre a k"érdésekrc a soron kongresszusát. A kongre�szus csak a garast kell fogunkhoz nos -, a pénzszűke mla:t még zúi megtörtént a l\Iénes, a K e-nem. egy .,sza :sxert·e:et arat k . ·· 1 ·  k k k 11 • A maradtak olvan szakaszok, resztu· r,· c·c: az E.1''•e'bnt 1· , r ,· L·-
·1\'U I ongrcsszusna · e va. helye a budapesti l\I V Be\·é- verni, hanem minden korab- � - - "" ' r. , környezetben kés::ulünk, -� ez !aszt adni. tel-ellenőrzési Ii:azgatóság bínál célirányosabban kell amelyeken 100, 00, esetenként né útiak átépítése. E[kezd1ük nehezíti a munkát. Nagy a tét, Szakszervezetünk elnökének konferenciaterme. Ideje: már- sorolni : mikor, mire, menm·it 40 kilométeres sebességgel le- az elöregedett zebegénvi mert ütőképC's üzemi tanác�ok , itainditója után sorra kértek cius 1 i-e. • költünk. Sanyarn /telyzetün- het csak közlekedni. Ilyen szú- völgyhfd iilépité�ét. A muncsak úgy alakulhatnak ki, ha szót a Yálasztmány tagjai. A A VSz választmanya java- 1:et c11yhftendő, a múlt évben kület i:olt például a i•onal Acs kát szándékunk szerint a7. azokba olyan jelöltek kerül- felszólalók többsége n<.?m vi- �olta 8 kon"re�szusnak, hogy kis kerekítéssel, 2,1 milliárd -Győrszentivá11 között i sza- idén be i s  akarjuk fejezni, · f 'k · ' t  · • - · • - " 

f · ,. l · · j • J:as:a. A költsé,.,avetési J·utta- me1 t a h1'd a' ll pot \'·' r nek, akik sza.una1 e, eszü, se- tatta a1. e,oterjesztet t Ja vas.a- fogadja cl a Vasutasok Szak- orrnt ,-ö tsegvete1>1 uttata.,t I a za „ Ja a 
i:üknél fog\'a képesek ellátni tok funto�ságát. Voltak cltérö szervezete alapszabályának kaptunk, ami lényegesen /;e- t,'isból fejeztük t l t be a múlt köztudottan na�v hl\'atásfor
feladatukat. és .szcmélnikben \'élemépyek is. elsósorban a módosítását. Válassza meg vesebb a korábbla knál, nem évben az átépí tést. galmu szobi \ onal közlekcde-. ·1 t • l "/ Hasonlóan múlt idöben be- ,c· t  1 ,  . .  t ' ettek m·'n'·a\·a· 11a módosított alapszabály sZÖ\ e.,"- szakszervezetünk pénzügv1 i s  szo ra a cny egesen szu ;- � • e ,-o e.ez a u " • ' • • b b / ·1 szélhetünk Tata bán,·::, ahó /\ forr1a lmat k"'7\'�tl"nul .,.. l 'k · d , éb A · t�n·· ter\'ezeléröl, ellcnórzó bizottsáf:ának elnö- segesrol, de a a1 a,i cro ,- .. v " "' u er e,, · en. z. utemi .... a- · ,, állomás m:ír emlltctt keretbúl "Íto· bc.wuha' zasokon, feJ·teszt•'-. d k d · d . . b él 1 k t · két. Fogla!Jon ál!{1st a l\Iagyar nek a kis segitseg i.s .,nagy .. - , csok csak 1gy tu na· ere me- A tag IJ e\· e e mc;::osz a- fi namzirozott korc;zerüsitésé- sckcn kl\'Ül a ko tséí!vetesi Stak,-zervezetek Ors1.ágos Szö- leltet. Ez az összeg valami\·el = n) e:,en elni a l\Iqnka Törvém·- !;ának v1táJában a \·álasztm.iny roL Sikerült befejezni az ál- hozzaj írulas felhJsz.na:.isa\ al 0 

, etségéhez rnló tartozás kér- töpb min; nci;yrqc i1 sa jat kbnyvébcn blzto itott jogaik• clut ftott az l\lSZ Z t ná- dik�ben. Jclölle ;. 1 a •z>-r\·ezct lomb telje átéplt�ét. Me�- , a óSultal< mer! Fü e�abrm�. • �-.. t. " " forrásból ercdö anyagi khe- .. · k J. • 1 l · kal. A VSz eredményes ,·a- csának azt a� lncli1\ ánvat. mjkódtett ének, korszerű ité- torlert a \ aganyo csert:Je, e - {apoc;" .. r es T sz.1 ,a..,, cJ,l .,.. la!ztisi zereplescnek zúlo6a hogy a �zovet.scg tai:m:érre1.e- s ének irám át a hozzátartozó tőslgünknck. A két forrá ból ké,z.ult a sebességi Igém ek- rr nsokon a konzf'ra, d:gi t.'.il .s 
hitelképes jelöltek állitása. te1 tagdiJbe\·ételük 10 szózalé- anyagi feltetclekkcl együtt. �cm futotta mindenre. ami in- nek megfelelő felsó\·ezeték, a j ,frmOmérlegek, Ewk üzc,n -dokolt lenne, de az.ért s1ke- korszerü b1z.tos1tóbercndezés. be h"l,·ezése kettos haszonnal Szakszer\'czetunk tagsága és ka\ al j;iru!janak hozzf1 a szu- " ,  - • k 1 · • h rásku Jcnö rült me;;\·alósitani néhány, a ,1 nemzetkö::i rnnatok kfülc- jár. Egvrész.t hiányuk miatt  a t_á_m
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1 
szallít ta tó partnerek á!tal 
megadott súly volt a szám1á

A �IÁV vezérigazgatója Borsodban Sikeres volt a tavalyit 
létszám- és bérgazdálkodáS 

zás alapja Az émbei:allás nem 
•gy esetben - finoma n szól
va is - vitákra adott okot. A 
"l'lérlei;ck üzembe állítá�a 
mind a \'asút, mind a ru,·a
roztató számára kétségeket k',;. 
z.c'iró helyzetet teremtett. Mi a 
tén} leges súly alapján tudjuk 
fchzámolni a költségeket és a 
íu\'aroztató számára is garan
cia. hogy számláink hitelesek. 

Csárádi Jáno�. a :11AV YC• 

zéngazgatója február 26-án G. 
Nagyné dr. Maczó Agnes or
szággyűlési képvlselö meghívá
sára Borsodba latogatott, s 
Encsen, a helyi vezetók és a 
környék CH teleptilésének ön
kormányzati \ ezetői, polgár
mesterei előtt tartott tájékoz
tatót a vasút helyzetéről, jö\·ő
jéról. technikai-műszaki fej
lesztésének lehetóségeiról. 

A yezérigazgató e:öljáróban 
megnyugtatta hallgatóságát, 
hogy a MA V nem tervezi a 
i;:yengeforgalmú vasútvonalak 
bezárását. Következésképpen a 

szerencs-hidasnémeti vonal 
megszüntetése sem szerepel a 
tervben. Ellenkezőleg, a vasút 
,·czetÖlt inkább az foglalkoz
tatja, hogy ho.;yan, milyen for
rásokból lehetne ezeket, a több-

sé;;ukben elhan,·a�olt műszaki 
állapotú vonalakat felújítani 
majd nyl:'reségesse tenni. Ezzel 
kapcsolatban helvi példat 1s 
említett. J\ Fclsözsolca-Hidas
németi közötti vonal \'illamo
sitását például koncessziós ala
pon ki\·ánják \·illamosítam. 
Ezenkívül további vasútvona
lak \·illamositását is hasonló 
módon tervezik. 

A l\1A V ,·czérigazgatója ez
után elmondotta, hogy a leg
forgalmasabb fővonalak közül 
a budapest-hegyeshalmit és a 
budapest-kelebiait 1s külföldi 
tőke be\·onásával s:i:eretnék 
korszerűsíteni .  A tárgyalások 
német, illet\·e francia kor
mánygaranciás hitelek felvéte
léról már elórehaladott álla
potban vannak. Mindkét fővo
nal átépítését 180-200 kilomé
ter, órás sebességre tervezik. 

1\ közleked�si iárea ier,·e 

a balesetek' megelőzesé1·e 
KcilnokE Kis Sándort helyet

tes államtitkár sajtótájékozta
tón jelentette be, hogy a közle
kedési tárca átfogó intézkedé
si tervet dolgozott k i  a köz
út-\'asút keresztezódésekben 
előforduló balesetek megelózé
sérc. A .l\Iagyar Allamvasuta
kat például kötelezik, hogy 
fejlesztési költségvetése terhé
re, valamennyi fénysorompó
nál cserélje le az eddig alkal
mazott akkumulátorokat, úgy
nevezett zselés, más célra nem 
használható akkumulátorra. 

A minisztérium rendelkezé
se értelmében a bármilyen ok
óól meghibásodott fénysorom
ppk helyreállítási Idejét - tí
pustól függően - 1 2-12 órá
ban maximálja, s a határidó 
Ic,ártával jelzőór felállítását 
teszik kötelezövé. A Yonatok
nak a hiba kijavításáig, ezelten 
a szakaszo-� JJ?gf�j�Jíl7- 13 ki:. 

lométer,'órás sebességet enge
délyeznek. 

A helyettes államtitkár nyo
matékosan rámutatott: a vas
úti balesetek többsége nem a 
biztonságtechnikai eszközök 
hiányára, hanem az elmúlt 
idószakban kialakult közleke
dési morálra vezetl!etók visz
sza. Bppen ezért a tárca még 
ebben a fél évben a kormány 
elé terjeszti nemzeti közleke
désbiztonstígi programját. Lé
nyege: minimális külföldi h itel 
felvétele mellett oktatási, tö
megkommunikációs és reklám
projektek révén Igyekezne tu
datosítani a. közlekedökkel a 
felelőtlenség következményeit. 
A jövóben egyébként 100 ezer 
forint jutalom illeti azt a rend
óri egységet, amely a vasúti 
közle}{edés biztonsága elleni 
szándékos ci;elekménv elkö\·e-
t5�t tctt_en ¾i. . (\'f) 

.A keresetek elfogadható mértékben nöYckcdtcl� 

A l\IA V munkaügyi tevé
kenységének kiemelkedő éve 
volt az 1992. év, mert ebben az 
időszakban több olyan ese
mény törten!, amelyek a mun
ka \"ilágá t mélyen érin tették. 
Ezek közül a legfontosabbak: 

A száll ítási teljesítmények 
továbbra is nagymértékben 
csökkentek, romlottak a gaz
dálkodási, likddltási, beruhá
zási stb. feltételek. A korábbi 
é\·e;dól eltérően nagyobb 
mértékű létszámcsö'.<kentést 
(elbocsátásokat) kellett végre
hajtani, s a beindult átszerve
zések - különösen az év \'é
gén - több ezer munkavállaló 
hel\·zetét érintették, Megvál
tozÓtt a vasutas dolgozók be
sorolási és alapbérrendszere, 
évközben életbe lépett az új 
!IIunka Törvénykönyve, amely 
a kollektív szerződés módosí
tását is több pontban szüksé
gessé tette. 

Új foglalkoztatási formák 
kerültek bevezetésre (a tíz
ezreket érintó részmunkaidő, 
a kényszerszabadság alkalma
zása) és megkezdődött az egyes 
területeken fölöslegessé vált 
munkavállalók átképzése. 

A felsoroltak közül többre 
lehet úgy emlékezni, mint 
amit  először vezettek be, elő
ször alkalmaztak 1992-ben. Re
mélhetöleg ,·olt olyan is a 
múlt évi intézkedések között, 
amelyre többé ilyen formában 
nem kerül sor (a nagymérté
kű létszámcsökkentés.) 

A munkagazdasági témák 
közül részletesebb értékelést 
érdemel a munkacróhelyzet 
alakulása, a munkaldö-felhasz
nálás változása, az új bérrend
szer be\·ezetésének tapa5ztala
tai és a béremelés, illet\·e a 
keresetnfüozas néhány sz;e.-n
pon tja, 

Az 1992. éd létszámcsökken
tést lehetőve tette a szállitási 
teljesítmények további jelen
tós csökkenése, a beruházásra, 
fenntartásra fordítható össze
gek mérséklödése. A csökke
nést a J\IAV átlagos létszámá
nak 10 százalékában llataroz
táTc meg. A létsz.ámcsökken tés 
három cé.t is szolgált :  a szük
séglethez jobban igazodó lét
számösszetétel kialakítását, a 
hatékonyabb foglalkoztatás 
biztositását és átlagbérfejlesz
tés részbeni forrásfedezésének 
megteremtését. A létszámle
épitési k ötelezettséget 1 1  254 
föben határozták meg, melyet 
1014-gyel növelt a szervezeti 
kiválások létszámcsökkentő 
hatása. A csókkentés mértékét 
d ifferenciáltan (8-14 százalék 
között) állapították meg az 
eg;-es szakágak között. 

A teljesítés vontatottan In
dult meg, majd a végrehajtás 
folyamatossá vált. A gépészeti, 
valamint az építési és pálya
fenntartási szakágnál a II. fél
évben �yorsult fel a leépítés és 
így teljesítették a tervüket. 
A csökkentés összességében 
mintegy 1,2 százalékkal, 1500 
f6vel több volt az elóirányzott
nál. A tervezettnél l ényegesen 
nagyobb volt a csökkentés az 
üzemviteli és az anyaggazdál
kodási szakágnál, ugyanakkor 
az igazgatósági szakág létszá
ma meghaladta a tervezettet. 

Az  átla�os állomány! lét
számban bekö\·etkezett csök
kenésnél lényegesen nagyobb 
volt ,az eltérés az 1991., illetve 
1992. évi decemberi létszámok
ban. 1992. oecemberében a tel
jes munkaidós létszám 92 732 
\'Olt és ez 18 607-tel volt ke
vesebb. mint az előzó év azo
n.QS idóSZ<!kában. lgy az 1992. 
é.\ i _ lét$zámcsókkenésnelt je: 

lentös a folyó é,·re áthúzódó A mi további hasznunk. hogy 
hatása az átla�os létszámra. a mérlegelést bérmunkábao A létszámcsökkentés vé;rc- \ é�ezzük, ami plusz be,·ételt haJtását elsösorban a fluktuá- hoz. 
eió és nyugdíjazások miatt be- A költségvetési hozzájárukövetkező kiválások útján, a lás adta plu�z lehetóségek: fel\·ételi zárlat érvényben tar- hasznosításának felsorolá�a lásával kÍ\·ánlák megoldani, közel sem ad teljes képet. ezzel a lehetó legkisebb mér- mert csak a legfontosabb és tékre csökkent\·e a kényszerü jelentósebb létesltményekról elbocsátások számát. Ugyan- esett szó. A kÖZ\'etlen segltséak7.or megkezdődött az egyes i-:en kívül nem elhanyagolhatcrületeken feleslegessé vált ló a köz.vetett hatás sem, létszám átképzése, átcsoporto- ugyanis í�y a saját forrásaink 
sitása a munkaeröhiányos te- felhasználásában Is elónyhöz rületekre. A 25 átképzö tanfo- Jutottunk, mert bővült a mozlyamon összesen 178 jegyvizs- gásterünk. gálót, 479 rendészt és fegyve- A pénzben kifejezett jutta�. res őrt képeztek ki. A .MAV-
nál 1992-ben összesen 17 651 táson kívül feltétlen tii cmli

tést kell tenni arról a segit-munkaviszony-megszüntetés ségről is, amit jelentett szá-következett be. Ebből 5591 munkra a h!telfelvételekhez személynek a munkaviszonya d k nyugdíjazással 6Zúnt meg. a ott ·ormánygarancla. E 
(2439 yasutas korengedmény- szempontból ha csak jelzés

nyel vonult nyugállományba). szerüen, de feltétlenül emlí-
4352-en közös megegye1..éssel té5t kell tenni a Spanyolor• 
szüntették meg vasúti állásu- szággal kötött szerződésről, 
kat. 1 122 személy áthelyezéssel amelynek értelmében már az 
került el a MA V létszámából. idén beérkeznek a megren
ősszesen 2849 vasutast bocsá- delt 76 darab, 200 kilométeres 
tottak el. (A munkav:szony sebességre alkalmas CAF-ko
megszünésének ez 16,1 száza- esik els6 példányai. Ennek 

jelentősége nemcsak az, hogy léka). Az év elején tervezett korszerü jármü\·ekkel bóvül 5COO fös felmond.ásnak alig a kocsiparkunk, hanem ennél több mint felére került sor, és is fontosabb; a l\IA v nem szo-
ez viszonylag kedi:ezónek mi- rul ki az európai vasúti for
nösíthetö. galomból, mert m iután nem 

A felmondások következ- álltak rendelkezésre az ottani 
ményeként 1992-ben összesen Igényeknek megfeleló kocsik, 

bizony ennek a veszélye Is 250 millió forintot fizettek ki fennállt. Az új kocsik mind végkielégítésre. A \'égkielégí. forgalm i, mind műszaki és tés egy fóre jutó átlagos ösz- komfort szempontjából megszege 07 662 forint. Ez 4,1 hó- felelnek azoknak az Igények• nap bérének felel meg. Ebből nek, amelyek lehetővé teszik, 
az összegből 54 6Ct forint hogy saját jármúvelnkkel ve
(2,55 hónap) a törvényesen já- t?yünk részt a nemzetközi for
ró végkielégítés, a többit a galömba n, ami a MA V -nak 

be,·étclt hoz. 
(folytatás a Z. oldalon.) 

· 
J{pnncr János 
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Konferenciát rendezett 

a Fridhich Ebert Alapítvány 
.il' .,....,,......1i-..en,e,,etel,· ngilatl,..-t• 

Mint arról lapank C. IÚIÚ
ban Is biri adtunk. a MA V-úl 
miikldl lt vasutas szabser
•� kizremúkldéshel feb
ruár .:"-H-én múodik alka
lommal rendezett nemze&közl 
konferenciát a Friedrich Ebert 
Alapitványt. A rendesvényen 
az EGK. brüsneU köspontjának 
KözlekedésPollt.lkal Irodája. 
a Németországi Vasutasok 
Sz&kszerveze&e, az Orazásl)'Ü
lés Infrutralúuráll11 Alblso&t
sága, a Közlekedési, Bfrközlé
sl és Vízilnl Minisztérium, 
valamint a MA.V Vezérlgaz
satóúc vezeti tlsztsél(viaelll 
Is mecjelentek. A tanáakosás 
iuzepéseként a vasutas 
uakaervezetek az alábbi nyi
la&kozatoi teatk köné: 

A A Magyarországon és 
W ezen belül a Magyar Ál
lamvasutaknál kialakult s:zak
szervezeti pluralizmus elvei
nek és gyakorlatának tisztelet
ben tartása mellett pozitívan 
értékelik az együttműködés 
folytatását és megerősödését, 
ami abban is kifejeződik, hogy 
a jelen tanácskozáson a koráb
bi hárommal szemben öt 
vasutas szervezet vett részt. 
Megállapítják, hogy az előző 
gárdonyi konferencia által ösz
tönzött szakszervezeti együtt
működésnek szerepe van az 
1992. november 23-i eredmé
nyes sztrájkmegmozdulásban, 
illetve az ennek nyomán a 
kormány és a vasutas szak
szervezetek között december 
9-én létrejött, a MA V műkö
dési feltételeire és a vasutas 
dolgozók helyzetére vonatkozó 
megállapodás me�ötésében. 

A A hivatkozott megállapo
W dás végrehajtása jelenleg 
folyik. A szakszervezetek ab
ból indulnak ki, hogy a kor
mányban bekövetkezett sze
mélyi változások - amelyek 
a december 9-i megállapodás 
aláíróit különösen érintik -
nem jelentik egyidejűleg a 
kormányzati magatartás meg
változását. 

Feltételezik, bog�· a közleke
dési tárca új vezetője szemé
lyében a vasút ügye iránt el
kötelezett, korrekt, kiszámít
ható partnerre találnak, s ma
guk is ekként kívánnak 
vele együttműködni. 

A A vasút műszaki állapo
V ta és működőképességé
nek megőrzése a jövőben is 
kiemelt állami gondoskodást 
igényel. A szakszervezetek vá
rakozással tekintenek a közle-
kedési tárca nagyszabású 
infrastrukturális fejlesztési 
nyilatkozatainak megvalósu: 
lása elé, s e vonaitkozásban 
markáns érdekérvényesítést 
várnak a pénzügyi kormány
zat irányába a kitűzött prog
ramok finanszfrozása céljából. 

amely a hoHzú ü.vú fejl6dés 
kereteit rögzíti, sürgősséggel 
tiizte napirendjére az ország. 
gyűlés. Ugyanilyen fontosságot 
tulajdonftanak az új közleke
déspolitikai koncepció mep.1-
kotásának is. 

A A MA V szervezetének 
V átalakítása 1993-ban be
fejez&lik. A szakszervezetek 
az átalakítást - mint eddig, 
a továbbiakban is - csak úgy 
fogadják el, ha annak a vas
utas munkavállalókra nézve 
nincsenek hátrányos következ
ményei. Különösen fontosnak 
ítélik e téren a foglalkoztatás 
biztonságának javítására teen-

A A szakszervezetek kifeje
W zik azon meggy6z6désü
ket, hogy az európai integrá
ció nem képzelhető el Kelet
és Közép-Európa felzárkmta
tása nélkül. Megfelelő infra
struktúra hiányában az EG K 
belpiaca és gazda.sági ereje 
nem tud kedvező hatást gya
korolni e régió gazdasági fej-
16désére, az infrastruktúra 
hiánya e ponton a kelet-közép
európai tét"aég gazdasági fejlő
désének gátjává válhat. 

E követelm�ny mentén a 
nYilatkozat aláírói messzeme
nő együttrmlködésre töreksze-

A ianácskozáa rilztvevól. előtérben a VSz képvlsel6i 
(Fo"6: TiltUi) 

d6 lépéseket; a munkahely.; 
megőrzést és új munkahelyek 
teremtését. A szakszervezetek 
értékelése szerint az áitalakítás 
sikerének legfontosabb felté
tele a vasutasok együttműkö
dése és pozitív elkötele%ettsé
ge. Különösen fontos, hogy a 
megszerzett jogok biztosítása, 
a teljesítményorientált bére
zésre való kilátás, a vasút 
minden dolgozója részére nyi
tott pozitív szakmai perspek
tíva egyaránt az átalakítás 
nélkülözhetetlen részei legye
nek. 

0 A szakszervezetek leszö
gezik, hogy a vasútegész

ségügy a vasutasok évszázados 
anyagi áldozatvállalásának 
eredménye. Határozottan fel
lépnek minden olyan törek
véssel szemben, amely a vas
útegészségügyi intézmény
rendszer önállóságának meg
kérdőjelezésére vagy az álla
mi egészségüggyel való egybe
mosására irányul. Elvárják, 
hogy az utóbbi időben a vas
útegészségüggyel kapcsolat
ban nyilván088ágra került hí-

nek az F.GK-országok vasutas 
szakszervezeteivel. 

A A szakszervezetek válto
V zatlanul fenntartják a to
vábbi együttműködésre irá-
nyuló szándékukat és keresik 
annak lehetséges formáit. 

A A szakszervezetek köszö
V netüket fejezik ki a 
Friedrich Ebert Alapítvány-
nak a huzamos idón keresztül 
nyújtott, a szakszervezetközi 
együttműködést előmozdító és 
a rendezvények lebonyolításá
hoz lehetőséget nyújtó támo
gatásáért. 

Gárdony, 1993. február 24. 

Papp Pál 
Vasutasok Szakszervezete 

Gaskó lstrin 
Vasúti Dolgozók Szabad 

Szakszervezete 
Dr. Borsik János 
Mozdonyvezetők 
Szakszervezete 
Kováa Ferenc 

Vasutasok Független 
Szakszervezeti Szövetsége 

Sikeres volt a tav� 
létszám- és bérgazdálkod&, 

(Folutatá& az 1. oldalról.) 

kollektív szerz6désben rögzí
tett szabály alapján, többlet
ként kapták a MA V munka
vállalók. 

Az összes munkaviszon11 
megszűnés 83 százaléka fizikai 
munkakörökre és 17 százaléka 
a szellemi foglalkozásúa.kra 
esik, amely azt ;elenti, ho1111 
növekedett a szellemi-fizikai 
munkavállalók aránya. A lét
számleépítésnek ez a formája 
a munkaerő-struktúrában a 
nem kívánatos torzulásokat 
erősítette és a nem megfelelő 
munkaerő-gazdálkodást jelen
ti. 

1992-ben a munkaviszony 
megszűnések körülbelül 10 
százalékát kitevően került sor 
új felvételes munkavállalók 
alkalmazására (1730 fő), ame
lyet a létszámzárlat miatt 
csak külön engedéllyel lehe
tett végrehajtani. Az újfelvé
telesek nagy része pályakezdő 
fiatal. 

Az új bérrendszer 
tapasztalatai 

A szükségszerű létszámcsök
kentés mellett - amely ter
mészetesen nagymértékben 
mérsékelte a rendelkezésre ál
ló munkaidőalapot - további 
munkaidő-csökkentő intézke
désre került sor. Ezek közül a 
leglényegesebbek a követke
zók: 

A túlóTacsökkentés több 
mint 2 millió órát tett ki és az 
összes túlóTának 51 százaléka. 
(1000 vasutas teljes évi mun
kaideje.) A fagyszabadság és 
a kényszerszabadság alkalma
zása 1,2 millió órát tett ki. 
(550 fő éVi munkaideje.) A 
központilag bevezetett rész
munk,aidó alkalmazása öt hétig 
tartott és 53 OOO föl ..éritúett. 
Ez 3,3 millió órával mérsé
kelte a munkaidő-felhaszná
lást. (1626 személy évi mun
kaideje). Ez az intézkedés a 
MAV-nak több mint 400 mil
lió forint bérmegtakarítást 
eredményezett. 

A felsoTolt intézkedések ösz
szesen mintegy 3200 vasutas 
teljes é1'i munkaidejének fe
lelnek meg. Ez azt is jelenti, 
hogy a munkaidőalap-csök
kentő tevékenység körülbelül 
en.nyi fővel mérsékelte a lét
számcsökkentést. és ez igen 
jelentős eredményként érté
kelhető. 

A rendelkezésre álló munka. 
időalapot mérsékelte az év 
közben bevezetett új Munka 
Törvénykönyve is azzal, hogy 
növelte a szabadságos napok 
számát. (Ez 1992-ben egy főre 
jutóan á tlagosan 2,5 napot je
lentett). 

Az 1992-ben beve2'letett új 

értékeléskor elsősorban né
hány számszerll adatot eme
lünk ki. Az utólagos é-rtékeléa 
soTán összefoglalásként meg 
lehet állapítani, ho1111 az alap
vető célkitűzést az ú; bén-end
szer teljesítette. Ezek a követ
kezők voltak: tegye alapvetővé 
az összes kereseten belül az 
alapbért, szüntesse meg a 
közvetlen vezetők bérdifferen
ciálási lehetóségét, alakítson 
ki új bérarányokat az egyes 
munkakörök. egyének között 
és szűnjön meg a jutalmazási, 
premizálási formák sokszor 
kritizált módszere. 

Az új bérezési rendszer gya
korlatilag néhány munkakört 
kivéve minden MA V dolgozóra 
kiterjedt. Ma már sokan -
szerintem jogosan - kétségbe 
vonják, hogy a felsorolt célki
túzések ebben a formában va
ló teljesítése helyes volt-e? 

Az elmúlt évi béTfejlesztés 
soTán olyan döntés született, 
hogy a 8000 forintos elsö ha
tán-ól induló béTtaTifákat leg· 
alább 70 százalékos méTtékben 
minden munkavállaló éTje el. 
A legalacsonyabb 15 százalé
kos mértékű béremelés ered
ményeként az átlagos ráállás! 
szint év végére 74,28 százalék
ra állt. tgy egyes munkakö
rök, egyes személyek ráállási 
mértéke 70-100 százalék kö
zött van. (Előfordul 100 száza
lék fölötti szint is). A nagv
mértékben differenicált ráál
lási szint akadályozza az új 
bérrendszer működésének reá
lis értékelését, hiszen a !koráb
bi alapbér-differenciák nagy 
része fennmaradt. A teljes 
értékelést csak akkor lehetne 
elvégezni, ha minden munka
körben egyforma lenne a bér
ráállási mértéke (például 90 
vagy 100 százalék). 

Az. egyes bérosztályok ráál
lási szintje között is jelenleg 
nagy • különbség. A legmaga
sabb a ráállás - 99,6 százalék 
-. az 1. fizetési osztályban. te
hát a legalacsonyabb bérezésű 
munkavállalóknál van. A rá
állás ahogy növekednek a fi
zetési osztályok. úgy mérsék
lődik. Az 1-7. fizetési osz
tály a ráállás az átlagos 
mértéket meghaladja. A 8-16. 
fizetési osztályokban az átla
gos szLnt alatt van. A legala
csonyabb - 71 százalék alatti 
- ráállás 11-14. fizetési osz
tályokban található. A 17. fize
tési osztálytól ismét az átlag 
fölé emelkedik a mérték, majd 
a 18. osztálytól meghaladja a 
80 százalékot. Tehát a leg
alacsonyabb és a legmagasabb 
alapbéreket jelentő osztályok
ban a legkedvezőbbek a bérek 
a kategória tételeihez viszo
nyítva. 

Kiszámították,, hogy milyen 
összegre lenne szükség ahhoz. 
hogy mindenki elérje a 100 
százalékos bért. Ez havi szin· 
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álláshoz szükséges bút. ak)Jdt 
az meghaladja a 7,2 mllllardf!it. 
ehhez hozzászámítva a PMN
kok többlet bérigényét akkor, 
körülbelül 8 milliárdot á• 
punk. lgy a közterheklte11Deil
növelt többletbérköltség igé-, 
nte a 100 százalék réállásnil 
körülbelül 12 milliárdot tenne 
ki. Ebböl látható, ho01/ a tari
fatételek teljes körű elffáe 
olyan költségkihatáual ;ci1'111, 
amellyel a MAV nem rendt&
kezik. 

Kisebb arányú 

bértúllépés 
A MA V 1992. évi vállalaU 

tervében az szerepel, hOI)' 
munkabérekre 25 440 forintot 
fordít, amelyet később 520 
millióval megemelt az évk6&
ben belépő új Munka Törvény
könyve és a módosított kollek
tív szerződés többlet bérigé
nye miatt. A tényleges bérfel
használás 26 033 millió forint 
volt, amely 73 millióval ha
ladja meg a módosított e16-
irányzatot. Bértúllépés lénye. 
gesen nagyobb arányú lett 
volna, ha nem következik be 
az előirányzatnál sokkal ma
gasabb létszámcsökkenés. A '13 
millió forintos túllépés nagy 
része (55,4 millió) a gépészeti 
szakágnál következett be, 

Az átlagbér-növekedés 27,3 
százalékos volt, lényegeaen 
magasabb az elóirányzott 19-
22 százaléknál. A növekedés 
összetevői a következők: 

- bérfejlesztés 22,6 száza• 
lék. 

- 13 havi fizetés nem ter
vezett növekménye 2,8 száza
lék, . / 

- a Iétszámösszetétel ,ll
tozása 1.5 százalék, 

- a Munka Törvényköoyve 
módo,sít,ása 2,,,-4, Siiúal&,, 

Az átlagbért 2,1 srázaW. 
mértékben csökkentette • 
múlt év során alkalmazott 
részmunkaidő, a kényszenJIJ• 
badság, és a fa1111szabacJMo 
béTmegtakaritást eTedményezó 
hatása. 

Az átlagbérek a legnagyobb 
mértékben· a távközlési és biz
tosítóberendezési szakágnil 
(33,7 százalék) és az anyaggaz
dálkodás területén (33,3 uáza. 
lék) növekedtek. Az átlagosnál 
nagyobb növekeöés követke
zett be az üzemvitel területén 
is (31,8 százalék). 

Az átlag09Dál lényegesen ki
sebb mértékű növekedést ér
tek el a mun·kaügyi és humán
politikai blokkhoz, (8,5 száza
lék) és az építési, pályafeno• 
tartási szakághoz (15,0 száza• 
lék) tartozók. Az átlagbéret
ben (alapbérekben) bekövet
kező eltérő mértékű növeke
dést majdnem kil.árólag az 
alkalmazott új bérrendszer 
idézte elő azzal, hogy mú 
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Minisztériumi kísérletek' 
a vasútegészségügy kisajátításííro 

Lapunk ez évi 3, számácan 
megjelent: Korszerűsítik a 
vasút-egészségüg�·i szolgálat 
irányítási rendszerét címü 
cikk egyrészt kritikai észre
vételek sorozatát indította el. 
másrészt 01,·an látszatot �el
tett. mintha a Vasutasok 
Szakszervezete álláspontját 
tükrözné. Erről azonban szó 
sincs, al 1rus a MA V egész
ségügyi szolgálat Közlekedési, 
Hlrközlé�i és Vízügyi Minisz
térium irányítása, illetve fel
ügyelete alá helyezését szor
galmazók á lláspontját tükrözi. 

A pártállami időszakban is 
nem egy kísérlet történt a 
MAV egészségügyi szolgálat
nak a:: állami egés::ségügy 
rendszerébe történó beépítésé
re. A rendszerváltás ut.c-in 1s 
fob'(atódott. illetve folytatódik 
ez a gyakorlat. jelenleg a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi l\Iinisz_térium pró
bálkozik a MA V egészseg
üg�•i szolgálat bekebelezésével. 

A Vasutasok Szakszen·ezete 
mindenkor határozottan elle
nezte az említett elképzelése
ket és óva intett a hatalmi lé
pések megtételétől. Ezt teszi 
most is !  

Ennek bizonyítékául álljon 
itt a Vasutasok Szakszerveze
te. a Vasúti Dolgozók Szabad 
Szakszervezete. a va�utasok 
Független Szakszervezeti Szö
Yetsége, és a Va-;úti Alkalma
zottak Demokratikus Szö\'et
:;ége által Rajkai Zsolt poli
tikai államtitkárhoz küldött 
leYele: 

,.A 331210 11993, szám alatt 
részünkre megküldött ••Tájé
koztató a vasútegészségügy 
szervezetét érintő változások
ról« című an�•aggal kapcsola
tosan - tekintettel arra. hogv 
egyfelől az abban foglaltak, 
másfelől az e tárgyban folyta
tott minisztériumi megbeszé
lésünk, továbbá a7. azóta be
következett reálfolyamatok 
között eltéréseket tapasztal
tunk - a Yasutas szaksze1Te
zetekkel e!(yeztetett álláspon
tunk az, hogy részletes ,·éle
ményünket, ja\'aslatainkat 
szóban, mi.né! rövidebb határ
idón belül kívánjuk elmonda
ni, egyeztetni.  

Kérjük az államtitkár urat, 
hogy e konzultáció lehetőségét 
biztosítani, s ennek megtör
téntéig a vasútegészségüggyel 
kapcsolatos minden eddigi in· 
tézkedést felfüggeszteni szí
veskedjen." 

Fentiekben idézett le\'e-
lünkkel kapcsolatban a mi-

nisztérium részéről eddig ér• 
dembeni reagálás nem tör
tént. Ezért a levelet aláíró öt 
szakszervezet levelet irt An· 
ta/l Józse,f miniszterelnöknek, 
kén·e a Közleked�si. Hirköz
lé�i és Vízügyi Min:sztérium 
eddig kiadott intézkedéséne:. 
\"i!<szaYonását. i lletőleg a to
vabbi lépések Jeállitásút. Az 
alábbiakban az említett levél
ből egy jellemző részletet 
idézünk :  

.,A közlekedési. hírközlési és 
dzügvi miniszter kiadta 
2-1 '1992. (XII. 1 . )  KHVl\1 szá
mú rendeletét. mellvel a kine
\·ezési és munkáltatói joekö
röket a MAV. illetve a Yasút
egészségügv illetékességi kö
réből kivette. 

E lépés - és az azóta bekö
Yetkezett továbbiak - a vas· 
útegészségügy helyzetének ala
kulását olyan irányba terelik, 
melyet eddigi fennállása alatt 
- mindenekelótt a vasutasság 
ragaszkodása és ellenállása 
következtében - sikerült el
kerülnie. 

A hivatkozott KHVM-rende
let kihirdetését követően a 
szakszer\'ezetek bejelentették 
tárg\'alási szándékukat a mi
n;sztériummal a ,·asútegész
ségüg�, szer\'ezetének megtar
tása és a megfelelő jogszabá
lyi keretek kialakításában va
ló közreműködés céljából. 

Időközben hat11rozat szüle
tett a MAV Rt.-yé tö1·ténő át
alakításáról és 1993. január 
28-án a kormány elé került a 
\'asúti törvény tervezete is. A 

törvénytervezet már nem szól 
az önálló vasútegészségügyről, 
annak ellenére, hogv a KHVM
ben 1993. január 13-án tartott 
államtitldri tájékoztatón a 
szakszervezetek javaslata alap
ján kibővített és a vasútegész
ségügy önállóságát egyértel
műen kifejedí szö,•eget a tör
\'énytervezet be való beépítésre 
alkalmasnak találták. 

Az elha ngzott szóbeli ígére
tek ellenére az elmúlt napok
ban a minisztérium a vasut-
egészségügy szervezetébe 
drasztikusan beleavatkozott. 
Siklós miniszter úr aláírásával 
kiadásra kerültek az intézmé
nyek alapító okiratai, amelyek 
a szer\'ezet egvséges irányítá
sát máris lehetetlenné teszik. 

A minisztérium 1993. február 
12-én kelt 85/1993. I. számú le
,·elünkre - amelyben az át
szervezés felfüggesztését és a 

tárgyalások megkezdését kér
tük - eddig még nem reagalt, 
miközben a háttérben intézke
dé<;ek folynak. 

_;l,li vel dr. Scha mschula 
György miniszter ur megfele
lő tájékozódásának és intézke
désének megtörténtéig a ,·as
útegészségügy átszervezése te
rén nehezen ,·is<;zafordítható 
lépések következhetnek b.?. kér
jüí,: a mi niszterelnök urat az 
átszervezés leiillitásúra, az ala
pító okiratok ,•isszavoná5:íra. 
még mielőtt u cégbíróságokon 
azok bejegyzése megtörténik.'' 

Időközben lapunk olvasóitól 
is érkeztek le, elek, észre,·éte
lek u minisztérium tervezett 
intézkedése ellen. 

Az alábbiakban Takács Im
re. lapunk régi olvasója Mgó
dó hangú ;eveleből idézün i< :  

.. Miért nem foglalkozik a 
cikk azzal, hogy az egész-�ég
ügv intézményeinek ne,·éből 
már a l\IA V szót is eltörölte a 
miniszter úr és miután a vas
uti törvényter\'ezet már nem 
tartalmazza a vasútegészség
ügyre vonatkozó felhatalma
zást, a MA V helyett ideiglene
sen kreált »Vasúti„ jelző is 
megszűnik. Intézményeink a 
régi vasutasok téglajegyéből. 
az ÖT A útján a vasutasok 
pénzéből, sok esetben önkéntes 
munkánkkal épültek és kor
szerúsödtek. 

Elítéle11dó álláspontot tük
röz a »Korszerúsítik a llasút
egészségiigyi s::olgálat irányítói 
rendszerét« címü cikk. Ez ta
lán még MÁV-. illetve vasút
ellenesebb mint a KHVM. E 
helyett inkább arról irtak \'Ol
na, hogy az ÖBB-nél, a DB
nél, az SNCF-nél is működik 
vasútegészségügy." 

A szerkesztőségünkhöz érke-
7.ett észrevételek arról tanús
kodnak, hogy olvasóink �ok
.sok ,:asutas gondolatát, állás
pontját fejezték ki. 

Lapunk ezen oldalán tesszük 
közzé az e tárgvban íródott 
cikkeket. amelynek tartalmá
val, az abban kifejtett gondo
latokkal a Vasutasok Szakszer
vezete vezetése egyetért, min
denben tükrözi álláspontját. 

A Vasutasok Szakszervezete 
összefog,·a a többi szakszen·e
zettel mindezek figyelembevé
telével a családtagokkal együtt 
mintegy 400 ezer biztosított ér
dekében síkra szf11l a MA V 
egészségügyi szolgálat önálló
ságának megőrzéséért. 

A szerkesztőség 

A szakszervezeti munkában 

nem lehet szünetet tartani 
Szeged állomás szb-jén magasra állították a mércét 

A szakszervezeti munkában 
egy pillanatnyi szünet vagy 
fennakadás sem engedhető 
meg. Különösen most, hogy a 
vasút szervezeti átalakulása a 
gyakorlatban is érezteti hatá
sát. A munkahelyek változásai 
az ott dolgozók további sorsára 
döntő hatással vannak. Ezért 
még fokozottabban kell érvé
nyesülnie a szakszervezet ér
dekképviseletének. Szeged ál
lomás szakszervezeti bizottsá
gán arról érdeklődtünk, milyen 
feladatokkal kell megbirkóz
niuk, milyen kérdések foglal
koztatják a szakszervezeti ta
gokat. 

Erdódi Károly szb-titkár el
mondotta, Szeged állomáson és 
a góchoz tartozó kisebb szolgá
lati helyeken közel 600 szak
szervezeti tag dolgozik. A ve
lük való törődést kiemelt fel
adatuknak tekintik. A sikeres 
1992-es év után idén is magas
ra állították a mércét. Jelen
leg a létszám- és a bérproblé
mák okozzák a legtöbb gondot. 

- Mire gondol ? 
- A vasút szervezeti válto-

zása minket sem került el. 
Furcsa helyzetben vagyunk: 
korábban a legjob b  munkaerő
ket behelyezték az igazgatóság
ba, napjainkban pedig jó néhá-

nyan u3ra nálunk találnak 
munkát. Ez pedig az itt dolgo
zókból kérdéseket vált ki:  mi 
lesz velük, ki-hol fog dolgozni, 
lesz-e mindenkinek munkája? 
Szerencsére nagyon jó a kap
csolatunk az állomásfónökkel, 
szinte naponta értekezünk és 
így viszonylag megnyugtató 
választ tudunk adni tagjaink
nak. 

Egy másik gond: a bér. Feb
ruár l-jétől ráálltunk a 9 ezer 
forintos minimálbérre. Ez töb
beket érintett, főleg a takarító
kat, fizikai dolgozókat. Sokan 
úgy érzik, ez a segítség Is ke
vés. A középkategóriában dol
gozók bére alacsony, emiatt 
megélhetésük igen nehéz. Sok 
családnál állandó gondot okoz 
a lakás rezsijének, az OTP-tar
tozásoknak a kifizetése, egyál
talán a család kiadásainak fe
dezése. Az állandó áremelke
dések nem sok jót sejtetnek. 

- Miben tudnak segíteni ? 
- A bérbesorolásoknál sem-

mit, hiszen azokat jogszabá
lyok rögzítik. Marad az eseten
kénti segélyezés és egyéb, ta
lán nem is szakszervezeti fel
adat. Hogy mire gondolok? 
Különféle akciókat szerve
zünk :  ruha, cipó, élelmiszer, 
háztartási és vegyiáruk v;í<.árát 
a boltinál kedvezöbb árakon. A 

gyakorlat azt mutatja, van rá 
igény. Esetenként a társszolgá
lati ágaknál dolgozókat is be
vonjuk e vásárlókörbe. 

- Váltsunk témát. Közeleg 
az üzemi tanácsok választása. 
Hogyan készülnek rá, a szak
szervezeti tagok ismerik-e en
nek jelentőségét? 

- Igen. Az elmúlt év végén 
már előre haladtunk e munká
val, de akkor a választások el
maradtak. Most a megkezdett 
munkát folytatjuk. Végigjár
juk kit lehetne erre a feladat
ra megbízni, ki tudja legjob
ban képviselni a többieket. 
Tagjaink ismerik a választá
sok jelentőségét, h iszen a bi
zalmlhálózat útján, személyes 
találkozások során erről szót 
váltunk. 

- Más érdekképviselet mű
ködik-e területünkön ? 

- Igen, a VDSZSZ mintegy 
20 fővel. Kapcsolatunk velük 
jó, több kérdésben, például a 
létszámmal, az üzemi tanács 
választásával stb. kapcsolat
ban, egységes álláspontot kép
viselünk. Közös munkánknak 
nincs mindig látványos ered
ménye, de azt gondolom, min
den látszólag kis eredménynek 
is örülni kell é;; tovább kell 
dolgozni tagságunk érdE'kében. 

(Gellért) 

Nem lehet eredményes 

Az ál lamigazgatási i rányítás 
híveinek sokkterápiá ia 

A v-asutasok nem mondanak le 
a vasút-egészségügyi !zo/gálatról 

A MA V-nál az ipari, építő
ipari es a vendéglátó-ipari 
részlegeK kft.-vé történt átszer
,·ezése után úgy tűnik, a MA V 
egészségügyi szolgalat sem ke
rülheti el a sorsát, orvosi nyel
ven szólva a sokkterüpiát. A 
műtéti előkészítés ugyanis 
már megtörtént. E célt szol
gálja a 24 1992. (XII. 2.) 
KHVM rendelet. Ennek értel
mében az összes l\.IA V kórház 
és rendelőintézet, az egés;--�ég
ügyi ellátószolgálatok és a 
MÁV Területi Egészségügvi 
Központok (Budapest, Debre
cen, Miskolc, Pécs. S.:egcd, 
Szombathely) vezctói felett a 
munkáltatói jogkört a közle
kedési, hírközlési és vízü0ri 
miniszter gvakorolja, Az �l
képzelések szerint a „miítéli 
beat•atkozás" végén a 123 éi;es 
múltra viss::atekintö MAV 
Egészségügyi Szolgálat teljes 
mértékben a Közlekedési, Hír
közlési és Vízügyi Minisztéri
um irányítása alá kerül. Ez 
alkalomból úgY, gondoljuk, 
nem érdektelen a nagy múltú 
és méltán európai hírü MA V 
Egészségügvi Szolgálat törte
netének rövid 1íttekintése. 

1870-ben a l\IA V akkori ve
zérigazgatója alapította a pa
l;·aon·osi rendszert, ampl\• 
I\:IAV Üzemorvosi Hálózatként 
ma is él és működik „a beteq 
alkalmazott egészségenek és 
szolgálatképességének megőr
zése és helyreállítása" érdeké
kében, ahogyan az alapító 
okiratban rögzítették. A kö
\'etkező lépés mentökocsik 
forgalomba helyezése, a szol
gálati főnökségek mentőfcl
szereléssel történő ellátása 
volt 1883-ban. Egy évvel ké
sőbb a MA V Ve-,:érigazgatósá
gon egészségügyi osztály és 
főorYosi hivatal, az üzlet veze
tősége ken fóor\'osi hivatal. a 
MA V járműjavító főműhelyek
ben mühelvor\'Osi állás, a 
MA V csomópontokon ellenör
zőorvosi körzet. a MA V lakó
telepeken pedig orvosi körzet 
alakult. Ezzel egyidejűleg Bu
dapesten a „n,volcházban" lét
rehoztúk az elsö MA V Köz
ponti Rendelőintézetet. 

Ezen intézkedések végered
ményben az egységes hálózati 
szintű l\.IÁV Egészségügyi 
Szolgálat kiépítését jelentet
ték. 

Napjainkban MÁV-kórház 
Budapesten, Szolnokon, Buda
keszin, :.'vIA V-rendelőintézet 
Budapesten, Szolnokon, Zá
honyban és Békéscsabán mú
ködik. MÁV rehabilitációs in
tézetben, szanatóriumban Ba
latonfüreden, Hévízen, Har
kányban és Zalakaroson keres
hetnek felépülést a betegek. 
MA V Területi Egészségügyi 
Központ Budapest, Debrecen, 
Miskolc, Pécs, Szeged és Szom
bathely székhelyen található. 
A budapesti Szabadság-hegyen 
pedig gyermekgyógyházat üze
meltet a MAV. 

A felsoroltakon kívül Buda
pesten - hálózati feladatkör
rel - MA V Közegészségügyi 
Intézet múködik. A MA V 
Egészségügyi Szolgálat létesí
tésének, fejlesztésének pénz
ügyi forrását a Magyar Állam
vasutak, a volt MA V Betegsé
gi Biztosító Intézet, a vasutas 
dolgozók Önkéntes Támogatá
si Alapja fedezte. Mindez je
lentős mértékben a vasutas 
dolgozók pénzéből történt, 
akár közvetett, akár közvetlen 
módon. 
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A fentiekböl egyértelmüen 
me.,:állapítható, hogy egy és 
közel egynegyed évszázad 
alatt a Magyar Államvasutak 
és a vasutasok meglehetősen 
nagy anyagi áldozatvállalás
sal nagy értékű MA V tulajdo
nú vasút-egészségügyi eszköz
rendszert hoztak létre. A nap
világra került minisztériumi 
tervezet szerint ez a vagyoni 
érték egvetlen államigazgatási 
intézkedéssel átkerülne a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztériumhoz. Ha 

;ól meggondoljuk, nem kis do
logról van szó, mi11dez felér 

egy „államosítással". l\Iind�z 
azzal az egyaltalán nem mel
lékes dologgal járna, hogv a 
, asút-egészségügy1 szolgálat 
múködtetésére a minisztérium
ban államigazgatási apparátust 
kellene létrehozni. tckintni. 
hogy ilyen szer\' jelenleg a 
minisztériumban nincs. 

Nagy\'Onalúságról tanúsko
dik a ter\'ezet, egyidejűleg 
ugyanis meghagvná a l\I,\ V je
lenlegi \'asú t-egé�z�égt.igyi írá
ny1tó Slervét is . .,a minis:::téri-
11 m tanácsadó szerveként'', to
vabbá a l\IÁV üzem-egészse,;
ügyi tevékenység irányítására. 

Ennek meg,·alos1tása,·al gva
korlatilag kettós il·ányítás jö
het létre, ez a tapasztalatok 
szerint nem mindig eredm�
nyes. A MAV Egészségügvi 
Szolgálat finanszírozását je
lenleg a társadalombiztosítás, 
az állami költségvetés, a M:i
gyar Allamvasutak, a vasutas 
dolgozók fél százalékos mérté
kű önkéntes felajánlási alapja 
(ÖTA) végzi. Igaz. hogy a fi
nanszírozási rend formailag 
a KHVM költségn:-tési fejeze
téhez tartozik, de a tényleges 
.finanszíro:::ás és működtetés 
az előbbiekben .felsorolt forrá
sokból táplálkozik, adott eset
ben pedig e: a lényeg. 

1111111111111111111111110111111111111 

1\ vasút-egészségügyi szo1gá. 
lat múköduképességének f<!nn
tartasahoz a MA V folyamato
san biztosítja a kórházak re
konstrukcióját, az orvosi mú
szerek beszerzését, az üzem
orvosi és üzemi fogszakorvosi 
rendelők fenntartásat, illetve 
működési költségeit.. Az 
elmondottakon kívN a MA V a 
vasút-egészségügyi szolgálat 
dolgozóinak be!- és külföldi 
menetkedvezményt, lakásépí
tési munkáltatóí támogatást 
nyújt, biztosítja a MA V jóléti 
intézmények igénybevételét, 
fedezi az orvosok nemzetközi 
konferenciákon \'aló részvéte
lének költségeit. 

A minisztériumi tervezet 
nagyvonalúsága abban is meg
nyilvánul, hogy nem szól ar
ról : a vasút-egészségügyi szol
gálat államigazgatási hatás
körbe \'Onása után a MA V 
előbbiekben említett nem cse
kély mértékű finanszírozó 
szerepét átveszi-e a miniszté
rium? Ha az államigazgatási 
hatáskörbe vonás - egyebek 
mellett azzal az indoklással is 
történik. hogy a MA V gazda
sági helyzete „katasztrofális", 
egyáltalán elvárható-e, hogy a 
MAV a továbbiakban állam
igazgatási költségvetési szervet 
támogasson. Ennek elmaradá
sa viszont tényleg „katasztro
fális" következményekkel jár
na. 

Az sem igazán érthetó, hogy 
a vasút-egészségügyi szolgálat 
irányítására miért éppen az 
államigazgatási formát vá
lasztják, amikor a sajtóban, 
rádióban, televízióban szinte 
naponta hallani híradást az 
állami egészségügyi szolgálat 
,.katasztrofális" helyzetéről. 
Ennek fonákságát az .,átszer
vezés·• tervezetét kidolgozók 
is érzik, éppen ezért kilátásba 
helyezik : 

„A távlati cél az, hogy az 
egészségügy és a társadalom
biztosítás korszerűsítésével 
összhangban saját vagyonú, 
korlátozottan m·itott egészség
biztosító keretében, pl. alapít• 
ványi vagv más elönyös for
mában működjön a vasút
egészségügyi szolgálat". (Idézet 
a szakszervezetek részére adott 
tájékoztató III. pontjából.) 

A távlati céllal termé.�zete
sen egyet lehet érteni, az át
meneti megoldással azonban 
nem. Az eddig kifejtettekből 
is megállapítható, hogy miért 
ellenezzük az államigazgatási 
morlell bevezetését, a közért
hetőség kedvéért mé,zis össze
foglaljuk ellenérveinket: 

A tapasztalatok azt mutat
ják, hogy az egés1séeGgyben 
az államigazgatási iránvításl 
mód gyakorlatilag bukottnak 

tekinthető, vagy finomabban 
fogalmaz,·a nem a leghatéko
nyabb mód. 

A Köliekedési. Hírközlési és 
V1zügyi l\Iinisztér1um, szakm1-
n1sztérium, ahol az egészseg
ügy irányitásánal, nincsenek 
meg a hagyoman\•ai, a feltetc
ki, szaknyelven szólva itt a,: 
egészségügy iranyítási feladat
kör profilidegen. A MAV-tól, 
i lletőleg a va::.utasoktól nem 
várható el, ho�y a vasút-e1é::.L
ségügy1 szolgálatról lemond
jon. Ha a MA V mint fmansú
rozó gazda kiesik a rendszer
ből. a finanszírozás könnyen 
csődbe kerülhet, a MAV által 
nyujtott szolgáltatasokat. pénz
beni és nem pénzbeni tamoga
tást sem az egészségügyi szol
gálat, sem az itt foglalkozta
tott munkavállalók nem nél
külözhetik. A7. egészsegug\'i 
szolgálat munkaníllalói sem 
kívánják a MA V-tól való el
szakadást a tervezett módon, 
illetőleg formában. 

· 

A szolgálat a l\ÍÁ V n<'V alatt 
lett 01•szágos, illetve európai 
hírű egészségügyi intézmény, 
ettől a névtől való megfoszta�a 
(melynek pénzben ki nem fe
jezhető értéke van, nem lenne 
szerencsés, ugyanis napjaink
ban minden intézmén}' jol 
hangzó, bejáratott és ismert 
név megszerzésére törekszik. 

Végül, de nem utolsósor
ban a szolgálatra (mint MA V 
intézményre) elsősorban a 
MA V-nak és munkavállalóik
nak van szüksége, mert a 
MA V \"eszélyes üzem, a mun
kakörülmények mostohák, a 
dolgozókkal szemben fokozott 
egészségügyi követelmények 
vannak, éppen ezért az egést
ségügvi szolgálat szorosan 
kapcsolódik a MAV-hoz. an
nak te\'ékenvs0géhez és a 
munkavállalókhoz. A nagy elo
dök nem véletlenül, hanem a 

felsorolt tényezöket ismen·e 
hozták létre a MA V egészség
ügyi szolgálatot. 

Említettük. hoizy a miniszté
rium a \'asútegészségügy mú
ködését ,·égsősoron saját va
gyonú korlátozottan nyitott 
egészségbiztosító keretben (te
g_vük hozzá pl. a ,·olt MA V 
BBI \'isszaúllításával) rngv 
alapít\'ánvi formában kívánja 
megoldani. 

u1111111111111111111111111111111111n 

Megítélésünk szerint egyik 
sem lenne idegen a 1\-IA V 
egészségügyi szolgálat megőr
zése és a jelenlegi követel
ményekhez történő alkalmaz
kodás szempontjából. Ezzel 
szemben azonban a feleslege
sen közbeiktatott átmeneti 
megoldás (államigazgatási irá. 
nyitás) elhag}•ását javasoljuk. 
Nincs akadálya már az első 
lépcsőben a végleges megol
dás megvalósításának, termé
szetesen megfelelő előkészítés 
után. 

Bármel�k megoldás kielégí
ti a központi, továbbá az érin
tettek elvárásait, biztosítja a 
MA V irányító szerepét, nevé
nek használatát. Mindkét 
megoldás esetén kedvezően 
alakulhat a finanszírozás: 
megmaradna a társadalom
biztosítási, a költségvetési, a 

MAV- és az OTA-támogatás. 
pluszként csatlakozók, sőt a 

minisztérium is, továbbá ma
gánszemélyek is nyújthatnak 
támogatást. Szerepet kaphat
na a önkormányzat, végérvé
nyesen megszűnne a rendsze
resen visszatérő veszély, ne
vezetesen az. hogy az állami 
egészsé@gy bekebelezi a vas
út-egészségügyi szolgá:atot. 

A legfő'lb előny azonban az 
lenne, hogy az üc:leti szellem 
nem száműzné az egészségügy. 
ben többszörösen fontos hu
mánumot. 

Véglil szólni kell arról !s 
hogy akár a betegbiztosító' 
akár az alapítvány forma ke� 
rül bevezetésre. attó: kezdve a 
szolgálatra nem a közalkalma
zotti törvé:1yt, hanem a Mun
ka Törvénvkönvvét kell alka1-
mazni, s ezzel szertefos1.lik az 
állam!gaz�at.ásl lránvítás hí
veinek l�gföbb indoka. 

Dr. Garabon Sándor 
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uzem, tan·ácsokról kérdezték 

Válaszol Vámos István, az ÉTOSZ szakértőie 
Folyik az üzem:tanács-választásra való felkészülés. Az 

alábbi kérdéseket Vámos István szociológus az Érdekvédelmi 
Tanácsadó Szolgálat (ÉTOSZ) szakértője által tartott előadá
iOk, konzultációk során tették fel a hallgatók. Az alabbiakban 
ezek egy re�zét adjuk közre a válaszokkal együtt. 

- Ha a munkáltatónál több 
ilzemi tanácsot kell választani, 
ezt elökészíthcti és lebonyolít
hatja-e egy úgynevezett köz
ponti �·álasztási bizottság? 

- Nem. Minden olyan te
lephelyen, részlegnél, egység
nél. ahol a törvény szerint üze
mi tanácsot, vagy megbízottat 
kell választani. ott létrehozan
dó a választ:ísi bizottság. Köz
ponti választási bizottságra 
nincs szükség, mivel a közpon
ti üzemi tanács delegálással 
jön létre. Ez azonban nem 
zárja ki, hogy a választási bi
zottságo;;:, Yagy azok elnökei 
egvüttműködjenek mind az 
előkészítésben, mind a lebo
nyolításban. 

- Mi történik akkor, ha egy 
munkáltatónál a törvény alap
ján üzemi tanácsot, vagy 
megbízottat kellene választa
ni, de valamilyen oknál fogva 
erre nem kerül sor'? 

- A választás elmaradását 
a törvény nem szankcionálja. 
Ez a munkavállalókon nem 
kérhető számon. A munkálta
tókon pedig csak abban az 
esetben, ha gátolja vagy meg
akadályozza a választást. A 
munkavállalókra nézve azon
ban a következő hátránvokkal 
jár a választás elmaradása : 

- az üzemi tanácsot megil
lető részvételi jogokat senki 
sem gyakorolhatja;  

- munkáltatónál működő 
:o;zakszervezet nem köthet kol
lektív szerződést : 

- a közalkalmazotti terüle
ten - ebben az esetben -
egyáltalán nem köthető kol
lektív szerződés : 

- a munkáltatónál múkö
dö szakszervezet nem szerez
heti meg a reprezentativitást, 
így nem emelhet kifogást és 
tisztségviselöit nem illeti meg 
a védelem; 

- a munkavállalók nem 
�zavaznak a szakszervezeti 
ágazati vagyonelosztásról. 

- l\li történik akkor, ha a 
�zen·ezeten kiviili dolgozók, 
,·agy valamelyik szakszerve
zet nem delegál képviselőt a 
választási hizottságba? 

- Amennyiben a választá
sok szervezői a lehetőséget 
biztosították számukra (ezt 
célszerű dokun:ient:.ílni), de 
nem éltek ezzel, semmi sem 
történik. A választási bizott
ság létrehozása ettöl még sza
bályos. 

- Részt vehet-e a választá
si bizottság munkájában az, 
aki munkáltatói jogot gyako
rol'? 

- A töi..,.·ény csak a munkál
tatót, i lletve annak ,·ezető.iét 
zárja ki a vitlasztási bizottság
ban való rész,·ételből. Ezért 
törvényes akadálya nincs. de 
nem szerencsés munkáltatói 
jog g\'akorlójának részt \'enni 
a bizottság munkájában. üze
mi tanácstaggá választásút pe
dig egyértelműen tiltja a tör
vény. 

- A több eg�·ségből álló, 
több tele1>helye5 munkáltató
nál, ha az egységek nem önál
lóak és ezért a munkáltatónál 
csak egy üzemi tanáesot kell 
választani, van-e lehetőség a 
jelölőlista helyeinek arányos 
szétosztására az egységek kö
zött? 

- A jelölőlista helyeinek 
arányos szétosztását a t5r
,·ény nem teszi lehetőYé. Min
den egvség azonos listára állít
hat jelölteket és nyilván valóan 
mindenütt erröl a listáról fog
nak szavazni is. A jelöltállí
tás nem korlátozható. A szak
szervezet azonban törekedhet 
arra, hogy az egyes munkahe
lyekről az ott dolgozók számá
nak arányában állítson jelölte
ket. Kampányt is folytathat az 
arányos delegálás érdekében, 
de arra nincs garancia, hogy 
törekvése megvalósuljon. 

- Választható-e üzeini- ta
nács tagjának szakszervezeti 
tisztség,·iselő, esetleg szakszer
vezeti titkár? 

- Igen, a törvény ezt lehe
tővé teszi. 

- lUi a teendö akkor, ha a 
vállalat átalakulás előtt áll és 
várhatóan néhány hét yagy 
hónap múlva új társasági for-

Tanácskoztak a nyugdíjasok 
A VSz Nyugdíjas Tagozata 

február 22-én kibővített vá
lasztmányi ülésen értékelte az 
1992-es évet, és beható ,•ita 
utún fogadták el az új eszten
dő sokrétű munkaprogramját. 

A tagozat irányításával mű
ködő alapszerve7..etben a múlt 
évben 40 474-en fizettek tagdí
jat, és a 21 csatolt szervezet
ben közel 4 ezer nyugdíjas 
maradt hű a Vasutasok Szak
szervezetéhez. 

Feleky Pál. a tagozat elnö
ke. a szakszervezet előtt álló 
feladatok homlokterébe a tár
sadalombiztosítási önkormány
zatok, valamint az üzemita
nács-választasok kérdését ál
lította. A nyugdíjasok mind a 

nyugdíjas-. mind az egészség
ügyi önkormányzat választá
sában érdekeltek. (Azt szeret
nék, ha az MSZOSZ országos 
listáján aktlv és nyugdíjas 
vasuta5ok egyaránt képvisel. 
nék a vasutas nyugdíjasok ér
dekeit. Erre bizony nagy szük
�ég lesz, hiszen a márciustól 
érvényes nyugdíjemelés előtt, 
a vasutas n�•ugdi.iasok 62 szá-
7.aléka élt 1 O ezer forint alat
ti nyugdíjból. 

gvőzése a szavazás fontossá
gáról a családon belúl közve
tett ráhatást jelent a munka
vállalói érdekvédelem egyre 
fontosabbá való kérdésében. 

A választmány a választási 
feladatok koordinálására l\lol

nár György kolléga \'ezetésé
vel kampánybizottságot hozott 
létre. A választmányi ülé�en 
megvitatták a VS-. 1 990-es 
kongresszusa állal létrehozott 
Nvugdíjas-alapitvány működé
sét. 

A választmán)' meghallgat
ta a VSz vezetősége részéről 
megjelent Szelei Ferenc be
számolóját a VSz helyzetéröl, 
a többi \'as11tas-szakszern•zet
tel való viszonyáról. a Yálasz
tás gyakorlati kérdéseiröl. 

* 

A N}·ugdíjasok Országos 
Kamarájának Tanácsa feb
ruár 17-i ülésén ál lásfoglalást 
fogalmazott meg az 1 993. évi 
nyugdíjemelés kérdésében. 

Keseníen kellett tudomásul 
11en nü nk, hogy a parlament 
1993. február 16-i ülésén min
den - a nyugdíjasok számára 

József Attila Színház 

mában ,·agy más szervezeti 
felépítésben müködik majd 
tovább? 

- Ebben az esetben is meg 
kell \"álasztani az üzemi ta
nácsot, a ,·álasztí1s időpontjá
ban lévő lillapotnak megfelelő
en. A gazdasági társasággá 
alakulás után, ha a szervezeté
ben. felépítésében nem törté
nik változús, akkor a tanács 
tovább működhet. Amennyi
ben az átalakulást szerYezeti, 
ielépítesi vliltozások is kísérik 
(például kiválik egv egység, 
több kft.-re bomlik a vállalat), 
akkor az átalakulás utáni 
helyzetnek megfele!lien - 3 
hónapon belül - új választást 
kell tartani. 

- Hogran kell el.járni 
ol:i:an esetekben, amikor a 
foglalkoztatottak száma folya
matosan \'áltozik? :\likori ál
lapotnak mc�felelően kell 
m!'gállapítani. hoi:-y hány tag
ja legyen az iizemi tanácsnak'? 

- Az üzemi tanács létszá
m:it a törvénv alapján a ,·á
lasztási bizottság állapítja 
meg. Ennek legmegfelelőbb 
időpontja az, amikor a bizott
ság kérésére a munkáltató 
rendelkezé.�ükre bocsátja a 
munkaviszonyban állók név
sorát. Amennyiben a választá
sok lebonyolít:isa után bom
lik meg az előírt összhang a 
munkavállalók száma és az 
üzemi tanács tagjainak száma 
között. akkor kétféle eljárás 
kínálkozik :  

- h a  a munka,·állalók szá
mának cso<kené:,e miatt bom
lik meg az összhan;:, akkor 
c�ak a kö\·etkező üzemitnnács
,·álas7.tás �orán kell a tagok 
számát csökkenteni, 

- ha a munkavállalók szá
ma tartósan (6 hónapon ke
resztül) olyan mértékben nö
nö\·ekedett, hogy ettol bom
lott meg az összhang, akkor 
a_ stiikséges számban válasz
tással k1 kell egészítem az 
üzemi tanácsot. 

- Rendelkeznek-P sza,·aza
ti joggal a munkáltató veze
töi és a munkáltatói jogok 
gyakorlói '? 

- Igen A törvénv csak a 
választhatóságból zárja ki 
óket. 

K. S. 

kedvezö - javaslatunkat eluta
sította. A megsza\'azott évi H 
százalékos, kétszeri nyugdíj
emelést kérve, a gyakorlatban 
láthatjuk : január-február hó
napban nincs emelés, marcius
tól augusztus 31-ig 10. majd 
szeptembertől december 31- ig 
4 százalékot kap a nyugdíjas. 
Tehát éves átlagban érvénye
sül csak a 14 százalék a;;at 
1 992. évben kapott m:ugdij
összeg és az 1 993. évben ka
pott nvugclí,iösszeg aránya ad
ja meg a 14 százalékot. Való
ságban ez !l.8 s;,.ázalék eme
lést jelent. 16-1 7 s;;.ízalékos 
prognosztizált infláció mel
lett. 

Hiányoljuk, hogy az 1992. év
ben elkezdett értékvesztett 
nyugdíjak korrekciójáról nincs 
.szó, pedig a 60/1!191. (X. 29.) 
OG,•. határozat erről is ren
delkezik. 

Követeljük, hogy a kormány 
hozzon a1. illetékes gazdasági 
vezetök személyére vonatko
zó. szankciókat is tartalmazó 
törvényt. amely kikénvszeríti 
a dolgozóktól levont tár,nda
lombiztosítá-;i járulék bef'ze
tését a tb-alapba. 

A VSz Országos 
Xyugdíjas Tagozata 

Megértik, hogy az ország je
lenlegi helyzetében jogos el
várásaik csak részben telje
sülnek, de tiltakoznak az el
len. hogy az ország közvéle
ménvét félrevezetve 14 száza
lékos nvugdíjemelésről be

•szélnek. holott ez a nyugdíjak 

T eltház-akció 

növekményét jelenti, és egész 
éwe vetltve az egyes nyugdí
jas nem számíthat nyugdíjá
nak körülbelül 10 százaléknál 
nagyobb mértékű emelkedé&é
re. 

A nyugdíjasok családjában 
sok aktív vasutas található. 
Az üzemitanács-választások je
lentőségének megértetése, va
lamennyi vasutas kolléga r.1e1-: 

A Vasutasok SzakszerYezete 
a színházszerető vasutasok és 
csalúdtagjalk részére teltház
akc:iót szervez a .József Att i la 
Szinházban április 4-én fél 
11 órakor. 

Bemutatják Herczeg F'erenc: 

Gyurkovics lánvok című víg
játékát. A színház méltán 
népszerű előadásában a főbb 
szerepeket Pécsi lldikó, Kozák 
András mu., lvancsics Ilona, 

Kocaia Judit, Józsa Imre, Mát-

rai Tamás, Fehér Anna, He
gyi Barbara és még sok szá
mos kiváló színész játssza. 

Je�yek az ig.,zgat<'>sági, i llet
ve az üzletieazg-tt<ísági szék
helyeken műk'>ck1 művészeti 
rendezvénvszer\'ezci csoportok. 
nál - a <;zakszer\'ezeti bizott
ságok útján -. valamint a 
Vasutasok S1.akszervezete 
szervezeti és szervezési iiin>
csoportiáná l a 19-77/1 34 vas
úti telefonszámon igényelhe
tők. 

Baleset miatt 

Meghalt harom vasutas 
Még két hónap sem telt el 

ebból az évből máris három 
vasutas vesztette életét foglal
kozási üzemi baleset köYetkez
tében, köztük egy kétgyerme
kes családanya. 

A három tragikus eset kö
zül még csak eg,·nél fejezte be 
a vi;;sgálatot az erre illetékes 
bizottság. A balesetek körül
ményei egvértelmű figyelmez
tetés minden ,·asutas .számára, 
hogy a munkabizottsági előírá
sok legkisebb megsértése is 
veszélyt rejt magában. 

Az egyik baleset K. állomá
son egy februári nap hajnalán 
háromnegyed háromkor követ
kezett be. Egy körbejáró moz
clony halálra gázolta V. S. 24 
éves vonatkísérőt. A tolatós te
hen·onat éjjel két óra har
mincöt perckor érkezett K. ál
lomásra. a IV. számú vágány
ra. Ebból a vonatból két kocsit 
kellett a vonat \'égéről az ál
lomás I-es számú vágám·ára 
beállítani. V. S. \"Onatkísérö a 
mozdonyt a vonatról leakasz
totta. Ezután a IIl-IV. számú 
vágányok között elindult a uo
nat vége felé. A mozdony l<öz
ben kihaladt a Yáltókon, majd 
a mozdonyvezető vezetőállást 
váltott. V. S. közben váltót ál
lított és jelzésére a mozdony 
körüljárás céljából elindult a 
I II .  számú vágányon. A for
galmi iroda előtt haladt. ami
kor a mozdonyvezető észrevet
te, hogy V. S. körülbelül 20-30 

Százkét év után először 

méterre a mozdony elótt hirte
len irám·t \'Últoztatott é.-; be
lépett a Ül .  számú vágánv űr
szelvényébe. A mozdon.rvézető, 
a vizsgálat eddigi megnllapítá
sa szerint, azonnal fékez.?tt, 
hangjelzést adott. de a gázo
lást már nem tudta megelőz
ni. 

A 35 km óra S<"bességgel ha
ladó mozdony V. S. belépésé
től számított 25 méterre állt 
meg. V. S. a helyszínen bele
halt sérüléseibe. 

A másik baleset szintén feb
ruárban történt. Reggel hét óra 
negyven perckor T. óllomns 
kazánházának fürdr1-öltözőié
ben utcai ruhában holtan ta
lálták P. J-ét T. állomásfőnök
ség állományába tartozó 28 
é\'eS kazánfütót. A halálát 
szén-monoxid-mérgezés okoz
ta. A v!zsgálat eddigi megálla
pítása szerint a mérgezés fel
tételezhetően a kazánházban 
üzemelő Carborobot típusú ka
zán kezelőterében kö\'etkezhe
telt be. A balesetvizsgáló bi
zottság arra keresi a \·álaszt. 
hogy a veszélyes szén-monoxid
koncentráció hogyan alakulha
tott ki a kazánház kezelóteré
ben, és hogyan tudott a sértett 
a halál bekövetkezése elött el
jutni az öltözőbe és ott átöltöz
n i?  P. J. két kiskorú gyerme
ket hagyott maga utan. 

Januárban történt a másik 
tragikus baleset. P.-né. Z. ál
lomasfönökség létszámaba tar-

Sebesvonattal Balassa/yarmattól 
a fővárosba két óra alatt 
A yasút versenyképes a közúttal 

1 
j 

Befutott a sebesvonat Balassa�·armat állomásra 
(Tiittő Tibor felvétele) 

A MA V Budapesti Űzlet
igazgatósága, mint lapunk e!ci-
1.6 számában hírt adtunk róla, 
Budapest-Bnlassagyarmat kö
zött március 1 -jétöl, kedvezmé
nves díjszabá�ú sebe!>vonati 
rendszert \ ezetett be. Ebből 
az alkalomból a premier nap
ján - Balassa�rnrmat állo
máson háziünnepséget ren
deztek. 

Dr. Németh György. a va
ros polgárme»lere kö:.1.öntőjé
ben történelmi jelentoségűnek 
neYezte ezt az esrménvt. Mint 
mondotta : városuk na� százkét 
éve nem volt közvetlen vasúti 
összeköttetése a fÖvárossal 
Nem Is remélték. hogy valaha 
iesz, hiszen az elmúlt időszak
ban olyan h írek keltek szárny
ra, hogy a MA V a gyengefor
galmú vasútvonalak megszün
tett'>sét tel've,.:i. A "ebesvonat  
beállítása, a két óra eljutási idő 
olyan eredmény, amiért a pol"'. 

gármester a ,·á ros lak6i nevé
ben kösZÖnötet mondott. 

Ezután Rigó 7,o/t<in üzlet
igazgató kösztintötte az ünnep
<.ég részvevőit. K, emelte. a se
besvonat forg11lomha állftá•:1-
val i,, �zerelnéK bebizonyítani. 
hoin> a vasút \'er�enyképe� a 
közúttal. S ha le.sz elt-g utas, 
akkor a rend�llert veglege�íuk 

Hoqy mi az ÚJ szolgáltutás 
lénqege ? 

l\1indenekelótt az, hogy Szé
csényből é11 Balassagyarmat
ról á tszál lás nélkül. az eddlgi
nél rövidebb. két ór,3 ment>t
idövel, s kedvezménvt>s me
netdíjjal lehet Rudnpestre t-s 
vissza utazni. Mivel a sebes
vonatra C!--ak a 110 kilnmé!Pr 
d(j tétel szerin t  kell jegvet vál
tani a teliesáru. ille•ve a ked
vezménye; menetrl i jak az uta• 
sok szempontjából egyaránt 
kedvezök. 

tozó ólmozó-bárcázóval. A bal
eset körülményeinek vi1.sgála
tát az arra illetékes bizottság 
lezárta. 

P.-né tartózkodási helye a 
széncsúszda mérlegháza volt. 
Körülbelül 10 órakor felettese 
azzal bízta meg, hogy a szén
csúszda XX. és XXI. számú 
vágánrnkon álló rakott vagy 
rakodás alatt álló normál
nyomtávú kocsik bárcáit ké
szítse elő. Ezt a munkát elvé
gezte és eltávozott a helyiség
ből. Felettese nem észlelte tá
vozását. Ezt kö\'etően P.-né 
megkezdte a XX. suímú vágá
nvon álló kocsik bárcáz[1sát. 
Ezze! egy, időben, a XXI. számú 
vágányokon álló normálnyom
túvú kocsikba kőszén rakodá
sát végezte széles nyomtávú 
kocsikból egy rakodógép. 

A széntároló és a XXI. szá
mú vágányok között közel a 
vágányhoz végtelenített kocsi
vonszoló kötélpálya húzódik. 
Körülbelül 11 órakor az utol
só négytengelyes koc< rakodá
sa után a gépkezelő észlelte, 
amint P.-né a kötélpáh·a és a 
kocsisor kö1ött kfüelített a ra
kodógép felé, majd attól körül
belül 35-40 méterre megállt. 
Feltételezhető. hogy addig a 
XX. számú \'ágányon befejezte 
a munkáját és a kocsisor át
ment a XXI. számú vágányhoz. 
A gépkezelő szerint nem jelez
te a gép melletti áthaladási 
szándékát, s nem kérte a gép 
leállítását. lgy a gép tovább 
dolgozott. 

A gépkezelő 4-5 művelet 
után összehalmozta a taroló 
árokban a szénmaradvánYL 
újabb fogással kiemelte az 
árokból a szenet és a géppel 
fordulva a kocsi felé már nem " 
látta P.-nét a fent leírt he
lyen. Feltételezhetően. addig 
amíg a gépke;;elő a tárolóárok
ban a szenet halmozta - és a 
gép eközben nem forgott - ez 
idő alatt léphetett be P.-né a 
gép mozgásterébe. A géppel 
végzett további műveletek so
rán a gépszerkezet elemel P.• 

né tevékenységi helyét a gép
kezelő elől eltakarták. Felté
telezhető, hogv P.-né eközben 
a mát· korábban megrakoa 
négytengelyes koc�it megköze
lítette. Valószínti oly módon, 
rangja mozgását gátolta -. 
hogy - a kötélpálra terelőha
azon a kocsi saroklépcsőjére 
felállva lépett keresztúl. 

Eközben a rakod6gép a ko
csiba emelte a szénhalmaz egy 
részét. Ezzel a mozgással a gép 
ellensúlya a szénárok felé for
du:t. így P.-né előtt szabadd,i 
vált az út. Megállhatott a ko
csi bárcatartóia elött, elheh·ez
te a bárcát. Míg ezt a műv"ele
tet végezte. a gép vhszafordult 
és annak el lensúlya P.-nét a 
kocsi faláhnz nyomta A gép 
lsméteít fordulása után a gep 
szorításúból kiszabadulva arc
cal a földre esett. l\Iunkatársai 
azonnal é1'tesltették a mentő
ket. P.-né a mentőben belehalt 
sérüléseibe. 

P.-né egy rokkant férjet é� 
két �vermeket hagvott hátra. 
Szakszervezetünk fájdalmukat 
enyhítve részvétnvilvánításunk 
mellett 5() OOO forintot adott a 
c�aladnak. 

P. J. 

t";dülési 
lel1etőség 
Ha Ön c;zeretné ptinzét 

e,:-�· jó befektetkben tudni 
és szeret kf'lll'meo; körül
mények között itondtalanul 
üclülni, akkor itt a lehető
c;r�! F.lrrhetö áron juthat 
\'áltll7.atos éc; színvonalas 
üdülési lehető11kthez �y 
nem7f'•f1,özi csererendszer 
keretében. 

A ,·ilág '70 orszáarában 
iiriikös iidiilki .foirot ue
rezhet ! Ez kiilönii<ien ked
ve1.ö ai Öni•I< számára. hi
szf'n szabad.jegu·el el.iut• 
hat,1ak Európa leglávolah
hi, IPe'rrrlPl<e<;Pbb hel:1,eire 
is. RPQ7Jefes fet,·ilásro�ítis 
a 176-603j-es telefon!lzá
mon. 
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Fegyelmezett, 1néltóságteljes egység 
A _lrasutasok Szakszer1.:ezetc niá rcius 1 7-én nzeglarlotta 

soron ldvüli kongresszusát 
A ,\'a.suta.sok Szakszernzete március 1 i-én 8urla1,esten, a :\I A v 
Ben:telellenörzési Igazgatóságának konferenciatermében tar
totta soron kiYilli kongresszusát. A ll imnu;,z elhangzása után 
rallos G3 örgy alcinök üd, özölte a kiildöttekct é� a mcghiYot
takat, majd jayaslatot tett a kongre3szus na.pi- és ldörenrljé
rc, llleh·e J,özrcmüködó bb:ol tságok ö�szetételére. 

A me;ny1tó és a ja\ aso:C na
pirendek ismertetése, 1,  et Ye 
elfogadtatása után Márí Gá
bor, a man dátumvizsgaló bi• 
zotlsdg elnöke, ismertette, 
hogy a küldóttigazolvánnyal 
1 endelkezö l!igok közül jelen 
van 223, am, 92 százal&kos ré�z
\ete:i aránynak felel meg. 
Ennek alapjan a soro� ki\ u
h kongre�sLus határozat:�é
pes. 

A mandátum,·izs;;áló bizott
sag jelenté e után Papp Pa! 
elnök mondott beszédet. Be
\ ezetójében utalt arra a lat-
5zola� l>lOkatlan korulmény
re, hogy a VasutasoK Szak
szen-ezete három év ala t t  
már a harmadik kongresszust 
1 endezi. Korábban ehhez 
10-15 évnek is e� kellett tel
n:e, de a jelenit'gi gazdasági 
e� társadalmi  átalakulás kel
Jós közepén nem lehetnek er
Yénycsek a kcrábbi mei:;;szo
k ások. Sorsfordíto idökben a 
szakszervezet sen1 térhet ki a 
válto,:a;;ok elől. Ez a rendez
' ény 1s jól példázza, hogy a 
\"asutasok Slakszen·ezrtébrn, 
a nehézségek cllcnl-re �s to
ret:en az akara�. nem li;ány
z.k az elszantsag a \ áltozta• 
ta�ra. A sok tekintetben ked
\'ezötlen körülmen} ek ellené
re, az elózó, soros kon6res7..• 
sius ól.a eltelt csaknem há
rom év - bár n em \ olt me�
tes a konfliktusoktól - ar
rol tanúskodik, hogy a szer
\ ezet eredményesen dolgo
zott. Errfü az 1rásos tájékoz
tatót gondosan tanulmanyoz
\ a bárki meggyözödhet. 

- Amikor most, az elmúlt 
idószakrol merleget készí
tünk es azt , 1zsgalJuk :  ho
gyan álltunk helyt, munkán
kat  ne a k i:enc\·enct me;;
e:óz.5 é,·ekkel hasonlítsuk foz
He, mert akkor más pol it ikai 
és társadalmi feltételek kö
zött dolgoztunk. Nekúnk azt 
keJl f 'gyelembe , E'n!li, hogy 
al utóbbi években a magyar 
szakszervezeti mozgalom mi
lyen t.llapotba került, a miénk
hez hasonló szervezetek mi
h en sorsra jutottak, va;y mi
hen eredményeket képesek 
�1a [elmutatni - hangsúlyoz
ta az clnok, majd 1;y folytat
ta: 

Az sc:n ti tok, hogy az 
utóbbi három év a valódi 
�zakszervezetek gyengítésé
nek, febznmolásának é� e!le
he,etlenitésének a története, 
mert ez az idÖ egyrészt poli
t ikai, nrn:orészt adminis2.tra-
1 iv. harmadrészt *a gazdasági 
fclszámolfu.ra irányuló törek
\'é e;;; je,n ében tel t el. Poli
tikai az a gettó, ami kilenc
ren ben cs kilencvenegyben a 
korábbi szcn•e.:eteket kóriil
t·ette, múl.ödesuhet ellehetet
lenítette. Admin·sztratfv az 
l'l91 .  évi huc;zonk, lc-nccs tör
\·eny. Gazdasági kártevés pe
dig m.nd az, ami ma vagyon• 
u�yekbcn tortén k, illetve a 
hövetkezö hetekben, hóna
pc-kban történni  fog. 

Ezeket a megprobáltatáso
kat a Vasutasok Szaks2.erve-
2.ete k ibírta, s a megmérette
tesekból Ir'cgerósödve kerü1t 
ki. Ennek a szaks2.erve2.etnelt 
az  ercj H és a legit imációját 
1 �ztségviselói és tagja i  ad
jak, nem pedig kívulról jövő 
poJ hka' cro, sem pcd g kul
!u�di támcga tó. 

Ha most az t.tóbbl ldósz.:ik 
történ ésc1re v i:osza tc-k n tJr 1� 
engedjék meg, hogy két dot� 
got k i ragadjak. Az egy ,k 
l D92. no\·ember 21-a, am.kor 
reggel ot és hét óra kÖLött a 
kormánnyal folyó tdrgyalasok 
közben, a vasut pozícióinak 
erösíté:.e miatt, a Yasutasolt 
érdekeinek \ éclclmében !1• 
gyelmeztctó sztrajkot tartot
tunk. Ez a demonstráció olyan 
egységet jelentett, s olyan 
meltósági:al mert \·égbe. hogy 
e. re valamenm 1en buszké1;: 
lehetünk. Ez a rcgge: a jb\ ö
beni \·állalkozásam khoz ga
ranciát, tisztségviselőink mun
k ájához pedig h i tet adhat. 
Kérem önöket. hogy a no\ em
ber 23-i egységes kiállásért 
to'.mácsolják köszönetünket, a 
tagságnak és a tisztséi;vise
löknek, mert aki ebben köz
reműködött, az tiszteletet és 
megbecsülést érdemel. 

A másik, amlröl röviden 
szóln i  akarok. 11z II megálld
podás am1l ez év Január 7- én, 
a l\1 1\ V-ból k i , áló gazdasá;:;i 
szerve2.ele,;;kel kapcsolatban, 
érdekeik védelmében, a vas
út vezetői\ el kotöttunk Ez a 
me;:á!lap ,d.is az 1,j gazd&lko-

. .Sza rnznak a küldüllek 

Papp Pál elnök beszédét mondja 

dószen ezeteknél az akkor 
létezett és azóta 1s jelen tkező 
feszültségek o!dasának a ve-
2.érfonala. 

Az elnök ezután javaslatot 
tett a soron kfvúli kongresz
szus lebonyolításának mene
tére. 

- A mai összejövetelt a 
kuldöttek tekintsék munka
kongresszusnak - mondotta. 
- Le:::yen mentes a latván, os 
elemektól. F1gyelmunket, az el
mé.et1 \' ,lak, a heves szó\ál
túso.� helyett fordítsJk inkább 
az trdeml döntések megho
zatalára. Annál Is Inkább, mi• 
\ cl azokat az írásos elóter
jeszte3eket, amelyeket a kül
dóttek megkaptak. korábban 
számos b:zottság, helyi és or
szagos \ czetótestülct már 
megvitatta. 

!\la négy feladatot kell meg
oldanunk. Egyik az 1990-ben 
készült alap.szabály módosítá
sa, amel) rol ludJuk, hogy ér
zelme-: szulötte, ugyanakkor 
pontatlanságokJt, kóvetkezet
lenségeket Is tart.almaz. Az idd 
e!Jart fö!ötte. I9!JO ota mind a 
társadalmi folyama tokban, 
mind a l\1,1V szervezetében 
t1áltozások torténtck. Prwat i
záeió zaJlik, új mii ködést fel
tételek jelentkeztek. Ezek ln
doko:jáK, ml  több köte:ezőeri 
e.öírjak számunlua, hogy 
most módosfüult, később ped.g 
alkossuk újjá az alapszabályt. 

A következő dontés a szak
Slervezetl swvetséghez. az 
l\ISZ0S7.-hez n1:ó tartozásunk 
meaero,ítése. Az a sz.akszerve
zeti szö,etsé;;. ameh hez a 
meghatarozó �zenezetek tar• 
toznar., az l\lSZOSZ. :.Iost az 

a feladatunk, hogy h l tet te
gyünK amellett, hogy ennek a 
szakszervezeti szövetségnel{ a 
jövőben is ré...zesel, C5elekv6 
közremüködó1 akarunk lenni. 

Papp Pál, a VSz pénzügY,i 
el!enörzöb • zottsága elnökének 
megválasztását is olyan köte
lezettségként eml!tettc. amely 
egy új hely2.ct szúlötte. l\li n l  
ml)ndctta, a z  u j  e lnök megvá
lasztását a régi munkahelyi 
beosztasában történt vál 'oz.á� 
m iatt e!öállt össze!érhetet,en
ség indokolja. 

A negyedi k  naplrendról, a 
szakszervezet soron következő 
feladatalró: s2.ólva arra h!vt9 
fel a f igyelmet, hogy azokat 
sL:ntén itt és most k�l! kör
\ ona!azni. Az !dó sürgc:t. A 
határozatok me;;hozatala után 
már holnap munkához ke!I 
látni. Májusban sor kerül a 
társadalombt.ztosCtásl önkor
mányzati és az üzcmitanács
t·álasztásokra. Ezeknek a tétje 
nemcsak az: hogyan alakul 
egyes tisztségvlselók és a vas
utas-szakszervezet sorsa, ha
nem az ls, hogy Magyarorszá
gon Je:.z-e hatékony érdekvé
de!em. 

- l\ltg egyszer szeretném 
hangsúlyozni :  a tét nem csu
pán e;:y szervezetnek a sor:.a 
Ennél többről, a vasutasok 
megbízható érdekvédelméröl 
i:an sz6. Kérem önöket, hogy 
méltó�á;::te!Jesen, fegyelmezet
ten. a nem közérdek által mo
t,vált akaratnyllvánítás mellö
zésével véi;ezzük el a mai 
napra tervezett munkánkat. E 
gondolatok jei;:yében a kong
resszust megnyitom. Eredmé
m·es munkát, mei:fontolt. bölc� 
dönté.,ekct klvánok, va!ameny
nyiünknek. 

A KO�GRESSZ(jS 
:\IÓDOSfTOTTA 

A VSZ ALAPSZADALYAT 

Papp Pát megnyitója után 
az elnöklő Pallos G yörgyöt fel
váltó Gyári István alelnök fel
kérte dr. Péter l\1i'1á111t, 11 VSz 
a lap�zabályának módo�ltásával 
kapcsolatos k ie;:észltő meg
tartására. Elö!járóban felhívta 
a figvelemet arra, hogy a2. a!ap
sz.abály az es;ész szervezet 
struktúráját, működési rend· 
szerét fogalmazz.a meg. pont• 
ja1 ei;:rmássat s2.erves egysé�et 
a lkotnak Ha ennek az egység
nek bármely eleméhez ho2.zá· 
nyúlunk  a többivel való fog 
lalkozás nélkül, akkor az egés1 
rendszer károsodhat. Ezérl 
nem lehet önmagukban tár
S}'alnl az egyes javaslatokat, 
amelyek csak ré.szkérdésekkel 
foglalkoznak, é.s az egészbó: 
S'lndo!atokat ragadnak ki. 

l í Fol11tatás a Z. oldalon.) 

l(i l i111 tetések 

n1árcius 15-e alkal111ából 

K llün te  tési On nepsé:;ct ren
deztek márclu� t2 én a l\l Á V  
Vezérigazgatóságon. Csárddi 
János ,·ezérlgazgató köszön
tötte a réqtvevöket. Elö!Jiró
ban mél tatta m:\rcius 15-e, a 
mag} ar forradalom és s2.a• 
bad�ágharc 1 45. évfordJlóJá
nak jelentó,égét. Ezután azck
ho„ szólt. akik m,mkájukkal 
rászo 1:záltak l\rra. hogy e jeles 
év[ordulón elismerésben ré-
sze5u 1 ienek. Példamutató 
munkájukat, helvt.állásukdt 
méltatva k i tért a MA V hely• 
zetér e. A · nehézségekről �zólva 
elmondotta: a gazdasági élet 
vál tozásal erőte!je�en hat
nak a vasútra. Ha ni ncs mit  
szállltanl, elmaradt a bevétel. 

Ebbe azonban nem 52.abad be
letörődni A talpon maradás, a 
telje�ltmények növelése érde
kében a szolgálati helyeken 
mi nden edd glnél nagyobb 
gondot kell brdltanl a bevé
telt hozó !uvarszer2.ésre. 

A M A  V vezérigazgatója a 
nemzeti ünnepet, s a k:ltUnte
té.sben részesülők munkáját 
méltató és a vas.lt hely2.etét 
elem2.ó rövid bes2.éde után ki• 
tUntetéseket adott át. Az ün• 
nep atkalmföól 71  vasutas ré• 
s2.esU:t „D.c.séret"• ben. (A ki• 
tünteté,ben részesü'tek név5o• 
rát lapunk 7. oldalán l<!lzöl
jük.) 

Határőrök és vasutasok 

szolgálati együttmű ödése 
- A határőrök, vám- és 

pénzügyó1 ök és vasutas.>k szo
ro! kapcsolattartása abban a 
pillanatban kezdődött, ami
kor az el�ó vonat átlépte ?..la
gyarország határát, és az 
együttműködés azóta Is tart. 
Az összehangoltság, az egy
másrautaltság meg Is követeli 
azt az együttmúködé�I {or
mát. amely a határállomásaln
kon 5zo!gá!t.atott teljesítő mun
katársa ink  között sokszor és 
sok hel} ütt már baráti kapcso
latokká alakult. H iszen nap 
mint nap  találkozu nk ti�zte
let!Jeli vasutassá fogadott ha• 
tárőrök kel é:; vámosokka 1. de 
ez. visz.ont Is I gaz  - kezdte 
benédét A brahám La;os, n 
szegedi üzletvez.etóséljl lgazga
tóhelyetle.!'e azon a találkozón. 
melyet az elmúlt napokban 
tartottak Szegeden, ai  üilet
ve„etóség közpon tjában .  I-.."z al
kalommal lrták alá azl a há
romoldalú együttmüködésl 
szerződést, amely a vnsutasok, 
határór5k, vám- és pénzügy
örök közös feladatait, mun ká• 
jat foglalja P{;fbe. 

Az igazgatóhelyettes beszé
dében utalt arra. hogy a me• 
nekülláradat Időszakában Is 

bebizonyosodott. a feladatokat 
csak Igazán megalapozott, jó 
együttmüködés�el lehet é� kPl l 
végrehajtani. A kerets1erző
dés ann'lk érdekében Is kötte• 
t€tt, hon, a nem zetközi \'SS• 

úti uernély• é:i áruforgalom 
zökkenőmen les legyen. Sz.ük• 
sés::e�!;ét:ét I ndokolja az Is, 
hogy a.e üzletve1.etóliég Dél
Alföldj területére kiterjedő 
munkater ületén olyan fon tos 
határál lorná„ok m üködnek, 
mint Kelebia. Lőkfi! háza-K ür
tő . Kötegyán és Röqz.ke. 

Al okmány minden fonto
sabb közös témát rész.Jetelben 

Is tárgyal. lgy - .,a nemzet
köz. ... a�útl menetrend össze• 
á.lltását megelt'iző köz.ös állás
pont klalaklt•hát; a nemzet• 
közi vonatokon a szolgála ti 
tcvékenyi,ég során bckövetke• 
2.ett mindhárom s2.ervet érintő 
rendkh•üli esemé'lynél köz� 
Intézkedést és vi �gálat vég
rehaitá::-nt. Szabályozták egy
más tájékoztatá,át a határ
forgalom ban és annak ellen
órzé�ében bevezetett ,•áltozá
s :>król: a l\lÁ V  lnformálá•át 
a közl�kcdó vonatok k'ha•z
nj l tságáról, kOlönvonatokiól, 
tcbbl etkoc<króL 

l\legoqtják egymással l!Z 
embercsempészé„I, h'ltárhérté• 
s!, vám- és devluibüncselek• 
1w�nyl. ká bftószerci,empészési, 
terrorc�elekményl elókéHO• 

letekröl tú•z._,zerzésl é5 vona
ton tö1 lfró erő z.akos escl ek• 
mények ról szerzett ln formá� 
ciók&t. Eg>·!lttmüködnek a vas
úti fort:alomban érin tett prob• 
lémák jelz.é�ében, vasúti bal
e,etek, kata•ztrófák meeeló
zé�ében, s a vasót technoló� 
gla l  ldó1 n ek be•a rtá,ában." 

A keretszen!ídést Tóth lm• 
re, a szegedi üzletvezet&ég 
Igazgatója, valamin t  a terüle• 
tilkhöz tartozó Oács-Klskun, 
Békés é3 c�oni?rád megye 
vám- é.:; pénzüEU őr paranCE• 
nokal. tová bbá az oro�házl és 
kiskunhalasi hatérór lgazga• 
t6ságok vezetői (rták alá. A 

szerződés i.lálrá,át Kdtal J6-
zs1:1f határőreuede! tört�nelmi 
jelentő�égú esemé:-iyret,; te• 
ve�te. Han c:,;úlyozta, hogy az 
e tér&éeben d:>lgnó vasuta• 
soTc. vám- és pénzügyőrök, 
valamint határőrök edd g 
Is példás e�r O•tm OitödéHel 
d:ilgoztak, tevékenv�égükkel 
elöljá1óik el!smer �ét Is ki� 
\'Í \  tá:t.. G. J. 

Megie lent az ·o zemi 
tanacsok kézikönyve 

Milyen úvek nólnak u 
Ozemi tanácii létreho4ása mel• 
lett ? Hoi::ran kell me,isz.ervez• 
ni a válasttásoka t T  Melyek az 
Dlem! t.aná� jogoi<ftvénya.1 és 
múködést teltételel 7 M tben és 
hogyan változik I n.aki<7en-e
tet tevékeny&ége a2 üzemi ta
nácsok mei;:alakul!•■ u tán?  
rlyen, és ezekhez huonló kér
d�sekre ad pontos kö1érthet6 
vál!l•zokat Ai Uitml tande,ok 
kézik�nl/U, amelv nemrég je
lent meg u Unió Lap- � 
Könyvklsdó Kereskedelml K!t. 
eon dozá sá ban. 

Megtudhatjuk tovU:-U a ki; 
�dványból hogy ki ,61antha• 
M az Ozeml tanác! t1u11ává ho• 
�an toly!k a:r Eur6ea-nerte 
bevált részvételi lntél!Ilény 

bels6 munkájának s�rveiése. 
M egismerkedhetünk u iluml 
tanácsok előtörténetével. ma� 
ködésének európai tapasztala• 
talval � azzal hogy hol a helye 
az Új Intézménynek az érdek
e'tyezteté, hazai rendszerében, 
milyen módszertani togá&ok 
szU:U.é!?esek I konmktuskeze. 
léshe:z. melyek az eredményes 
tárgyalások alkalmazandó tetb• 
nlkál. 

A hasznos lrodalomleID•ték 
mellett - fOi.gelé..ltében � 
köz.U I k �tet az új Munka ror.; 
vl.,ykl\nyvét a köztlq1tvtselőlc 
jogállá�áról szóló törvényt, \'R•  
lamlnt a fo�la:kozuit.á, el&e
g!téséról és a munkal'élkU!lek: 
ellá '.ásáról szóló törvéryt, �• 
az. Orszáios MunkaO�yl Köz. 
p,�nt Allá:.l"g!nlá:,át. 
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Mliri GábM, a szegedi tb ve
zlitője lényegében ugyanezt a 
gondolatot támogatta, java
solva, hogy a VSz idei költség
v�elt e1ft!iltililll1Jtdfl<-tér
gyaljunk iSIINt -a tacdfj-réue
sedé&i .kérda61. 

- He-o l)Wl polltillat d6n
tért hozunk, hogy továbbra is 
maradjunk az MSZOSZ tagjai, 
akkor annak valamennyi fel-

tételét vállalnunk kell - sz6. 
gézte le bozzászólűában Ka
nicaonv Sdlánl, a ltudapestl 
Lntéz6blmttsq képviaeletében. 

Telaelr a lapu a � 

kevés pénu.el nem lehet bati
kony érdekvédelmet folytatni. 
Ha azt akarjuk, hogy tovább
ra is sikeresen képviseljenek 
bennünket; akkor meg kell 
S7.8Vazni a tft •zámlékot. 
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A soron kívüli kongresszus krónikáia 
tükrözi a z  országban azóta 
rckövetkezett társadalmi, gaz
dasá;;i \"á ltozá�okat, nem tar
talmazz.a a l\IA V iclók<izben 
beköYetkezett szen•ezeta ta::1-
kitása, a pri\ atizftlás és a 
l\IA V-állam kapcsolat rende
zése következtében előállt új 
müködé,;i fellé•elekct. Ma
radtak az alapszabályban kö
' c•kezetlrnst;gck, a hatékony 
Prdc'n-édcl<.>m kön�telménvei
nck ma már nem mcgfe.leló 

eltelté,·el háttérbe szorul, s a 
szakszervezet anyagi eszkozci 
elsódlcgesen a szer\'ezet mú-
ködésct, a sznkmailac: rneg-
alnpozott, hntékonv és ütó-
kepes érdehédelmet fogják 
majd szolgál:1i. 

A tagdíj celj:i, rencleltetr.•c: 
meg kell  határozni, ho�y m1< 
azo'< a fe!ada!ok, ameiyeket a 
.szakszer\'ezet cNLll t üz maga 
elé, s azt is me� kel, monc'a
ni, hogy ezeknek a fciadatoK-

A VSz vezetői 

szer\'ezcU és működési clóírá
sok is. 

- Egyrészt a külső feltéte
lek változása okán, másrészt 
saját szen czetün k  rendbeté
tele miatt is szükséges, hogy 
új alapszabályt készítsen a 
Vasutasok Szakszer\'ezete. Ezt 
bocsássa tagsági ,• itára, majd 
ezt követően az új alapsza
bályról szülessen kongresszusi 
dbntes. Ezt az említetteken túl 
az is indokolja, hogy Yáltozó
ban ,·annak a szakszer•:ezeti 
jogosítványok, hogy a l\1unka 
'Tör\"énykönyve e kérdésben 
iS' új ,·iszonyokat teremtett. 
Az üzemi tanácsok létrejötté
,·el a jelenleg szakszen·ezeti 
hatáskörben lé,·ö jogosítYá
nrnk egy rés1.e üzemi tanácsi 
hatáskörbe megy at. Ennek az 
alapszabályban is tükrözódnie 
kell. 

További fontos köYetelmény, 
hogy a döntési pontok és a 
felelősség szinkronban legye
nek egymással. Ezzel párhuza
mosan összhangot kell  terem
teni a szakmai, s a területi 
jellegű érdekkép\'iselet kö
zött. 

Az újonnan készítendő alap
szabálynak elő kell segítenie, 
ho�y a szakszer\'ezet haté
konyan, gvorsan és rugalma
�an muködhessen. to\'ábbá biz
tosítson lehetóséget a közö-
sen meghatározott célok és 
feladatok számonkérése is. 

A Vasuta.sol. Szakszervezete 
t::ert'c::cti továbbfejlesztésének 
másik fejezete, hogy összhang
ba l;ell hozni a szervezet fel
építesét, müködését és finan
szírn::ását. 

- Nagyon jól tudom 
hangsúlyozta az előadó , 
hogy n s;r.akszervezetck anya
gi eszközeivel ,·nló gazdálko
dás kényes kérdés, s egy 
iaei; fel kell még Yállalni azt 
a szociális funkciót, amit ma 
több hozzászóló érintett, amit 
a tagsag egy része is igényel. 
Hiszem és meggyőződésem 
azonban, hogy ez bizonyos idó 

nak a megvalósítása menn,·i
be kerül. Az előterjesztett ha
tci.rozati javaslat ezt a szándé
kot fogalm:tzza meg. Kcrem a 
kongresszus kü!dötteit, hogy a 
határozati javaslatoi, annak 
írásban kiadott módosításával, 
s a szóban elhangzó kie::!észí
tésekkel együtt v i tassa meg. é, 
ebben a kérdésben is hozzon 
megfontolt, bölcs döntést. 

A vitában n égyen kértek 
szót. Karácsony Szilárd. a he
gyeshalmi vontatás; Lovas Fe
renc, a debreceni járműjavító 
kft. ; Vass Zoltán, a debreceni 
T3F és Horváth István, Bu
dapest-Ferencváros ál lomás 
szb-titkára tette m('g k,egészí
tó javaslatát. Lovas Ferenc, a 
nemrégiben alakult kft. hely
zetéról is tájékoztatta a kong
resszust. A küldöttekre mely 
benyomást gyakoro!t. amikor 
azt rész1etez!e, hogy a meg
rendelések vártnál a::icso
nyabb szintje miatt most ne
héz napokat kC:: átélniük. 

A kongresszus a szóban el
hangzott és írásban kiadott 
ja,·aslatok figyelembevételé
\'el az alábbi határozatot hoz
ta : 

A kongresszu! megbíz=a a 
Vasuta.sok Szakszervezete ve
zetését, hogy dolgozza ki: 

- az UJ alapszabályt 
(amelynél vegye figyelembe a 
jármújavitó üzemek intéző
bizottsága írásos javaslatát), 

- a választási szabályzatot. 
- a szervezeti és mtiködés1 

szabályzatot, 
- a tagdijpolitika, a pénz

ügyi gazdálkodás szabályait. 
- Felkéri az országos vá

lasztmányt, hooy az elkészített 
javaslatokat elözetes tárgyalás 
után bocsássa tagsáot vitára. A 
vita során kialakult tagsági ál
láspontot az alap- és kö:ép
s:ervezetektöl beérkezett vé
leményeket és javaslatokat 
összegezze, és azt a követke-

Titkos szavazás 

zó konoress::uson Jóváhagyásra 
ter;cssze Pló. 

,1 tagsáoi vitára készített 
e!otcr 1esztl'sek11ek figyelembe 
kell i-cm11i:ik a megt'álto::ott 
társadalmi, politikai i•i�zon110-
kqt, a Varntasok Szakszcr1·e
zete működést területén bekö-
1·etkezctt szervezeti vállozáso
k:it (oazdaráoi társaságok, 111-
tc::menyek, em1esülctek, alapit
t'<ír.?1ok) az 11.i aazdállrndási 
rendet, az: 11,i döntési pontok
hoz 1.:apcsolódó partneri d
szonyokat. 

A szervezeti változásokra 
vonr.tkozó részek tegyenek 
clPaet szakszervezetiinkkel 
szemben támasztott kettős kö
vetelményeknek: 

- épiiljiin be és múködjön 
a szervezcte11 belüli szalonai
taaozati érdekek megjelcniti
sének új rendje, 

- tegucn eleget a szerveze
ten !Jelül a terúlcti szakszer
vezeti munk� hatékony mea
jelenitesénel..:, 

- maradéktalanul biztosít
s,ík a szl'rt'ezet demokratikus 
miiködé.�ét. Ezzel 11árhu1amo
sa n ki kell alakítani a munka
v:íllalók érdekvédelme terén 
kifejtett munka clismeresét. es 
e:: egysér;es elvek al'lpján 
megtialósuló számonkérés gya
korlatát, 

- vegye figyelembe, hogy a 
jogosultságoknak követni kell 
az üzemi tanácsok meoválas::
tása után a s::akszerve::etekre 
háruló feladatokban beköL·et
kczo változásokat. Járuljon 
ho::zá az alapszer1,ezetck mu
ködésének segltéséhc::, a tiszt-

ségvlselöi munka színvonalá
nak javításához. 

A soron kfviill kongresszus 
elvár ;a. hogy a 

- Vasutasok Szakszernezete 
valamennyi középszcrvc (terü
leti és s::akági), r1/apszen·ezete, 
tagozata (s::akmai e.; réten> 
tcstiLlcti ülésén tára11alia meg 
a kongresszus hatcirozatnit -
azt a tagsággal ismertessék és 
jelö:jék meg saJat konl.:rét fel
adataikat. 

- ,l Va.rntasok Szaks::erre
zete ti:r.lamennyi tis::tséai,isc
lríje. munkatársa, vezetője a 
lcg;oli l> t udás,1 szerint te(lyPn 
cleuct a reá llárnló feladatok
nak. a s::cri-ezet egységének 
megőrzése. mlil;ödéséncl. hrité
konyabbá tétele érdekébea 
t'álk: ljon T<?szt a dolcumentu
mok kidolgozásában. 

A soron kívüli ko'lgresszes 
az idórendi ütemezés m<.>net
rendjének pontosan megLl.?1-
,·e, a kora délutáni órakban 
fejezte be r.1Unkáját. 

A t:tnácskozás Papp Pál el
n1ik rövid zársz.ava után -
amelyben köszönetet mondott 
a küldöttek fegyelmezett és 
méltóságteljes hozzáállásáért, 
és tová½bi sikereket kívánt az 
elkövetkezendő idószak f<.>1-
adataihoz - a Szózat meg
hallgatásával ért véget. 

Tudósítottak : 
Kaszala Sándor 

\'isi Ferenc 

Fotó: 
Tüttő Tibor 

Protolrollmentes 

mz11ikakongresszi1s 
t:tólag, gondolatban Ismételten átél,·e a konqresszus 

esemenycJt, meg kell állapítani ,  ho:::v technikai lebonro
l itásnban, tartalmában, m i nósé�• ,·áltozá:<.t jelent a VSz 
kongresszusainak türténetében. Ez a .soron ldvüli kong
resszus munkakon!:resszu, volt. Olvan k•>Pgrcsc;zus, ahol 
ke1 ulték a pnrtt11 lan ,•i tákat, a fölösle:::e-; szófecsérlést. 

l\Ii rnll nz újszerű e>s a fellún.3 ezen a kongrl'sszuson 7 
Az. nkí a kon,1,bi idösu1kbnn több kongrrsszmnak: fül

{>s szemtanúja volt megelégeclés�EI ;íllapíthntta meg a 
kcdn�zó ni.ltm.ásoknt. �zembetűn'í ,·olt példju] a kül
C:0ttek életkora. A kil>bség a 30 -40 évesc-k ncmzrdl;kéhez 
tartozott. Talan a \ awtns nnu:!díjasok képvi�eli'í in kí\'ül 
nem is volt a nyugd!JKOrhatárhoz kfüel ó l ló k üldött. I31z
tató jel ci airk sz,,mára, ak i k  egy meg '1 jhodott érdek• 
védelem lctEtcMénve�e,t \-ítj.ík f' ne.nzedlkben. 

Uj nmasa volt a kongresszusnak, hogy nem volt pro
tokoll ,  a le\·eze1ó elno.c0k i, keri.llték a hoss7adalmas el
j ... r.'..sokat. Mi ndezek még nem határflzzák meg „gv szak
szen ezeti kongres•zuc; m inőségét. Ehhez az Is kclle\t, 
hogy az clö1 1:rjcsztett nap; r<.>ndekrúl jó rhJnté·�<.>k szül�s
senek, ol),'anok, amelrek a további C'redr.'én\'C'i munka 
alapJ&ul szolg,ílhutnak. /\ ki k  rbben biz:=i kodlak nem csa
lódtak. Ez elr.,isorbnn a n-ipirc,ndckct levezrt<5 c,lnökök
ne1, é, nem utolst'lsorban a ,·i lában részt vevőknek, n 
küldütlek fdel<ic;st;gtcljes -;zavazás:ínak volt. l:öszönhetó. 

Új stíl usjeg�·cket ferl„zhr>ttünk fel r- nébány órá-s ta
nácskozáson. /\ .. 1 égi ictr.k'' kongresszusai hoz \' iszonylt
va a napirendek r!óadói nak lényegre törő, ,;zabatos, 
kulturált szónoki tcl iesí'.m„nve mr>g1rnt 1rozt,i. ,; jó íránv
ba terelte a d'lnté:-hozó� at. A leveze�,') elnökök, ,.az idő 
pénz·• eh·e alapján pcd;I? úgy l ránritották a vi tát, hogy 
a felszólalók n lénve�nél marad janak. Nem \"olt ebben 
semmiféle erőszakos ráhntác:, inktibb barát i  hangvétel, 
ha rnlaki eltért a napirendhez ner.1 i llesz.kedó monda
nivalótól. 

A vita réc;ztvevői okozták e kongres!.zuson a legna
gyobb meglepetést. Az egves döt„riesztés('ket n leg
többen sajátos szcmpontbnl \'izsgáltá!,, s mondtak róla 
véleményt, de a céllal mindenki egvetértrtt. Tolerancia 
jellemezte az egrmással \"i tatkozó kiild,'Htekct. 

Érdekes szinfol t.in volt n koni::resswsna k a7. a pillana
ta. am:kor nz l\ISZOSZ-nek nv,·1jtand6 1agdíjrészesedés 
aránvának nwghatároznsa került tárgyalásra. A vitában 
felszólalók egyontetüen hang�i"t lvozták nz l\!SZOSZ-hez 
való tartozás szi.iksf'gességét, de már a pénzügyi hozzá
járulasbari Mcgoszlotl n', a vt'.-lemé.wek. A t01)bség sokall
ta a kért bs:-zegC't. Az ogvik küldc,tt ezekc-t a \'élemé
nycket úgy fü,szegC'zte: .,Életünket é" vérünk('t igéh, de 
zabot nem adunk.'' Végül a konl,!ressws •ígv dontótt, 
he>t!v a zabot is megaclia, lei:·1 lföb1� az új l<"rmésig. 

Ez a kongresszus né-hánv ln a alatt e1\'égezte a maga 
elé t 1zott feladatot. A küldötte!, átérezve felelősségüket, 
ráirányítottc'ik a kongresszus fi�yelmét az elkövetkezen
dő naqv erőpróbára, a t 1r,adalombiztosftási és az üze• 
mitanáes-v:ilnsztflsokra. Erőin k  felmérését is 1elentette 
ez a tanácskozá�. A f iatalossng, c-éltudatossár:. elkötele
zettség, a lendület, mint t"'.i vonn,ok jelentek meg a 
VSz munkájában. Di zakod6ssal töltötték C'l a résztvevő
ket, s a megfigyelőket akik bi zom•árn arra a következ
tetésre jutottak, hogy a megmérettetésen nem bizonyu
lunk könnyünek. 

A küldöttek a Szózatot hallgatják Pásku Jenő 

Tájékoztató a VSz 1991. évi 
kongresszusa óta végzett munkáról 

Az 1 !)91 .  évi soron kívü
li kongresszus módosította 
a Vasutasok Szakszerveze
te (VSz) Alaps:J:abályát. A 
jelentős elűkészítö munka 
ellenére tartalmi, a VSz 
tevékenységét alapvetöcn 
kedvező irányba elmozduló 
változások nem történtek. 
Az akkor elmulasztott lé
péseket szervezetünk a mai 
napig koloncként cipeli 
magával. A kongresszust 
követően - az a lapszabály 
módosítás;.ínak megfelelően 
- \':íltozoU a tanács és az 
orszá;;os \'álasztmiiny lét
száma, i l let \"C személyi 
összetétele. Ez indokolta, 
hogy pontosítsuk a két 
testület ügyrcrdjét is. 

Szervezeti élet 

tisztségviselőtől, VSz-alkalma- téz5blzottság - jött létre. Ezen 
zottól, hiszen a határidő rö- középszer\'ek m üködésének ta-
vid, a tét óriási Yolt. pasztalatai kellii s<>gítst'>get 

A VSz-tag e nyilatkozattal nyújthatnak egy egységes 
hatalmazta fel a munkáltató- struktúra é<; irá'l, ítási rend
ját, hogy a részér� folyósított szer kialakításakor. 
1lletményból a szakszer\"ezcti Kedvezőnek ft{ ljük, hngy 
ta6díiat közvetlen elkülönítse csökkent a középszeri;ekhez 
és azt a VSz részére átutalja. nem csatlakozó alapszerveze
Ezzel lett hitet arról, hogy to- tek szarna. A fentiek alapján, 
vábbra is VSz-tar; kíván-e len- a struktúra áttekinthetöséoe 
ni, A nyi latkozatok megléte- érdekében ezen a területen is 
le bebizonyította, hogy a tag- változásra van sz-iil�ség, 
ság dön tó többsége ragaszko- A l\IA v folyamatos szerve
dik szervezetíinkh02, a más zeti ii !alakítfisa szenewti ol
szervezetck által indított tisz- dalrc'il i s érintett<' a Vasuta
tességtelen kampúny sem té- .sok Szaks1ervezetét. Az tgaz
,·csztctte meg őket. ga tósúgi kiirzetha t · rok módo-

1\. VSz által készített pro- sítá,:a több alap�zen·czet é� 
pagandaanyagok. kiadványok középszf•rv munkáját befolyá
tartalmi lag és formailag is solta. /\z alapszcrvezC'tek át
hozzá járultak a feladatok \"ég- adása, í l let\ e :Í!\·étele zökke
rehajt;í,á nak eredményességé- nömentesen megtörtént. 
hez. Osszessé;::ében taglétszá- A l\lA v �zervczctl át11Jak•1-
munk cst-kély mértékbrn esök- 1-ís�nak fon tn� J�pc-.!-tíjeh,�.,,  
kent, de - medtélésünk sze- l!J!J3 januárjátó l ú�; ne, ezett 
r int  - szer\"ezetile�. rrkölcsi- nlaptevékem·""gen k Í\'Ü l i  fe,-
!e;:: erósé',cott szen·ezetünk. adatokat levál�,;7tották a 

AZ 1991. f:\'I X XIX.  TÖR- ,\ SZERVEZETI FELf:PtTCS l\IAV - tól és egvsze-nélre� 
\'f:Sl' YCGitF.lIAJTASA BOL \".\LTOZASAI kft.-kké ahkí•ott.;'{. Az W 

ADÚDÚ FELADATOK A heszámoL'lsi ldóc;zak han lét'ő alap�zerL"ezetek Vasuta-
A látszólagos nrui:;almal kor- - az alapszabálv adta Jehe- ::ok Szak�ieri:ezetl>ficz raló 

b[icsoltn fel az Or�z.nl:(gyülés tóséggel élve - tovább ,,szi- t11rtozása 1oni f<'l l é '  i · •f'k biz
[iltal el fogadott 1 90 1 .  évi nesedett" a VSz struktúrúJa to.�ítlÍsa érde1-.:é licn keriil .�or 
XXJX. törvény, amely a szak- Ké� új _ __ Jellegél.Jen teljesen el- n VSz alap.�zabályának jelen-
szervezeti tagsági viszony téro kozépszerv -:: • Szolnok . legi módosítására. megerö�1 lésére szolgáló egyé- csomóponton műkodo alap-
ni nvllatkozatok megtételére szervezeteket tö'ilörító csomó- A létszammoz�ás!"lk miatt 
kötelezte a szervezett dolga- pnn ti és a :;:épé,;zctl szak�zol- Uibh a 1nps1rrvczetnél jelen
zr',knt. A m unlrn jelentős erő- i::,ílathoz tartozó alapszen·e- tős szem,�lyi r,� 0?"rVC>"'('tl vál
(eszltést i:;ényclt ,·alamennri zeteket tömörítö Gépészeti ln• toz.'i-,ra került sor, ez indf)kol-

ta az alapszervezeti tlsztség
\"iselők megválasztását is. 

A korábbi 6 rnsútigazgató
ság helyett 3 üzletigazgatóság 
és 3 üz!etvezetős(,g ahkult. Az 
iizletigazgatóságok partner 
szakszervez<.>ti c;zen,eiként -
az érintett ln téz5blzottságok
r.úl - folyamatban ,·an a 
koordináció, bizottságok kiala
kítása Ez<.>k a le�tületek gva
koro!j:fü az Uzletigazgatóság 
C!!észére vona1kozi', döntések
nél a ,z�kc;zer\'PZe!I jogosítvá
n vok'lt. /\z állandó mozgái=, 
níl tozá, e1lcnérc szervezet ün1t 
szervewtsz<.>rü mül�öc!é,ét biz• 
to'-ítottuk, a:rnak feltételeit 
Tl'C'gterem ti ",';:, 
A TElöiTt'LET I\JfiKOnrsE 
A \'Sz központi testületei

nek lntárm'.a tai - ha azok 
hálózati \·é:::reha Jt..-í.•a C'Seten
kt>'1t akadr)7of t  is - jó ala
pul smlgál la k  a kEzép- és 
ala pszervezetck mu'1kájához. 

A 1 "s�:.iletek tcrv�zer•ibb 
mu„káj.ít - a saját h ffoyo•
�-'tga i '1kon t ú l  - - akadályoz
ta. i l let\·e l.Jefolrá,olta a part
ner gaula,tí�I szcrvün knél ta
rns?[alhatn ti>rv<;zerú tlc>n mun
ld 'tatás. ö[lpt�?crli á tszerve
,:,;-; is Enn,k t:1dhat < 1-�. hogy 
:ít;.:onrlnlt. hfJsszal ') tŐ\'Ú kon
cepci6k kidnlgmá•a helvett a 
szen·czet 1Je1,1"i é!eltt <-rintő 
rlón lések f>-; "flf'ratív Intézke
dések e!öké>s21 t{\c m lndenna• 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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között múködö gazdasági szer
,·ezetekkel szemben támasztott 
kö,·etelményekkel azonos, a 
szervezetre lényegesen kedve
zötlenebb pénzügvi, szám\'iteli 
adózási szabályok léptek. Emel� 
lett szakszervezetünk belsö 
központi gazdálkodásába� 
alapvetö kö,·etelménynek te
kintettük a „minden fillérröl 
elszá_mollü" elvét. Ennek meg
feleloen - az allamilag elóirt
nál sokkal részleteseben 
számoltunk el a tagság által 
befizetett cs a központi gazdál
kodásba átutalt pénzeszközök
kel. E követelmény ugyanak
kor csak fenntartásokkal kor
látozottan érvényesül a b'efize
tett (levont) szakszervezeti 
tagdíj haromnegycd részét ke
zelő alapszervezeteknél ! 

A szakszervezeti tagdíjak 
mértékének megállapítasakor 
az 1991. évi soron kívüli kong
resszus alternatív lehetőség
I,ént jelölte meg a hagyomá
ny?s�n . értelmezett tag;ág1 dij 
mertekenek csokkc.nteset. E 
lehetoség alapjan a befizetett 
1 százalékos tagdíjblll c�ak 
0.85 szazalékos res1. fedezné a 
:;zakszervczet1 cé;u költséJe
ket. 0, 13 szuzalék ped g a tag
i;á;;i ,•iszom-on a lapuló szabad
idős bale'>etbiztositás céljait 
i;zolgálná. Ennek keretében te
hát a szakszervezel! ta"ok 
egyetlen fil lér többlet befize: 
tése nélkül részesei n� váltak 
volna egy, az orsziigban egye
dülálló biztosít,is1 formának. 

Az alternatív lehetöseggel 
c.,a/c a wasar, kö::el egyharma
da el mind a mai 11ap1g. En
n<!:, küve! keztében rrm \ .ilha
tott e;;yse6es,e a butositcts, 
annak t,n abbfcjlesztese. a 
swl;::al tat,,s bov1tese 1gy Jelen
tős alrnd•ilvokba ütkoz � i'\agv
mé,·, u aclmrnisztrac;os ku,e.e
ze•tség terhl'!i u b11.ws:ti,sban 
rés„t ,·e\·o alaps1.ern·zeteket. 

A„ cgysé�es b1zto.,1tús 
amelv jelei1leg a sz-11-szenezeti 
tag al.ta! bet1zetett tagdí.1 L'i 
�zazalekat igényl i  - egyszerű
síti az a lapszen·ezetek nvil
vúntart,ísai l. kötelezettségeit 
és megteremtheti az alapját a 
ten ezett továbbfejlesztésnek, 
a szolgáltatások bö,·itésének. a 
11zetendu kartéritési us�zegek 
emelésének. 

Az egyes szakszen·ezetek, 
lehetnek bármily erose.t, a 
gaz.dasag m uködöképessége 
szempontjából ku,c,-fontosságu 
helyzetben le,·ók - mint szak
szervezetünk - önmagukban 
nem tudják minden esetben 
érdekeiket kepviselni. tagsa
gukat védeni. S:ükseges. hogy 
a mwzkui;állalók. a szal�szer
vezeti tagok a m u nkásszolida
ritás alapján sa1át érdekükbe11 
országosan is szövetségre lép
jenek. E törvényszerü�ég alól 

b�rmily erössé 1s válhat -
szakszen•ezetünk sem vonhat
J!i �i magát. l\la a !\lagyar 
:Sza,,szen·c„etek Országos Szö
vetsége az egyetlen szen·ezet, 
ame:ly érdemben összefogja, 
koorclinúlja és segíti a magyar 
munka,·állalók legnagyobb 
többségét. A szövetség műkö
désére az elmúlt években brut
tó tagdíjbevételünk 5 százalé
kát meghaladó mértéket fordí
tottunk. 

A Vasutasok Szakszervezete 
tagságának területi, szakági, 
regionális és rétegképviselete 
alapszabáb·unk értelmében 
nem közvetlenül a tagság dön
tésén, a kongresszus akaratán, 
hanem az egyes alapszerveze
tek kép\·iselóinek álláspontja 
alapján múködik. Az alapszer
vezetek képviselöi döntésétöl 
függ egy-e�y területen, szak
ágnál a tagság képviselete. és 
annak !'Zemélyi és tárgyi fel
tétele. Erre átlagosan a tagdíj 
7-8 százalékát fordítják az 
alapszervezetek. Ez a rendszer 
egvmástól eltérö személyi és 
tárgyi feltételekben lényegesen 
különböző m uködési lehetösé
geket eredményez mind regio
nálisan. mind szakági szinten. 
Egyes középirányító szerveze
teket. szakágakat már ma sem 
csak a hozzájuk  tartozó alap
szervezetek tartanak el. hanem 
a központi gazdálkodásba 
alapvetoen egészen más céllal 
átutalt befizetésekből tevé
kenykednek. 

A munkaviszonyt. a foglal
koztatás biztonságát érintő 
kérdésekben nem nélkülözhe
tő a vasutat. a vasutasságot jól 
ismerő ügyvédek munkája. A 

munkáltató 1993-tól - az inf
rastrukturálb háttéren túl -
nem biztositJa a korabbi jog
licgélyszolgalut muködésének 
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Saitótaiékoztató az MSZOSZ-ben 
anyagi feltételeit. Szakszerve
zetün k  tagságának változatlan 
f�ltétel�k keJ való díjtalan jog
b1ztonsaga ez évre a Vasutasok 
Szakszen·ezetének 1 1 ,5 millió 
forint köfüéget jelent. Ez az 
19!J:3_-ra vár�ató bruttó tagdij
be,·etel 8 szazaléka körüli ösz
szeg. Az elmúlt évi felmérések 

Az e/Szegényedés . folytatódik 
alapján az alapszervezetek bár - A társadalombiztosítási 
nem egységesen. de többségük- önkormányzatok választásával 
ben k111y1lvánították. hogy az a civil társadalom komoly 
akkor �lőzctes számítások e�élyhez jutott, c.-;ak az a kér
alapján kalkulált 5 százalékot dés. hogy m•ként élünk majd 
,·a: :alják a jogszobilat mu- ezze� az esé..:vel. Ez az t�azi 
ködtetése érdekeben.

0 tét•e a május 21-i megmeret-
S::akszerve:etünk központi tetésnek - hangsulvozta Sán-

ga::dcill.;odásanak tagdi;bei;éte- dor László. az :\ISZOSZ közel
le a:: elmult éi;ben 36 millió multban tartott sajtótájékoz-
forint körül alakult. Ezzel tatójan. 
s;,emben a múködés kölbé"ei , Hogy mekkora horderejű 
es kiadásai meghaladjak a t\·-1 k�rdésról van szó, azt JÓI ér
m ill ió forintot. A tagdíjbe\·étt•l zekeltetik a kö\·et.i<ezö �zá
tehát még a1, 50 százalékát sem mok : a TB l fl9:3. évi kültségve
fedezte a k iadásoknak. A hi- tésének kiadú i főösszege eléri 
ánvzó különbözetet az egyéb _ az á!lami köl lsé�, etes ió ösz
a jövőben meglehctüsen bi- :,zegenek 60 s7.._1zalékát, azaz 
zonytalan mértel,ű _ uevé!e- •iO0 milliárd forintot. A tár�a
le!,bőJ kellett teclczni. A szek- dalomb1ztosítási önkonnany
húz üzemeltetési kult:sé"ci 7.atok letrejöttcvcl e fölött a 
l_B!J2-ben meghaladt..-ík a 9 m"';_ hatal'11!15 os�ze� f_ölótt a jbvö-
110 forintot, a központi köl:�e::;_ be� mar nem k1zar�lag a kor
,-ete:,bol fizetett szakagi . taJo- :11a�y. a kol�'>{'�Vetes rendel
zat1 t szt,égviseloK. a �zakcrtói ,,ez1k (bar feielos:;égc 

1
megma: 

apparátus, a technika. 1,ze- rad\ _ _ han:m � Jaru ckf,.�eto 
mélyzet bérkölhé:;e cs annak IT!un.-..!llu!tok_, es munkava,la-
49 százalékos járuléka , árha- ,ok kepv·selo1. 
tóan :.:u m llió forintot igényel. Mint ismeretes, a i;ála.�:tás 
Az cg_l'éb költségek (rendczvé- al.:kor érvén11es. ha a rálasz
m e!,, üzemi baleseti seoélvek tásra jogosult 7,5 millió ál
o.,tatús sib.) 1 2  mi l l ió riri1;tot' lampolgár legalább 25 százalé
az általános forgalmi és a tár� ka részt i,esz rajta. ,\ 2.3 száza
s�sagi adokkal fö,szefüggö költ_ .ékos küszubérték meglehe•ő
segt:k 1 2  mi l lió forintot tesznek sen magas, ez nagy [ebclatot 
Ki. A további eg�•éb kiilhégek je!ent. de - Sándor László 
mintegy 5 mil l ió forintot jc- szeri'1 t  - teljesíthető. F.bben 
!cntenek. (Az előzőekben leír t  - mint ha!lo•tuk - a po.1t l;. ai 
szamok csak téi 1élrnztato je'. le- pártoknak elsőrendű ff'leló-�é
gul k ! r\ pc.ntos adatokat :,zak- ge van. Ezért az :vmzosz 9 
szervezetünk l !l!l2. évi gazdái- poli t ika' P irtna:, küldött le, e

kodasárúl szoló beszamo!oJa let. am!'lyben egyrt'>�zt ta ié-
io�1u tartalma;,ni !J koztatöt nvúit a ,·ú!asztá,sal 

S:akszeri;ezctünk kö::ponti ö,s7efüggő tenni,•al6'uöl. ma--
gazdálkodása Jorrciluldalon részt , alaszt kér negr kérdrs-
anyagilag még 1992. éi-bcm 1

� re. 
nagyobb arányban függött a A megszólított pártok : az 
külsó ingatlan_ és pén::piaci MDF, az SZDSZ, az l\ISZP, a 
köriilményektol, mint saját 

KXDP, a Köztársasági Púrt, az 
KOSZ. az Agrárszövetség, a 
Ma:::varorszá!:!i Szociálde
mokrata Párt és a Szociálde
mokrata Néppárt. A négy kér
dés pedig  a i;:övetkezö: 

L Ten·,z1-e az adott párt. 
hogy maga i:; re�zt vesz a vá
lasztások elókészlté�é-ben, s ha 
van ilyeri c'kepzelés. meg le
het-e azokkal isinerkl'dni ? 

�- :\Ii a vé'.eménye az adott 
pártnal{ az MSZOSZ által kör
,·onalazot t tb-koncepcióról ? 

3. Szándékában éi!l-e az adott 
partnak, hogy a \·álaszt:ísokon 
induló szak5zpn·ezeti szöveti-é
gek közül va lamel_viket meg
kü\ö-,böztetett módon támo
ga,sa? 

4. Tudnának-e mei::felelő 
s-akemberekc-t 1avrsolm az 
!\ISZOSZ-l i stára ? 

E kérdésekre adott válas::ok 
tartal ma - s az. hor111 egyál
talán rálaszra rttéltat iák-e az 
MSZOSZ lei,elét - sok mh1-
dent elárul maJd a pcírtnk ma
gatartásáról. az :\1SZOSZ-hoz 
i:aló i:isznnyul.:ról. 

A pártok ff'lsorol:í�ál)ól k i 
derül. hogy két parlamenti 
pi1rtnak, az FK gP-nek és a 
F,desznek nem kíildött Ir,·e
lct az :.VISZOSZ. Az ezzel kap
c�o!atos kérdésekre n'l'aszol\·a 
Sándor La,sz1n Plmondta : az 
c>lmúlt h'irom év kl'\ és \ olt 
ahhoz. hoi::v é'LZ i\lSZOc::;z -
mLndt n •or<'k\ ése ellenére -
ven·f'zet• kapcsolatot alakit
son l;1 a kisgazdákkal {-s :i fia
tal demokratákkal A Fides;,: a 
kozt•lmúltban közhírré tette, 
ho!:!v ha ha•alomra keru:. 
mincien ti\rvénves eszközzel a 
t b-bnkormnm zatok fr\számo
l asára tlírekszik. Az :VISZO�Z 
\ t;zonl úgy vél i :  a tb-önlrnr-

mányzatok létének elutasítá
sa a demokratikus i ntézménv
rendszer megkérdőjelezése is. 

Sándor Lász/6 szólt a vá
lasztasi kampanvról is. ame

l\ et a \·álasztasok P!Ötl 35 nap
pal lehet me::kezdeni. úprilís 
l !HóL tgérceté,Pk nélküli, 
szak,zerü kampanyra van 
szukség - haP�súlyu,ta az al
elnök. Olvama. amelyben 
nvilvánvalóvá \'álik a munka
Yallalók érdekeltsége. A kam
pánv során el kell jutni a leg
szélesebb társacialm1 rétegel{
hez. é� erüsitt•ni a különböző 
generációk szö,·et'<égét. Cél
szerű eg;> oll'an közösen kidol
gozott etikai kódrx létrehozá
sa, ame!l·hen rögzítik. hogv 
senki nem folytat propagandát 
a másik hatránvára, és min
denki igazat mond. 

Dr. Kame11iczk11 Istt·án, a 
S1.akszen ezc tek Gazcla,ag- C''i 
Társadalomkutató Intézetének 
1 gaz(.(atója kifejtet te. hogy a 
tarsadalombiztns1tús nyújtja a 
legalap,·etőbb szoC'ifü is bizton
ságot. hiszen nálunl, n i nc-; 
realitása a ',íegfszíti> biztosí
tásoknak. annak. hogv az 
egvének saját maguk gc,ndos
kocljanak sorsukról. A kutato
ir,azgató eqijs�ersmincl 3ele-:te. 
lwr;y to1·áhh 11ö11ek a szocinl;s 
terhek. 1•melkerlil: a swcíális 
.spqelyezesre rás-:oru/n/: s::;á
ma Az év \'égfrt• fflmi l liií 
ol\an mupknnélk ii1 ·vel kell 
<;dnnolnenk. akik m{11 a segé
lyrzésból is ki<;znn•lnak. 

Ehhe7 a témakr\rhöz kapcso
lódott Ékes 1/dikú. az intézet 
tudomiínvos fomunkatársa. aki 
az elszegényedés folytatódásá
ról beszélt a frissen megjelent 
Életszínvonal - t·állalko:ási 

kedv cfmú könyYük alap.ián. /\. 
kötet eg} 1990 majus-1úniusa
ban készült kutatás Hl9 1 .  é\'i 
megismétlésének adataira épül. 
Az azóta ké„zült újabb felmé
rések a2t mutattak, hogy a kö
tetben \'ázolt tenclenc1ak folv
ta tó<lnak. A hatezer mintán 
n.apuló szocio,ógusi kutat�s 
eredménveinek ibszegezé�c
ként megtudhattuk. hogy a 
cs·1l:ídok 70 százalél,ának 
anvagi helvzete tovább rom
lott. 27 százalék helvzete vM
tozatlan. és mindö�sze ;3 szá
zaléknyian vallott;-ik. hogy Ja
vult az életszin\'onaluk. ,\ 
csalúdc)k 55 százaléka nem 
költött kultúrára, újs.ígra, 1·•1-
hara. 13 szdzal(•ka pedig csak 
részlegesen ftit�tt1' a lakásai, 
hogv az energ1ihal spliroljnn. 
,\ há7tartasok töl)b mirt fde 
semmit sem fordított a lakc1-
s, •k karbantnrtására. s úgv vé
lik már nincs m i t  megtakan
tani. 

A sajtótá jékMlatnn szóba 
kerültek a nemzet krizi kapcso
l,1 t0k lcgúlabb esl'mén_\'C'i is. 
Ezek szerint az Olasz Szak
szen·ezeti Unió támogatás:í,·al 
eriv olvan ad11tha'1kbá1is iön 
](•tre, amelv spgiti a munka
vállalói rrdPk véciel met. Az 
Osztrák Szak<;7.en·ezPti Szo
wtsPggel (t'>G Bl kötött eg,·ütt
mukoci(>si me!.:állapodas pedi� 
- a többi kózott - kfpzé,i 
programokat tartalmaz. es ,;za
b,ílvnzza az Ausztr f ban való 
magvar munkavállalás felté
teleit .  

Végül arról hallottunk. hogr 
az l\ISZOSZ a máit•s ehejét 
- a hag,·omnn,·ot{hoz hí\·en 
- idén is a Városligetben 
ün'1eph. 

Iián>áti Sánclor 

tagságátol. Ez hosszú tárnn 
nem tarthato. mert a \'asutas
Ság és ebüsorban szaksze1Te
zetün , tagsa!:!anak ércleK\"édel
me, -kt>p\'.selete, a t,szségv1se
lu.;: on:tattisa. képzése es to
Yábbképzése. a különféle ak
CIOK és k:ampányo!,. a tag�ág, a 
tlsztsegv1selok gyors és pontos 
tájéko1.tatása, a nvugdíjas 
szaKszen ezeti tagok intézmé
m·es segélye, egyes szakágak 
m üködese. a Magyar Vasutas 
meg.1elentetése nem szabad 
hogy a v,illalkozúsok eredmé
nyességétől. a bankok által fi
zetett kamatoktól, a székház 
útmeneti leg szabad féröhelye1-
nek bérbeadúsútúl függjön. 

ELKÜLDTÉK A JJIJATJSZTEREL1YÖI(�\'El( 

A s::akszert·ezet működését 
alapvetoen a szakszervezeti 
tagdíjaJ.;bvl kell fedezni! Az 
egvéb bevételeknek a saját 
erőn túli bővített újraterme
lést. a felhalmozást. a tartalék_ 
a :apok képzését kellene szol
gálnia, biztosítva a működés 
technikai, i nfrastrukturális fel_ 
tételeinek nagvobb arányú fej
lesztését, a✓, elkülönített alapok 
nö,·e!ését. 

A szakszervezeti tagok által 
befizetett tagdíjak felaprózásá
ra, a szervezet belső megosz
tottságára, a tagdíj koncepciót
lan alapszervezeti és központi 
részre való szabdalására irá
nyuló törekvések tökéletesen 
bebizonyították életképtelen
ségüket. Nem eredményeztek 
mást, csak a vezető testületek 
által nehezen ellenőrizhetö 
gazdálkodásában egyes tiszt
ségviselők szubjektív döntései 
felé sodródó szervezetet. A 
gazdálkodás kezd szétzilalódni 
áttekinthetet lenné valni. Egy: 
re kevésbé tisztázott. hogy az 
azonos szintű szervezetek mi
lyen fon-ásokból. mi lyen dön
tési kompetenciákkal. mi lyen 
szabályok szerint működnek. 

Szakszen-ezetünk az elmúlt 
esztendőben eleget tett a szak
szervezeti vagyon védelméről. 
a munka,·állalók szervezkedési 
és szervezeti működési esély
egyenlóségéröJ szóló l fl!H. évi 
XXVIII .  tön·ényben előírt va
gvonelszámolásnak. A végre
hajtás során 325 alapszervezet 
és 80 ö11álló nyugdí;ascsoport 
elszámolását adtuk át az Á lla
mi Szam t•evöszék ( ASZSZ) ré
szére. Az ÁSZSZ tételes hely
szmi ,·i zsgMatai a ki\•álasztott 
alap- és középszervek. i l letve 
sUlkszervezetünk központi gaz
dálkodásának els7-ámolását 
megfelelőnek találta, alOkat 
hitelesítette. 

.. 

Nyugdíjas elnökök állásfoglalása 
A Yasutasok Szakszervezete Orszázos :\lugclíjas Tagoza

ta március 1-3-a között a vasutas n� ugclíjas alapszl'n:ezcti cl
nöl,ök rtszére Hajdúszoboszlón tanfolyamot r<'nclclett. ,\ tan
folyam résztve\'öinck állásfoglalását elküldték Antall Júz�er 
miniszterelnöknek, amelynek szö,·cgét az alábbiakban kö
zöljük. 

Tisztelt 1\1ini.�zterelnök úr! 
Bizalommal fordulunk ön

höz. mert előzó leveleinkre i� 
megértő válaszokat kaptunk. 
Most is hangsúlyozzuk, hogy 
135 ezer ,·asutas nvugdijas 
nevében emelünk !'Zót, de 
egvúttal megoldásra erett tár
sadalmi problemákat is felve
tünk. 

tusban kormányülés elé kerül 
a szeptemberi emelés ügye, 
személyesen is próbálJa véde
ni az •. adott sió bec�iiletét", 
a képv!selök által korábban 
elfogadott törvények, mani
puláció nélküli tisztességes be
tartá<;át. 

Ezek közül kettőre utalunk :  
- az évi nyugdíjemeléseket 

a nettó bérk iáramlas arányá
val azonos modon (azonoo szá
mítási módszerekkel) kell tel
jesíteni, 

- az értékvesztett, régi 
nvugdijak korrekcióját 1992-
töl kezdve öt éven belül, fo
lvamatosan végre kell hajta
ni. 

bennünket. Nem megnyugtató 
sz<1munkn szeretett vasútunk 
vergöde�e, a sorozatos létszám
leéníté,!'k, az árus1,íill íl<is1 tel
jesítmények ijesztö mérvű zu
hanása. érdrm1 megoldások 
szervezési ügvekkel , aló he
l yettesítése, a vállalati for
mák váltogatá�a. Fiatal kollé
gáink - gyermekeink és uno
kánik - elkeseredettek. fél
nek munkahelyük elvesztésé
tol. a létbizonytalanságtól. Ez 
nem jó dolog. 

Befejezé�ül idézünk az ön 
19!l2. október 5-én kelt ,·á
laszleveléblí l :  ... . .  a kors::erü 
1:asúti közlekedés elengedhe
tetlen feltétele az Európához 
való csatlakozásunknak." Szép 
gondolat !  De a tárgyi feltéte
leken túlmenóen, ehhez olyan 
jól képzett és elégedett vas
utasokra is szükség lenne, 
akik nem vezetik vakvá-

gánvra az Európa iránr.íban 
elmenesztett vonatunkat. 

Tóbb mint h ba volna nem 
észre\·enni, hogy ezen a vona
ton illó „utasok" - közöttük 
nvugdí_ja,a ink - egyre türel
metlenebbek. Sokan a „ki· 
s::állás" gondolatával foglal
koznak. m,isok elkeseredettsé
gükben m· ndezért .. a mo:::
donyvezetöt" hibáztatják. 

Valójában utolsó éveinkben, 
csak a nyugdíiba menetelünk 
idején elért é!etnfvót szeret
nénk elérni. megőrizni és ta
pa5ztalatainkat az ország, a 
közjó javára kamatoztatrn. 

Levelünkben foglaltak a ,·a
sutas nyugdíja� elnökök orszá
gos értekezletén elfogadott ál
l ásfoglalást tartalmazza. 

Budapest. 1993. március 9. 
Feleky Pál, 

az Országos Nvugdijas Tagozat 
elnöke 

1 .  Szomorúan vettük tudo
másul, hogy a nyugdijakai 
március l-jétől emelik. de a 
kétkulcsos áfa és egyéb inflá
ciós áremelkedések már ja
nuár l -jétől éreztetik hatásu
kat. Nehéz dolog ezt megma
gyarázni annak a 82 847 vas
utas kollégának, akiknek a 
nyugdíja 1993. február hónap
ban tízezer forint alatt volt. 
Tiltakozunk az ellen, hogy a 
közvéleményt félrevezessék a 
14  százalékos .,nyugdíjemelés" 
fogalmával, holott egy olyan 
statisztikai manöverröl van 
szó, amelv utólag igazolja a 
költségvetésben elöre megsza
vazott maradványérték nyug
díjnövekményre vetített ada
tait. Miért számolják más sta
tisztikai módszerekkel a net
tó bérkiáramlúst, mint a nyug
díjak emelését? 

2. A többi vasutas kollégá- i------------------------

val együtt, mi is aggódunk a 

Miért kell a fiatalok előtt a 

16 s::ázalékos igényt úgy be
állítani. hogy az öregeknek 
semmi sem elég? Ne állíbák 
szembe a fiatalokat azokkal, 
akik egész életükben értük 
do! goztak ! T; sztes�é:::e,ebb 
lett volna egvszerü s1.ámítá
sokkal azt bizon, ítani, hogv 
az or�zág gazdasági helvzete 
m0cst c�ak !J.8 száza'.ékos való
sáitos nvugdíjemelést tesz le
hetö\·é Ezt talán megértett ék 
volna, bár nem �zabadna fi
gvelmen kívül hagvni. hogy 
közel J 'j éve a nyugdíjak re
ú!c\rték vPv!��c - 1991 -et ki
véve - mi ndig nagyobb volt. 
mint e; '"Pál jöveclelmi mutatók 
ro1 1 -',, ,  Ti�ztában vagyurik 
azz:i 1 ·1 �v [elveté�ünk ,.esö 
után k , ,,.,LJJf'O''! A képviselők 
szava zták meg, le'kük rajta. 

l\Iini-,zterelnök úrtól azt 
kérjük, hogy amikor augu:,z;. 

vasutas társadalom biztosítás 
eddi�i önállóságának megőr
zéséért, i'letve a vasútegész
ségügy önállóságának elveszté
séért. Követeljük, hogy a 
múlt században létrehozott 
vasutas társadalombiztositá� 
és ezen belül a vasútegészség
ügy toYábbra is a vasutaso
ké legyen és ezt a vasúti tör
vény erősítse meg. 

3. Évek óta húzódó problé
ma az özvegvi nyugdíjak kor
szerűsítésének kérdé�e. Ki
sebb jelentő,égű változtatások 
törtémek, cle az Országo, 
Nyugdíjas Kamara által ki
dolgozott közismert javas'.a
tok érdemi tárgvalása az ille
tékesek halogató taktikája 
miatt egvre késik, Ja11asol1ul, 
megnyugtato tiirvényi rende· 
zesét, amely az ország teher 
biró képességé1Lek fiiggvé
nyében esetleg egy késnbb1 
bei:ezetés datumaval számol 

4. Adózási tigyben már for
dultunk Önhöz, és ré,zben 
meghallgatásra találtunk. l\fo,• 
a 108 ezer forinto:. adfimente• 
jövedelem l1at ár tarthatatlan 
voltára �ze1 etnénk az új pénz 
ügvmin ; ,tter t g,·elmét telhlv 
ni és a 1 40 e1er forintos ha 
tár rö, ; ,j  ,, ton történö beve 
zeté,éi e r ..:adt�tni. 

Számos egyéb gazda!:ág1 és 
politikai ke.dés foglalkoztal 

Komplex szolgáltatás 

·Éjszaka i vonatok 
A Brit Allamvasutak (BR) 

egyik leánvvál lalata: az Euró
pai Utasszerviz (EPS) a felelős 
az őss1.el átadásra kerülő La 
Manche-csatorna alatti alag
úton közlekedő nemzetközi vo
natok szervi1:rnunkáiért. Az 
EPS British Rail leányvállakit 
a birming-hami Cammel-1\letro 
,·állalatt al megáJlapodott ar
ról, hogv az Európa-alagút át
adása utáni éjszakai <;zemély
szállít.á�hoz 13!1 vasúti �ze
mélykocsit gyártanak Ezek
kel a kocsikkal a Franc!aor
<z.ácba. Belgiumba, Hollancfüí
ba és N"érnetországha iránvuló 
éjszakai utasforgalmat bonyo
lítják majd le. 

A két naguobh em1-�éghnl 
álló é1szal:ai vonatok 400 uta.� 
8Zámóra aclnak komple:r szol
gáltatást. Egv -egy nagvohb 
egv,égbe a tervek szer;nt hét 
vagv nrolc szerné>lvkoc� 1 t  so
roznak majd egvmás mög{
E1f'k kfozött olvan h:í lókorsik 
le,/nf'k arn<>i ,-.,.kri>n tíz d11r;:ib 
',é•ágras hálM,i'ke le z. be
épített. zárt rendszerű \VC'-vel 
és kézmosási lchetosé;;:gel. Hat 

hálófülkénként alakítanak ki 

egv-egy külön zuhanyoz.as1 le
hetőséget. A többi k<X·s ban 
egvenként 50 fekvől-ie!v é:; há
rom, tágas mellékhelv isé;,: 
lész. A szerelvényhez tartozó 
poggyászKocsiba helvez'k el 
az utasok útipoggv:\,7.ait .  Az 
utasok e; Játását szolgáló be
rendezések mellett a mOll!ÚS• 
kor!átozottak elhelvezé>�éhez, 
valamint a vonat,1.emé!V?et és 
a vámszolgálat rl>,7kre sziik•é
ge-; felszerelé,eknek is kia la
k11anak maid mPg'elelö he
lvet az éjszakai vonabzerel\ é-
n Vf'ken. 

A Csatornaalagút után; köz
lekedésre ké,;zü:ő Brltish Rail 
lf'ánvvállalat a személvkoc�1 k  
g1•:'irt;í5i mf'grenclelt•"fn.S1 a 
nemzet �füd míi,✓.élki nor:n:íkat 
ve•te f,g,·elembf' Ennek meg
ff'lel/\en az új iá rm1ivek gvár
tá�ánál csak olyan tü1.:'il!ó 
anl'agokat haszná lhat fel a 
evártó cég_ arneh·ek a? Euró
pa-alae:út sz.gorú elöírása!t is 
kielégítik. 

0, K. 
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Murakeresztúri k ísérlet 

Határállomási technológia 
- ,,fél pár cipőben'' 

Nyíregyházi vá ltozások 

- Hatott már a bizalmi 
elvró: ? - Kérdezte Börczi J e
nö, a pécsi üzlot gazgatóság 
árufuvaroz.1si osztá!y\·ezetoJe. 

- Nem uram. Ez �alami új 
módszer? 

- Nem ml ta!áltuk ki, de 
bevezetése új !ehetne a mi te
rúletün kon. Murakere:-ztur 
határállomás kísér:etezett ve:e. 
!rjon róla. mennyire \ ált be 
- biztatott. 

- ;\,hre utal ez a kifejezés? 
- Az a lényege, hogy a ha-

táro1l át közlekedő 1·01wtokat 
m1iszak1 szempontból nem 
t'izsgálJa meg egymás má n 
mLndkét i-asut. A:: átadó el
t·égzi a munkát. az át1·evő pe
dig megbízik benne, hogy a 
vonat megfelel az átmenet fel
teteleínc>k. 

- ,\zaz megrövidül az állo
máson tartózkodás ideje, s ígv 
gvor,abbá va!.k a vonat koz
lekedPse? 

- Tulajdonképpen i gE"l, ez 
lenne a végső cél E:sö lépcső
ben annban csak a kocsik 
külső v'zsgalatát tudtuk be\·e
zctni, s keres,ük !17. okmányok 
kez.e:rsének \·a:am1lven rész
felad:i.tú alkalmaz:ísát. Keres
kede,mi szempo'.lthól ugyan : <  
a bizalmi elv a;kalmaz.a,ának 
kisebb a lehetosége. mert 
m nde�ik va úton kulcin d1j
i;zab·1soli: érvényesek. s a vám
v,z,gálatQt 1s az ado•t orszai:: 
be!,ó eló1rásai �zerint kell e!
,·é>izezn i. Kí,érlet, állomsísul 
az.ert valaszto•tuK Murakeresz
ttirt. mert ott van a legn a
�vohb szükség a g\ ors át
ert',ztőképrs:-égre. 

:\lurakeresz•úr határál1omás 
főnöke - Fejes La_ios főtaná
csos - a g\·akorJ.ati tapas:tt.a
latokra emlékez\ e nem is a7Jt 
mondja. hogy a kísérlet grer
mekoipőben : hanem c,:ik „fél 
pár cipóbe:," Jár. 

- Kerestük a hatáTállomá
�•ok technológiai idejének csök
kentó ténuezóit. Tudomásom 
szerint erről az elvról Zágráb-

Hamarosan megkezdik i'\rír
egyháza állomás átépltrset. 
Búr a teherforgalma vissza
esett, személysl.Ú l litása ma is 
Jelentós. A reggeli vonatcso
portban 15 percen belül hét 

ban tárgyalt a hori:át és a pé- huzamosan - a vonatban tör- vonat érkezi k es indul. Napi 
csi vasútigazgató. Ki is pró- témk valamenn:n ható ag1 uta,-forgalma elén a 45-50 
bMtuk. napi két-két \'Onatot v1z�gúlat ezret. 
kóz!ekedteitünk ígv. A horvát Megc�orren a te.efon. Amíc - l\ltért vált szükséges é 
é, a magyar vasút oda- az al lomásfőnók intézked ik. az atépités ?  
v1s�za - 11�vekezett megkle,- e'gondo.Kodom. Valamit nem - Ehö,orban az utasforga
ni az elvári1soknak, de kiize! értel�. Vi��l.al:lpozom a jegvre- lom miatt - \·álaszolja Kiss 
két hónapi gvakorlás után be- tem. Jozsef ál lomásfcinök. - A va
bizo'.lyosodott. hogv a szloven - Említette. hogy Nyugaton g:.'im közi pernnok aléic-s<myak, 
vasút n<.'m ad b·za'mot a hor- már müi-0d1k. s1:ukek, nem t;arant;:íljnk a 
vitt.oknak (s az o:a�z sem a :\fo,t ö gondo' :rnclik el. 5 , biztonsagos kfizlekedést. Hogy 
sz:ovéneknek). :1,,/ 11 r11keresztúr gondosan fogalmaz: edd

k
�_g _ne� t•).:tént t1 les:\.a1. 

közös vámhatárcillomás rá- - /\ technológiai !dó csök- a orultt kmto mun anaK ,o· 
kényszerült. lwou továbbra ís kenté,éneK két l<'he• ö-ége swn hl'to. 
a hagyomá nuos módszerekkel \·an. Targvi é� embPr . :'11 1 sze- , - llai�yan dolgoznak az al
riz.�gálja meg a ronatokat. A génvec  \ agvunk ahhnz. ho�v a '  lomas��n . . 1 rége 1 még horvát vac;at jó partner volt, gyor,abh atfuta,t müsz.aKi Ít'i- - ' em is O Y 

• 
· 1 • • 

Eszenyi Lászlóra!, a VSz ál
lomúsi szakszervezeti b1zott
ságúnak titkárával is sikerült 
szót \'áltani. 

- Hánv tagja van i tt a Va
!-utasok Stak,zervc:.:ctének? -
érdeklődtem. 

- Net:vv.aztízenhat. s eb• 
bői harom,,:,'i, ;iz allomás dol
gozóJa. Hozz<ink tartMik a 

m íreg, haza-óhat-puszt..i
koc-s1 vonal Tiszac-segé1g, a 
va,Rro,naményi :\'y1rmucl::íig, 
\·i.l,,m nt a ldhon vi \·onalrt'sz 
K is\  arci;.· g. 

J\J llyPn az szb kapcsola
ta a tat:sággal ? 

- Szabzer·ezeti bizottsá-
gunknak t 1 zennégv tagJa van, 
J\l unk.ínkat nvok b11.almi se 
gít i .  Raj tuk kt•re�ttül minclen 
informac,ó eljut hozz"ínk. Ők 
renrlszere,en j<'iztk. hogv m• 
foga lkoztatja a vac;uta�"kllt. de o.1·an fuvarozás, amelv k1- lt•,1.té,,e' o,dJuk meg De ! /\z ezerszaz? n  i·ol'.1111\ 1\/a cs

k
'.qw,

\
t 

· · · · k k · b 1 - · d " é . •  b _ hetszcizt1zenottn 1:ag111111 . , zaro.2g ors7_a12:ain  • özil:t o- e Joven o. torv ,v�ze1 uen e c-sokkE· nPs n:ilunk is a s1.ok„i- -------------

Tagjainkat ma nem annyira 
a bérek, inkább  a m11nka/telu 
megtartása foglal koztatJa. i\li 
pedig aznn vagyunk, hogl} 
1.épriseljük, t'ed1uk az érde-
1.C'iket. 

TúJékoztatásul Eszenyi Lns1.ló 
elmondJa meg, hog\• mmtcgy 
lllO ezer for•nt ertekben gé>p
kolc-,onzessel fog la I koznak : ro
t.icu'lskapat. szrmé'h kocs1-
u tfinfutot. szóm•e1;t1szt itót ad
nak !iO szazalekus használati 
dtJ feJében t'1gja1 knak, Ezen
k 1vul 100 eZl'r fonnt a nssza 
nem fizetendci segélv osswge. 
l\h1s megoldásként. eg.v mási k 
sz„'izezer forintot úgv has1nál
nak fel. hogv kamat nelkül 
kölcsoné\znek a rászoruJ6 ta
goK részére Út-lr é� ott set:íte
nek tagjaiknak, ahol ludnak. 

Sz. n. 

nvolódott volna le, jelenleg k_ov�•krzó gnzcl.isag1 lellendu- ,.,0s módon mPnt végbe: Plsó-
1 nmcs. le, 1de1r-

1
re má_r

. m?st . gon dol- ,orban ön•gségi-, rokkunts;ígi · - :É, aki k " ta1ál!ta. nem n �nk ke.l i\ Je.en,ct;1 gazd 1- {>s lcorPngPdménves nnigdíiatuclta. hogy a bizalmi elv nem s 1g, re!� ze• ben - am ."'>r az z,isokkal jutot tunk el a- mai életképe.s ? elboc,a_t.."t'>lOl fe!\ e. �ok 10 ,za ,- 1 létsz,,mra. Uinbban az allom.t• - :\.Iiért ne lenne? Xruga- :mbe:unk keres má-�o) mc g- si szolgálatn,il 1 17• a rnnatk1-ton müköd,k is. Mi a7. iga1.i e,he e,t - fog�• a vn,�1t1 ,,ah- �é•retnel akár negn·C'n Pmbe•· c�lt azért sem érhettúk el, t 11da,. fogv 1z élő E'ro. Egvet- beallitásara is \'o'na lehetó-

li�1·eskc,Iő,Tasí1t  

kala11zc,k 11élkii l ?  

mert a hazai ha'6sf1gok ellen- le� k, ncsunk a . korrekt.,�g. � �ég. De cuel még \',Írunk. A kalauz nélkuli közlelcPdés 
őrzése: - ígv az állat- és nö- mindene._ _r.,,lett1 megb1z�:t _ Aminta az ln t erC'ity vonatok e'ke Ule,e érdekebPn marctus 
Yénv-egés,:ségügvi. valam111t a rnu,kavl>gze, 1 •'1et ! . A . t u lclo \ é-gallom:isa !(•ttünk. t'tj,7.Prtic-n 1 -Jcn a VSz forgalmi uta,:<,
vámv1zsgá;a1 megt'lrt.i,a u:1011_11.'.1 1 1 11aL kl'll elemi. hom1 jc--'('ntkPző ft'ladatunk •iftl u tago1.atánal, l,e1.Cle•né:1rez,,sé. 
miatt  az átad:ís1·a-út\·ételre fel- 10 /1 1 runk  tu<latosod.1011 a 't' l- minüsérr·· nag\'!ibb követel - rt>, 'lz  i ' l,'t t•kr, looszta l v  f'' a1. 
k ínált vonatok ténylege, tech- záglrnn ; :'l?_eo kC'll szc-;ernii '., fr  ;né•m t 1;lent. ertnll tt énlek kt'pv :--Ple t i s1.e1 -
nológia idt'if' nC'm változott. az_ e11rop(ll t•as 11 t ak  bizalmat . Sza lmlcs-Szatmcír-Bereg m e- \ l'tetek t•(.!,'t'7.'etu targva last 
Esetleg az élő mun kaE>rőt fog. l\[1 u �1·an ni",t csak az ol ,i-7 mwhen 23 szcí:mleko.< a ·

m u n- fo.,· •a t •ak  a forga, 1�1 
,
ut:. 1•>· 

lalkoztattuk mashnl a vonat , ·1, 1:::ik t'�;smu·é-,tl-t ,zerf' 'r,e!' k l:anél kii/,se . Szinte niiics e. a - •1tme vzt•t mrn 11,tl 1:; . 
C'l s1<1-

v,írakozá•1 1deie alJtt. ti1zto�1•.1n1 - ez n{�luPk a_ lt•:!· lad. mel JC't</ ím, ,,aqy 1«11/ ll<' m,1 1 nl. a ,1.eme'\ w,1 l l tto \ Ond-
- Tehát akkor lenne ez a g,·akrabb rend,•,•ete< va,u; -. érillt<' ne 

I 
Az elszon,onto foh·a- 1 tokon. -\ _ta1 '.:!J ala-. ercdnw1 \ -

módszer eg_v optimális e:!\ pár t.17.:lZ. ho„y a '1'>n ito', ut_rn a t . az a"om·isi a is t!.'ler 11 7.Jrult. m1vc I a m.m-ma sa,ros . , , , , k 1 • d .,_ 1 c pó. ha a i'>!za'm• e:v a va,-- �,. o, énPk •� lepJene,k be ebbF k 11at .  \ T·iuru" G umnpar · i t,110 . rag·1-l.ko ,tt n1 ,t n -
u' i  fuvarozá� Vd 0 amennvi te- a modswr ncol�tba. Oda- ,. i lhilat kl't g\ ftrq{P,ég<' 11 gu- l ,1,ponl t ih ,z. J,, 1111ek Jemwoe. a 
vékenvspgére en·{>n vesit'1etó v'.ssl.a, va'am('n'l\'len. m•abroncs. � a pú lma-'ce'll pl ll'! SZ"m_eltjs:all uo 1101iatol.01i ncg J 

lenne?  :'\faradt m nde-n a ré:t-
� A h,•ó� íi!okat ho�an le- fds�l·t·e,é-, l!' :;ra ,·ege! a�. 11 koc-rnq

, _l , l, 1len; k 1c•1 111
_

1
, 

1 ,  
ben '! he megnH•t n ? PanTi pari Valla lat p<>rl i � m••g tlz J,o< s1toL 1 � fo rei 1esll1 11� 

- A s:::ük.�ég ráritt be11mrn- - ,\z elki>ve•kezend5 nem-
1 

n Taun1.,n,'il is ro,szahh hPI\"- s.:olc1nla tot. 
ket egy ma. 0fa1·ta tec/· n'>Ír·,a1·a1· ,. ,. k f h l Ezt az clótPr1e,1.tt'•st az. ér-. ,  ·' ' •· ze�"Öi'.i "ii.z.leicedC',1 . o:, erc-n- zNben_ '}tn H_ns1:n!n n_ P \7Pt 
újításra. F:nnelc berPZetése kö- ciak témn iaul a.Htn l,1u k. hogi a jo h i i·n Nnrspgi hnn ?Prv- dekH'clPlmi olda l - akkor mPg 
vetke:z:tében a korábbi átm enö minden or�úg kiize ílsen a b _ ,  ipar: V ·'tllalat n{tl. ;i Haitómíi- ei:;, -;u�P,en - ne'11 fog11rlta d. 
1,onatmen 1111íség a mrisfélsze- zal'Tli elv Plviirá,ai hoz. A lta lá - 1 é, FC',t(iberPnctt•7{,,,_ek G\ :ir:ín.'ll. ,\ szakszernc>zell'k J t \ , ·Ju ta  
re.�ére nöuekedett. :\Ieg�zün- nos szabá l 11uzá.H dolgn;;za11a k mrlH k a l\fa�n1r Á ' l anl\'·1su- ,.tPr nt h&t k ·<:'- • g I l .  O \ olC' 
tet•ü k  a „o·• kocsi (nulla ko- ki, hiszen � tra nzitvona tuk ft1- taknak rnngos --záll ító1 voltak kcc-s 10 1 2 fu zu\ .. egcs. A 
c,i) fogalmát. A1.az, a hat6sá- tasi ideje. a tecl111nl6giai idő A z:horv1 .. foh·osó' szin1P le- hel\·i qii. tossdgok f O:\"e <'!11· 
gi ke7.elé re váró küldemé- csokkentése egész Európa zúrult A lendá�1 kocsik PZrf'i, be\ éielevel. nt,,, a 1�b<1,,_\ 0-
nyek kocsij ait korábban kiso- gondJa. rnelvPI_{ a Szabok'- mPE!\ f'i Al - z5,toI a lm lekth· st.erz 1Öe� 
roztuk a vonatból. Mo t a vas- !ami Epi•• pari Vfr l la lat  é"' a hel)·i füg::?E:le'cekhcn rogz1•et-
úti technológiai időben - pár- Klencz Tiborné KeJ!.'t-ma!.'\"nMr�z<\gi Mtl-lvPní tPk ,zennt el ,thPtett \ 0lra 

t6nek érkrztek, ezú•tal elma- térni 
radtak. A tárg\ alásokon a szak<;zer-

A tárg\•alá,ok'ln az üzem, i
td1 foos,:talv raga,;zkoaott sa• 
jat a ' l a,pontj,1hoz e� az al
taluk elóterwsltPtt Jél ,1.ámhoz. 
E1.t a java , latot a jelen lé\ ó 
f"'dt'k-kép\ 1seie•i szervezelPk 
k1nu c,a'{ a VDS7�'iZ logacl'a 
el a tobb wll•n le\ Ö - i,::v a 
\'<;.( t rt:1•aloku.dutte - el-
1.1 ' <1,itotta, 

M egíllapod, " hián,•ában a 
foo,ztalv \ al lal ta .  hcs.v mur
c ... , 20 g , , 1vusl.i tot d ,lg••z 
k, és •erje-;zt llt erintett ér
d k kPP\'bc,1 t ,,:e'"\ eleltcK 
E' E. Ei111ek ta rgyala$ara apr,
hs el.so 1eleb,·n ker ,1 sar. 

Az cr:veztc-tó ' :irg\ alá,on 
olv& 'l kép alaku ' t  kt. hogv a 
munkáit;ih'i "".ik és ki zárol og 
a7 1 fós \'E'�etc Jegvv1zsgá'.61 
kozl,,kedést ero te'i és ehhez 
lser1 a -;1a k<.zen ezetek honr, 
j,1ru lását. SaJnos 1,,olt olvan 
Prdek ki>pv•selE t szt•r\ ezet. 
llmt>h'Tle� k�p>v1�1i5; e tari::1"'íl
la,ok vé2én el fogadták \"o 1 na 
ett a ja va,;latot (Az okot ne,1 
· �  nerük. Ők „1zto:--an mei: 
t 1d iák magyarázni tagsagu e 
körében .) 

Egy kis nosztalgia 
A nyomvonal két viadukt

szerű hídon ,·ág keresztül az 
árterületen Alul békalencsés 
pocsol�·a. fölül buja osnöveny
zet. Később rosszabbodilc a 
hl'lvzet. 35 folrn� júl ius• k<'mi
k ula, k{>tmétercs szövevény, a 
magasban akkora pókok, hd 
egy Is a nvakam ba esik. hll 
b 1zonv isten fulv1sitok. Zokl 
pokol • . .  

- Mégis él be1111ii11k a Te- n•,Ptek a tú:nrtik rlkerule<;e 
mén11 - mnnclJa az ál lomas- m_i;itt i . kompr�m sszJmkt-sz::,e. 
fcin,ik. - Már az: is biw l m •  1 get to'lbszor 1s b zonv1tottak. 
keltn, hoo11 a l1 11sz:01• '1árom ní- 1 Igv el tudtuk \·olna f„gadm, 
gán110s állomtis1111kon l,orsze- hr gv ez e, decemoer 'l l 1g a 
�,i, 11unl,•i,áqtin l/0S. emeltszrn- ' nt ..{\-, va •�\· �n nél ke, e,;c,bh k�
tu peronos é.� aluljárós: foga- cs ')r)) .illo _ ,ierelvénveknel 
dó-i n,lito reszt alakítcinak kt. c,ak I \'eze• ,1 jegvv17��galo •c•-

A VSz is elfogad komnrn. 
mi-;szumot. c:--ak oh•at. amdy 
közelit a reali tásho1.. és a jo
go" dolgo1.ói 1�ényekhez. to
vábbá a kere„kedóva,:;ut SZC'
repéból kövelke�ó feladatok 
személvi feltételeinek biztost• 
tásához. 

· Yan úgr, hogy az embernek 
rámolás, rendcsinálás közben 
\ aratlanul a kezébe akad egy 
régen kidobottnak hitt jegy1.et
füzet. Kincs az ti) e,ml, sok év
wl ezelotti emlekek tárháza, 
megjelent és ,.nem ajánlott" ri
portok vázlata, följegyzései. 
Utóbbiak közé tartozik az 
19í8-ban gvalogosan bejárt 
Scllye-Drávasztara vonal 
,,útinaplója" is. Miért maradt 
a jegyzettömb lapjai közé zár
\'a? Mert egyszerúrn nem volt 
hálás téma a párt- és állami 
,·ezeté� által kiagyalt vasút
megszuntetési program firtatá
sa még egv ilyen kietlen és el
néptelenedett sz:irnyvonal ese
tében sem. Most - majd ti
zenöt évvel késöbb - úgy vé
lem. az újszülöttek és a nosz
talgiázók ked\'éért megér né
hány sort az „ügy". 

Zötyögve, hánykolódva ara
szol az ősrégi motorvonat, 
amelynek mellekkocsijában te
lente szeneskályha ontja a me
leget - amíg a szerelvény áll. 
1Iert indulás után a huzat 
minden plusz Celsiust kiránt 
az ablakon, a füstöt, a széngázt 
nem, e kettő érdekes módon 
mindig belül marad. Sellyére 
érve első dolgom egy felvétel 
az állomásépületról. Még föl 
sem emelhetem a Zenitet, ami
kor egyenruhás \'asutas ront 
eló valamelyik irodából. 

- Ne fén11képezzen! - kia
bál messziről. - Van rá enge
délye? 

Van a csudát. Megmutatom 
az arcképes igazolványomat, 
erre megnyugszik. 

- TudJa . • • - nem kell 
folytatnia, tudom • • •  

Rövidesen másik vonat ér
kezik, személyzete a motor 
mellett társalog. 

- Emlékeznek még a drá
vasztárai vonalra? 

- Hogyne emlékeznénk, mi 
Is sokat ;ártunk arra. Látja, 
azt jogosan szüntették meg, 
naponta sem volt több három
négy utasnál. Azt az egy teher
kocsit ami hébe-hóba akadt, a 
motor�cl is kivittük. De a pécs 

-harkán ·i, meg a somogyszob 
-barcsi vonallal akkora mar-
haságot csináltak ! Siklóson la
kom. a múltkor busszal men
tem haza Pécsről. Elt'ittem egy 
német szúllt föl, amikor bené
zett a 1.súfolt, szellőzetlen jár
mú belsejéhe, kiköp,itt és azt 
mondta : Schweine U ngarn . . •  
Hogy így piszkolnak benniin
J�et a:: is a c.�anádi bú ne. 
Nincs annyi férőhely a pokol
ban. ahányszor öt odakíván
nák. ,.\'li nem félünk. hogy nem 
lesz munkánk, ha\•onta három
száz órákat dolgozunk. de az 
ilyen fejetlen intézkedéseken 
nagyon föl tudunk háborodni. 

A1. állomás után hosszú szür
ke szalag vész a t:ívolba, mel
lette halálos l\Iegiilljba der
medt, a talán mementóként 
meghagyott, bejárati jelző. Vá
gány nincs, fölszedték. 1970. 
december :n-én elment az 
utolsó vonat . . .  

A vonal eredetileg 1894-95-
ben épült, átvezetett a Dráván 
és a folyó túloldalán kapcsoló
dott be a veróce-eszéki vo
nalba. A trianoni „békeszerző
dés" kövE>tkezménveként a két 
ország közötti forgalom 1921. 
augusztus 20-val megs1űnt, 
ám a határig vezető s1.akaszt a 
két vasút csak a második vi
lágháború után szedte föl. A 
hidat a németek fölrobbantot
ták. A megmaradt 9 km hosz.
szúságú szakasz három köz_�ég, 
Sósvertike, Drá\·a�1.tára és Za
láta forgalmát hivatott szolgai
ni. bár mindhárom falu tekin
télyes távolságra - 5. 4 és 3 
km-re - feküdt a megállótól, 
i llet,·e a1. állomástól. A gyenge 
felépítménvű, leromlott pálya 
rekonstrukciója elodázhatat
lanná vált. Felújítani ? Meg
szüntetni ? Az autóbu�1.járatok 
beállítása megoldotta a kér
dést. 

Egy kan11art követóen föltű
nik a távoli Sósvertike harang
tornya. a megállóra már sem
mi 11em emlékeztet. Távolabb 
az egykori 1 0-es órház fakult 
falai sárgállanak. ajtó- é:; ab
lakkeretek n�lkül. 

Lt•hargolo tnpn�ztalni .  hoey ie-1hen szolg,ila�ot. Addig 
ez a nagv kapac-it:ísú fo•gal- azonban a oazdaság, vezetnk
mi c,on,ópont m11\•pn k ihac;z- 11ek mrndent meg kell tenni a 
nálatlan A fuv;irhinnv az. letszámfeltoltésre a Javasolt 
ami m ndPnt meghataro1.. i rá1111el1:P-lc sz:ennt .  
----------------

Friedric-lt Imre, 
a VSz. forgalmi utaz.otagoz.at 

veL.etóJe Mintha falból léptem volna 
eló, úgv marad el mögöttem az 
árt�ri flórn, ámulat.1ban a ha
tánirnek és bornvú nagyságú 
kutyáJán ak is lefi ttyed az al-
la. Sokáig bámul rám, mirr 
eszébe jut elkérni a személyi Kitüntetések' 
i gazol\•an}'Omat. Amúgy meg 
éppen itt t•ort az állomás. 

Az eljáds szokványos : csak
hamar megérkezik a készült

, , . 

marc,us 15-e alkalmából 
ség. megmotoznak, ki,•a!latnak, A ,·a,titü7Pm c<rdekéhen 1992. év
de mivel van egy szándékosan ht>n . k1fl'H1·t1 p1'tclamu1a1t\ munl�á
- • • • l Jukrrt a �I.\ V Vl'Zl'rJl(az�atoja kPtertelmure foga ma1.ott meg- nicserl'lh<"n rés.lesllette: Oláh L,t-
bízólevelem, úgy döntenek : :  ws v"nn.,wndo.lOt. a M::t tc.sza'lrnl 
hadd fusson . . . Ettől \'ér-;ze- , pft tönök.,�g dol!!oz61at . cnetnJn 

ké f"h d t..t.án R nosz•umus, k ltC1ri1r11'.•t met kapo�. meg rem � 0 a - hzvegye \"E'ttP át) : Balla .J;íno,né 
nae:rot, vigyenek be gepkocsl- t , .i:eiopéz,ztó rost MAV vo,,tatnst 
jukon a faluba. Kérésemmel főnl5ksfg Budapest: Balrns Tibor 

. k • 
• é"i d . · t UzletKötót MAV O:zletvezetllséi;:. nem n:i, ere nepszerus -. ua • '-zombathelv · unran,·ai Tiborné 

ígv is többen vannak a dzsipp e öadt'-t I\IA v vt".lf'rti;azgatosá!! ; 
befogadóképességénél, de hát uaráth Fen•nrné osztálvvezetőt. 
jó emberek vagyunk, kis he- �

t
;d�p:;1=1";i•��;e

0
ZS���;

a
���;�� lyen !s elférünk . . .  delm1 Og\•e.etf'st M AV á Jomtis-

z Iá 1 · J.J• bb t f<>nók�t"g Debrecen : Benrdek San-�a ta egopt1m" 1s;i pon - dor osztAlvve,etó-nelyette'St MAV 
ján, a kocsma elótt utálnak ki ,•ezérh:azga•óság:  Biik\ Dénl's tó
a kocsiból hálából meghívom "1�adót ll;1 \V vezériga,11:,tóság ;  · • ' · Cngany Ilona rőeloadót. J\lAV Uz-
óket egy sörre, de csak a tiszt 1eth:a,.gntós.1g l'•'Ps : Dohos !.ászló 
követ osLtl\�yvezPtot MA\I f;szn1,1 J1. · ('z"m Bud11pest;  J'pclor i-n·ánnli 

- A katonák nem innának sz&mvttell vezt>tot. MAV vonta t.iS1 
egyet ? 

- Biztos, hogy innának. De 
ha máma megengedem nekik. 
holnap elvárnák, hogy én fi

zessek • .  

A „hadsereg" elvonul, én 
meg a sokadik korsó sörömmel 
átülök a s1.0mszéd asztalnál 
társalgó öregekhez. 

- Maguknak hiányzik-e a 
vasút? 

- Kár volt azt fölszedni! -
sajnálko;,:nak hárman is. -
Tudja az már csak úgy van : 
addig volt rangja a falunak 
amíg ·1asútja volt. Most, ho�v 
nincs. megette a fene a ran
gunkat a falunkkal egvütt • . .  

Tborday Zoltán 

onokr,. ri Nv1r,..eyháza · dr. 1-·.-hér 
G\'iiq;v St'bé.s>:-'!Zakorvost. J\IAV 
tt.>ru eu ei:éu.,weüJ!Yt központ. 
"-zombathely : I ehí-r I.:\s7lon(' hu
m,rnpotltlklll <".soportve?ett t MAV 
állolT'a,;fönökscJ! Budape�t-.Jó;o�ef
város ; l'o7f• Iqn\nné f'llladOt. 
MA V Vf'Zt'rlgazgntOság :  c;ohÜIIPi 
ISt\'IÍtl S7.ertárlőnököt. MAV  ,;zcr
t.arfónöks(lg Ktskunhnln.!' : Guzl 
OS/kár oktatási elóRdót. MAV u,
IFtli!AI.J!lltm.áJ;I Oebrf'cen : Gvnrfy 
Jtiz<Pfnt' r�zleizve,,etót. M AV 
hetve.!o,;2t6- és információs köz
pont ;  Hau<"k 'l'amá<ne e:öadót, 
MAV vezé•le11zi:atóság ;  Horváthné 
Kt'ri',wi Ilona osztálVVPzet/1 fó· 
nllvért. MA v kórház Budapest: 
llléb Endre. szolgálati főnök 
ilzemvltt!ll neJvettes�t. MAV 11é
peslte1t rakod/Isi főnökség, Zá
hony: Jáhnl Imre vezető mérnö
kl\t, M v pá•yafenntartsát fónllk
sél!. Zalae.,,.rszeg: Joó Ferencné 
"lőadót. MAV vezén211zeatósá!l� 
Katona LRjos tllművezetőt. MÁV 
vontatási ftínl\k«é�. Pécs ; Kf'lleer 
r.ilné munkaO!�\I és SZllkáRI bér
gazdalkodót, M,\ V vezérigazgató• 

ság: Kersánszl<I Gviirg:v állomás• 
(Onököt. M,\ V tillomtisfonök.ség, 
N,igydobos : Kis, \'ilmo� {ót"ióadót, 
M A\' ve,�rlgazgat6Sá!! ; li.o,·sn
ha La,io,ne árupén,lárost. MAV 
:\Pomásfönök!:ég :\tlskolc-Gömorl ; 
Kokles Tamásné elóad-Ot. MAV 
vezéngazgatóst,g; dr. Ko,1nai Já
nos blztosltóberendezi<-,1 l!!BZ;?Dtó
helvette.st M AV Ulvközló-erős
áramú- � blztositóberendezl'sl 
központ Budapest : Ii:o\•árs ,lóz�..r 
állomá,-fónököt. MAV l\11->másf6-
.,oks<'g Villány : Ktl\ á<·� Tibor rí'Ú
vezetöt MAV távkoz·,..si és blzto• 
sftöberendezést f6nöksé'g Záhony; 
Kövesiné rápai r:,a szárnvltcll. 
s,;ervezésl és árcsoportvezetl\L. 
MAV (izJetvPZetőSéR. Steged ; l.a-
1"7.R Andra, f6e'óadOt. MAV ve7(,.r. 
i�111ga1óság :  Lehano,· Knrolv for
g1,:m1 állomásfonok•helyetlc-st. álJomásf1,nök.ség, Köbánve-1Ph„r; 
l.f'hmann Lás,ló tan fol '"<mve,e+őt. 
!IIA v oktatási rönök.qeg, Pccs : 
:'llati<-sák .JAno•né osttálykezeló 
tltkl!lrnot. M AV UzemtR8 •g-ató.qár 
Záhony ; \tan,·ni Miklós sz:oclál· 
politikai flle•óadöt. MA\, Vf'Z"rli::az
gatflsl\g : i\lihályi :\llk los géplári<"
vezetöt. MA V épftllJZépjavftó üzem 
Jaszkl•<'r : Molnár Gt'za trazi:atót. 
Vasuta.-;ok '-<.aks7.erve7.ct P művelő
dési ház Pécs : :\lózi,, !,ászló osz
tálvvezetll-neJvett" t MA V vezér
li:azgetósáJ! : I\Jursi lmrr muszakl 
,·soportvezetllt. MAV terOlett szá• 
mft.1stechnlknl központ, Szeged ; 
:--ag�· Sándorné épltésl csoportve
zeh'lt. MA V távközl�I és blztosf
tóberende,ésl fenntartási fónllkség 
Péc.q ; 1';émeth Sllndor flletóadót, 
MAV vezérlgazgstooág ; Oláh ,M• 
zsf'f belsóellen/lrt. MAV vont'lt.1-
i;t főnl\k!:t<g Sz(,.keMehi'�vór ;  Papp 
Béla rakUimokot MAV ál1omás
!ónökst<e. s,ombatheJ:v ; Papp 1,t
ván gépkezelőt, MAV épltésl lléP• 
tetPofónökség. Budapest ; Papp 
László mOvezelöt. MAV északi 
szertárfőnök:si<g. Budapest· Papp 
Péter anva!!iiazdálkodót. MAV 
vezérl:wzeató.<ál(I i'pOletfenntArtá
as1 és ilgykezelésl főnökség ; Pálln-

ká• Józsefnt< betsllellenórt, M \ v 
nyuJ?d!Jlgazgatósag ;  Perei,i ,lozsef rende1kt"zó forgnlmi szolµalattev6t. MA v nt•om�:;fllnl5k.•,.i: 
Ktsúiszállás ;  dr, Ritoók Pat fő• előadót. MA V velérlga7.l)atósá� ;  RottbPuer Gyürgv belkereskedelmi l,:ZBZl!!ltóhelyettPSt. MA V anvageJltmhl és killkereskedelml Igazgatóság :  Rumpler LA•7.ló mozdonvvnetőt. M AV vonrntast főnöksé� 
Zalaegerszeg ; Sas\'árl Sándor ép1tésl fóm(,.rnököt MAV építt"sl fo1tök�6g ll"�colo; SArl Gi'za to,ata�vezetót M \ V állomásfőnt;ksei:. Mlskolc-Tíszal : Sehr.styen Gáspár, 
á llomásll'.'lny1tót, MAV állomásf,o• nőkst<e. Záhony;  Sisa László etom,mRást. M 4 V pályntenntartásl fonöks(.g. Hatvar : Siska Andrli� fenntartási részlegvezetot. MÁV vontat:bi főnök�éi: Nylrcgyháza :  dl'. Szalló Zl."rind osztályvezető főorvost.. MAV-kórház. Budapest; s,-alai László S:toclálellátáisl CSO• portvezetót. MAV Ozletigazgatóság. Budaoe.st; s�appanos Antal vaisűttlT.eml movezetót. MA v vl!lamos vonalfónö'{Sél! Békéscsaba; Szendrei Sándor pályafenntartás! főnököt, J\! 4 V pályafenntartási fllnök
s,<,f?. Vác: SzéPsényt Jánosnt anyaggazdászt. MAV JármúJavltó Ozem D,makesz! : SzllvAs (;éza té
tesftményl főmérnököt. MAVSZI 
1nformattk�I beruházásokat Jebonvolltó lroda : Takács F.rzst<bet vizsgáló fökalauzt, 111AV UzJetve
zetŐ!';él!. MISkoto ; TakáCR Mária 
munkaOey- és hum/!npolltlkal csoportve-.letót M � V távközlési fónökS<'g, Budapest : Taskó lsn•án váltó.{P?előt MAV �llomllsfőnl\k
s.<I!. Albertirsa : 'I'OkOvlr• .Tózspf 
kere�ede1m1 állomásfl'lnök•helvPt
test MAV állomÁi,fllnökséJ? Oro.�
nAza : Tombor Andrá• munkaU11vl 
vezetőt. MAV nllomásfőnl5ksfg 
Tnr>olca! 0Jvárl Th•adar csoport
vezetőt. M AV távkö,elé:s1 é<; blzto
sft6berende7.N;I fl'lr,/lk1,(,.g Miskolc; 
\'11reAné Gvóry Ai:ota. pt<nz0e"f 
Plllad6t. MAV beveteleUenórzés! 
Igazgatóság. 
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Kan1pánynyitó nagygyíílés 
� 

Allarni ga,�anciával niüködö 
társadalombiztosítást 

Megállapodtak a vasi,tasok 
idei bérfejlesztéséról 

Az I\ISZOSZ listavezetői : �a0y Sándor ·és Sándor László 

Az alapbér átl�gosan 1 6  százalékkal növckc<lhf't 
i:,, 

Xagr Sándor elnöki bc\.czetö,ic 

Ho-;szan tartó, nehéz küzde- A korm,1nnyal folvö lárgyn-
lem végét jelentette az a n,eg- lások sikerét nagyban seg1tct

tek int i  lezártnak a nyugdíJ· állapodás, amelyet március te az idöközbcn sikeresen meg
emelés ügvét sem. W-én írtak alá a Yasutas mun- valósított kétórás figyelmczletö 

Ezc!, után l\'agy Scindor - ka\·állalók 1 993. évi bérfejlesz- sztrájk. A kormánnyal 1 9D2. 
a!dt az l\ISZOSZ 5zövebégi téséről. úgv tün1k, hogy ami- december 9-én kötött ml'gálla
tanácsa megbízott a n�·ugdij-

, 
lyen mértékben én-ól en-c podás után kezdödtek meg a 

bizto-;ítási önkormán\'Zati l is• romlik
. 
a l\IA V gazdasági hely- lár.gralások a MA V Yezetöi\·el 

ta wzetésé\·el - bemutatott zetl', úgy \"ál ik eg_ne inkább gyakorlatilag négy témában : 
néhan�· képviselő.ielul tet . Di- 1 nehezebbé a rnsutasok részére - az 1 99:3. é\'i létszámc5ök
hari Mihcily politológu�t. a I még elfogadható mértékü bér- kentzs mértékéről, a nlgrehaj-
Társadalmi Szemle f<'lclős emelésben való megegyez:!�. tás módjáról, 
szerke,ztójét, Kopátsy Sándor Emlékeztetőül idéaük re: al - a kollektív szerződé, 1 993. 
és i\.Zés::ciros Tamcis közgaz- idei béremelés mértéke k:.i·ül én-e való meghosszabbításáról, dászt, Czuc::: Ottó egyetemi zajló küzdelmek fontosabb ::il- - a bérbesorolási rendszer ta�árt. a József Att i la Tudo- lomásait .  l\lég a múlt év �,o- módosításáról, ma,we�n?lem rektorhel_vette- \·emberében a l\IA V \·ezcr•�•Z· _ az 1 9n3. évi béremelés se_· t, K no

_
ll Ist_t_'án fi lmrcn_ de- ;;atója azzal a tern-el lép,•H a 

t .,.. d k o mértékéről, a \·égrchajtás mód-z;i . a .'� \·ug 1,1aso. , . i:�zagos nyilvánosság elé, hogy l !l93- J"árol. Kamara.1anak elno.<et es Zel• ban a \·asút hel\·zete nem tc-
ler Gyulát. a pécsi .Janu� szí JehelóYé a mun� a\allo. ló', A létszámcsökkentés mérté
Pan�on ius Egyetem profcsz. bérének emelését. �őt m<'g kc!l kénél alap\·etö változást jelen
szorat. szüntetni a 13 havi fizetést. tett az clőzö évek s:iblono� lét-

Scindor Lcis::ló, az ;\lSZOSZ a kollektív szerzödésben elért számcsökkentési előírásairnl 
A l\Iagrar Szai<szen·ezetek tizáció módJa. Tarfhatatlan, alelnöke. az egészsé::biztositá�i \"ÍYmányokat. és mintegy szemben az. hogy most a fel-

Országos Szövetsége n\·,totta hogy még mindig nmcs elfo- önkormányzati l ista\·ezetöje 20 000-rel csükkcnteni a Jétszá- adatokhoz kell megszabni a 
meg a május 2 1 - i  társadalom- gadható, müködő!,épes gazda- arról beszélt, hogy az egész- mol. Innen indult a m unkavál- létsz,ímszükségletet és ott kell 
bizto�itási önkormányzati \·á- sági koncepció. Két év nem ségügyi ellátások legnagyobb lalók érdekeiért folyó l.:iizde- mérsékelni a munkavállalók 
lasztások kampán\·sorozatát \"Olt elegendö arra. ho�v adó- része állampolgári jogon jár, !em. h iszen joggal váltott ki számát. ahol az több a szük
ápri lts 16-án, a1. 8pitők Szék- ked\·c,:mén\'ekkel, ösztön ,:ő m iközben ennek összes tt'rhét fell!áborodcist, cll�eseredést e: ségesnél. 11\·en irányban foly
házában l\'agy Sándor elnök programo!,kal mikén t lehetne az egvre csökkenő számú .iá· 1 a bejelentés. ameliJ végül 1 .� lak a t.írgvalások szakágun
be\·ezetöjében elmondta, hogv a gazdasag1 nö\·ekedést előse- rulékfizetö visel i .  II. megol• 1 jelentősen csökkentet te volna ként és i l_\·en szinten történt a 
nehéz idök, feszültségekkel gíteni. dást nem az ellátás :-zükítése, a i:asutasok keresetét. megegyezés a !<'építés mérté
terhes hónapok ál:nak mögöt- Az i\ISZOSZ el�ondolásai hanem_ a_ �árulékfiz

1

ető!, köré· /\ tern·zet elleni tiltakozásul kéröl. mód.iarcSl. ősszességé
tunk. A pus1.ta létünkért folv- szermt  a tár��idalombiztosi- n�k ))O\' tl�se Jelen .1 .  1gy . a a Vasutasok Szakszen·ezete ben éues átl„gban kö,cl 3000-
tatott küzdelem azonban k i - tásnak allan11 �aranciá\·al kolt_segvetesn�� �ellen� .. a�ln1a 

I 
kétn pos általános sztráj�ot rei csöl.kentlzctö a l\IAV lét

a!akította a szervezet ón\·e- mükodö. kötelez6 rs al talános n� }_llamp�!gan Jo�on .1ar� el- . helyezett kilátél.'-ba, amel,·hez s.::cima. Fontos ez a megeg\'e
delmi mechanizmu�át, tartást blztositásnnk kl'! l lennie a jö- J�f�_•o� _koltség�il. Az e,;�S'-· csatlakozott a MAV-nál mü- zé:; azért is, mert n kormánv
adott az embereknek, fontos vöben is. A szakszer\ ezete!< c;eguzr1 önkor.ma�vzatnak gon- krir!,5 valam"nn•·i érdek-kép\·i - nm! \'aló megállapodás alap
tapasztalatokhoz juttatott ben- nem tamngatjá'.,. liogy a J,iru- dot kell tl1_rd1ta11 1�  a betegsé• seleti szervezet. 1\Ii,·el a :'IIA V ján a létszámcsoKkenes bfré
nünket. Jékf1zetok kLzakadjanak nz gek . megelo,:!!S

_
ér_e 1s. 

1 vezetése önma:;;föan nem tu- nek fele bérfejleszté-�rc fordít-
Az 1\TSZOSZ 5zébósé::;ektől által:ínoc; és kötelező bizlo5Í· �an�or . Las�!'? _ bemutél:t a_ az dott a helyzeten \·áltoztatm, ható. a má5ik felét a l\I,\ V 

mentes polit ikája, ko\·etkeze- tás rendszeréból. C,ak hos1'• �geszse;;:_b1�_tos1t�s1 l tsla J�lolt• de a kilátásba hel\'ezett sztráj- \'esztescgeinek mérséklésére 
1es fel!épé:-e és a,: a tén\', �zabb távlatban képzelhetö el Jeti. -��ztuk _ F r:;1�kl 7:obert kot el akarták k('rülni. ezert az kel l felhasználni.  
hogr ;i l"gnehezebb idökben az onkénte� kiegészítő bizto- ta_nsze" \_ e�eto_ e."'' ct�m1 . ta- rdek-képvi•elet i ,;;zcr\'ek a kor- A: 1992-ben hatá"iban lérö 
is védte a munka\ állalúk ér- sítás intézményének meg1e- nart. _I<�r,1 L�sz(o pol2 tolo�ust, mánv megbízott képviselőive l  l,ollektív s.::erzodést gyal:orla
dckeit, eli,merést \·1vo1t ki remtése. dr. B��-or.men�t E_rno_t, a Ba• folvtattak egveztetö tároyalá- tilag i:cilto=.itla n formában 
még az ellenfelek körében is. A tb-önkormánnatnak ar• latonfured1 Sz1vkorhaz nvu- · . . . "' . hosszabbitottcik meri 199.1. év
Ezért az l\ISZOSZ-t lehet nem ra is Yálaszt kell k<'resnie - galmazott fóigazgatóját, Ka- sokat (KH_VM). PC'nZ:lg\·m 1 1� - •  re. A munkat,állalól.:ra ronnt
szeretni, ám mint  egyre je- hangsúlyozta Nagy Sándor -, menic::ky Istvánt. az egészség- Munk_augyi Mm.) . _ A targya_la- ko=ó hátrányos módosítás 11t.>m 

kntősebb társadalmi lénye- hogy lehet-e csak a munka- ügyi felügyelőbizottság jelen- sok tobb nanon at folytatod- történt. Néh,ím· olyan válto
zót, megkerülni  nem lehet. \"iszonyhóz kapcsolódó jarJ- legi elnökét, Chikán Csabát, a tak. sokszor éjszakai órákig zást fogadtak el. amelv C'ló-

1\Iiután a szónok fe!ele\·ení- lékból fínam,zirozn1 a m·ug- Mozgáskorlátozottak Eg�·esü• tartottak, míg \·égül meg. nYÖS a dolgozók nagv részére 
tette az elmúlt évek szakszer- díjakat és az egészségügyi lctének elnökét és Demetro- egyezés történt több!.'k közült (pl. a munkaközi szünet mun
\'Czeti munkájának föbb ál lo- szolgál tatasokat, vagy meg vics Jcinos matemat!k�st, az abban is.  hogy lehet béremelé� kaidöként \'aló elismerése, a 
másait, azt hangsúlrozta. hol'!v kell vizsgülni a járulékok es ELTE . cgyete111 1_ tanarat. a .:HAV-nál, amelyhez a kor- munkanapra eső ünnepnek 
előre kell nézni, mert a Jeg- az adók viszonyát, hogr a jő- _Hatarozot_t_ celunk -: hang- mány anyagi támogatást ad, kivétele a munkaidóalap-kép-
alapvetöbb gazdasági-szoc!áLs \ edelem - újrae!o�ztó hatá- sul\·ozta a JO hangulatu nagy- . 

h , •  r -
. . zésböl). 

problémákon nem sikerült úr- sok ne terheljék a reálbére- g\·ülés ,·égén Nagy Sándor -, nnradhat � 1.1. . a�i . i.etes, A bérbesorolási rendszer tcl
ra lenni.  Ilyenek:  a munka- ket. Törekedn i kell a nyug- hogy legyen én·ényes a \'álasz• n_em kell. vi_sszalepll! 0

. 
kollc_k- jes átdolgozásá\·al a munkál

'lléll.iiliség és a s:egénység. díjak reálértékének megte- tás. és grózzön az l\1SZOSZ ! tw s:::erzodesben eddig clert tató és az érdek-képviseleti 
Erősen k i fogásolható a prím- remtésére. Az MSZOSZ nem - ir - eredményektöl. szervek egyetértettek, d .• me::-
--------------------------------------------------, állapodtak abba11. hogy ehhez 

hosszabb időre Yan szükség, 

1'fe11jen cl niájus 21-én szavazni !  

Vagyont a társadalombiztosításnak 

és bevezetése csak 1 99-1-töl le
het!'.éges. A hatályos tarifa
rendszeren azonban 6 1 992. 
i\1ÜM.-renclelet alkalmazása 
miatt kisebb változtatá:>t \·ég
rehajtottak, föleg olyanokat, 
amelyek a munkavállalók egy 
részét előnyösen érintették. 

Az 1 993. évi bérfejlesztés 
mértéke éli a véorelzaitá.� mód
ja \'olt a tárg\'alási témák kö
'zül talán a legfontosabb, m'-
vel ez  \'alamilyen formában 
minden munka\'áilnlót é1· 1 11tPtt. 
Kiindulási alapot itt i� a de-

cember 9-i megállapodás Je
lentett, ameh �zennt a bérfeJ• 
lesztést a kormánr az 1 !J!J.!. 
évi bérek 6.9 százalél,ával ta

mogatja és · felhasználható er
re a célra a lébzámcsökken
tés bérének 50 százaléka, ,\ 
\'ezérigazgatóság ezek alapjári 
k ·szit �tte cl javaslatát a bér
emelésre. melvnek lényege a. 
kéi\·etkezö \"Olt. 

i\z é\·e,; bérfejlesztés forrá
saként a (i.!J százalék számított 
osszegeként 1 77(i mill ió Ft-ot 
és a 2833 fő létszámcsökkentés 
bérének 50 százalékaként 37 1 
m il l ió Ft. össze;,,en 2117  millio 
Ft-ot jelöltek meg. Ezen túl
menöen to\·ábbí fejlesztési for
rást biztosítottak a múlt é\ 1 
bérintézkedéisek áthúzódó ha
t ás:\ra. az úg\·ne\·ezet t soro-; 
elöléptetések h�rii::énvére osz
-.,zesen 10-17 m i ll ió  Ft összeg
ben. lg\' lett :1 bérnö\'ekmé
nvek összes forrásigénye 3l !H 
m llió Ft. J\ munkáltató azt 
tervezte. hogy ebböl átlagosan 
12 százaléko� mértékü alapbér
emelést tud \·égrehajtan1, 
amelv 73 százalékos ú.i tarif,i
ráúllást jelentett \"Olna. r:z 
i:o!t a kiindulási alapja a már
cius elején mcoindult érdck
cgye:ztctö tcirgyalásoknak. 

II. Vasutasok Szak::.zen·ezeté
nek állá�pon I in a bérfejlesi„ 
1é.-.ről kezdettől fo;::va a� \·olt, 
hotiv lém·egescn no'hl ni kell 
az at!agos alapbéretl'elés mér
tékét és ígv a tarifára \ aló 
rállás aránvát is és emellett 

mindenki számára. aki a tari

fatáhlázatban a7, új ráállá,i 
mértéket már most is megha
ladjn, bizto,itani kell az át
la�osnál kisebb béremelést, 
Teh;it egy kb. 7 �z.halékos 
úgynevezett biztosított bér
emc>lést kéri azok részére. ak ik  
cgrébként bércmeló,bcn nem 
ré,7esülhettek \'ol na. E::t az 

utóbbi cilláspnntot a mun1:al
tató képviselői tcimormtták. da 
i:a!amennyi mti� crdek-képi:1-
selcti szen, cllenc.::te. ,\ tá"
gyalások végeredmén:re a kö
Yetkezökben foglalható éisszc : 

az ata1>bér átlagosan 16 
százalél,kal nö\'ekcdhct. 

A Vasutasok Szakszervezeti, 
nem értett egyet a munkáltató 
azon állításával. hogv a kol
lektív szerzödés folyó évi mó
dosításának egyes tételei {� 
munkaidóalap-sz:imltásból, � 
munkaközi szünet munkaidfin 
b('Jüli  biztosítása) összesség,;. 
bcn 310 mil l ió forint  béri�ém t 
jelentenek, mel\'ből csak ki
sebb rész gazdálkodható ki .  
l\Iérsékelhetónek ítélte az alap
béremelés pótlék é-. egyéb 
\ onzatait is. A munkáltató 

(Folytatás a 3. nldalon.) 

Hol tart az egészségügy válságmenedzse

lése ? Milyen és mekkora vagyonhoz juthat 

a társadalombiztosítás?  Mi változik attól, 

. hogy létrejönnek a tb-önkormányzatok ? Mi

ért érdeke a szakszervezeteknek az eredmé

nyes választás?  I lyen és ezekhez hasonló kér

dések szerepeltek a zon a sajtóbeszélgetésen, 

ahol a tb-választás legfontosabb problémáiról 

és feladata i ró l  adott tájékoztatást Surján 

László népjóléti miniszter, Tóth Zoltán ,  a BM 

választási irodájának a vezetője, Csehák Ju 

d i t  (MSZP) és  Havas Gábor (SZDSZ) ország

gyű lési képviselők, Kameniczky István, a TB 

Egészségbiztosítási Felügyelő Bizottságán:ik 

elnöke, és Nagy Sándor, az  MSZOSZ elnöke. 
A hatvan i  nyugdí iasok 
első félévi taggyűlése 

- Az egészségü�y ,·alságát 
csakis t.t;,;ondolt reform old
hatja meg - hangsúlyozta 
Surján László népjóléti mi
niszter. - A kórházak lerom
lottak az alapellátásra nem 
tudunk plusszösszegeket for
dítani. s voltaképpen reform
nak csúfoljuk az újraelosztási 
Yálságmenedzsclést. Ugyanak
kor tudjuk :  legal(1bb 30-40 
mill iárd forintnyi ú.i forrá� 
kellene az alapvető problémák 
megoldásához. 

Jelenleg minden megtermelt 
100 forintból 68-at elvonnak. 
A 4 millió munkavállaló ter
heit · már nem lehet tovább 
emelni. A tb-vagyonról szólva 
a tárca Yezctője kijelentette: 

nagyon fontos, hogy mükódó- a járulékfizetök kép\'iselői az 
képes vagyonhoz jus�on a tár- egészségügyi és nyugdíjönkor
sadalombiztositás ,\'cm enged- mánrzatba. A szakmai szini:o
hetó meg, hogv a ráfizetéses, na lat emelö t b-önkormányza
lerobbant \·agy a pri\'atizáció tok képesek lesznek kezelni a 

során megmaradt C'égeket sóz- rájuk bízott vagyont. (Feltehe
záh: rá. II. népjólé-ti tárca szor- tően 600 mill iárddal, a köit
galmazni fogja, hogy ol\·an cél- ségvetés több mint  felét ki tevő 
\'agyonhoz is hozzájuthasson összeggel gazdálkodnak majd). 
a társadalombiztosítús (gyógy- A jelenlegi poli"tikal szél
szertár, kórház, gyógrszer-ke- csend alkalmat ad az együtt
reskcdelcm, rendelőinézet). cselekvésre, melv az 0rszág 
amellyel ellensúlyozhatók a jövőjét meghatározó kérdések 
negatív piaci hatások. - így például a társadalom-

A miniszter 5,7.erlnt az ön- biztosítás jövője - tekinleté
kormányzatok intézménrének ben sorsdöntő jelentöségü. 
erkölcsi hitelt ad, ha az elő- Akár az ország gazdasági szét
írt 25 százalékos választá�i hullásához is \'ezetne, ha á 
részvétel alapján kerülnek be költségvetés tekintélyes részét 

A Vasutasok Szakszervezcté
k ite\·ö társadalom biztosítási nek hatvani nyugdi.iascso
alap elosztásánál nem jönne portja március utolsó napjai
létre konszenzus. A kormány ban rendeLte meg az első fel
és a Kcreszténydemokra Nép- évi taggvülését a Liszt Ferenc 
párt rPttdkívül fo;itosnak tart· ;\iüvelődési Házban. A zsúfo
ja a mcij..ts 21-i tb-önkormciny- lásig megtelt helyiségben B. 
zati L'álasztást, -� mindent meg• Nagy Kciroly csoportelnök szá
tesz azért, hogy érr:énycs le- molt be a1. 19!J2. é\'ben \"ég
gyen. A ,;zakszervezetekr'.'.íl z!.'tt munk;íkról. majd lsmer
szólrn Surjcin László kijclen- tette az H J93. é\"i ter\"eket, fel• 
tette : •. A társndalom munka• adatokat. Többek között. fo�
\"állalói érdekképviselet nélkül lnlko:rntt a i'Írsadalombiztosi• 
nem m űködhet." lási önkormányzati \"álaszlá-
. A ,·áb;ztás g\•akorlati kér • sokkal is. · 

dései\·el technikai elökészlté A csoportnak jelenlf'g 770 
s_év.el k�pcsolatban Tcith Z:Jl• nyugdíjas szakszervez(>ti tagja 
tán elmondta, hogv felha�znál -

, 
v�n-� de a c�op?rt felvállalta a 

ják a külföldröl szerzett is• k1vulállók. es ozvegyek patro-
nálását. segítését is. A tagság · (Folytatás a 2. oldalon.) a \'ezetősé-g bes1„-i.molöját c:;y-

hangúlag elfogadta, ,·a1amlnt 
az 1 993. évi irányel\·eket, cél
kitűzéseket is. 

* 
A hal\'ani vasútállomás 

szakszervezeti bizottsága kö
<.zöntötte azckat a volt kollc'-
gákat. nkik a több évtizede� 
s1olgálnt után az elmú lt  év 
Yég6vel vonul tak nnigdíjba. 
Kalló ,1 ntal Szaks7.!'rvezí':i 
J\Iunk{u::rt  oklen>l kl tünteté,
bC'n részesült. Lukác.� lslt·án
nénak. fi.�er lstránnénak. Tóth 
Sándornak, Kol'alik Fl're11c
nek b- Baranyi Ltis?lónak P<'•· 
dig ajándl\kkal kPd :e,l<edea 
Piroska Józ.�ef, az állomá� 
szakszervezeti bizoltságánnk 
ti tkára. A találkozó \·acsorá
\·al ért ,·é:;et, 



2 MAGYAR VASUTAS 

MSZOSI-ELGONDOLÁS 

a társadalombiztosítás jövőjéről, 
az �nkormányzatok működéséről 

íl Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a 
piacgazdaságba történő átmenet során alapvetőnek 
tartja, hogy a működőképes gazdaság megteremtésé-
1·e irányuló, a közgazdasági racionalitáson alapuló 
döntésekkel egyenrangú szerepet kapjanak, és egy
idejűleg érvényesüljenek a szociális biztonság megőr
zésének, illetve megteremtésének követelményei. A 
gazdasági és szociálii, teljesítmények együttesen je
lenthetik a garanciát arra, hogy a demokratikus vi
szonyok kibontakozzanak, megerősödjenek és a tár
sadalmi béke fennmaradjon. 

A szociális biztonságot egy
részt az állampolgári jogon 
járó, másrészt a biztosítási 
alapon kapott ellátások együt
tesen teremthetik meg. Ezért 
alapvetően fontos, hogy a jö
vőben a következő feltételek 
megteremtődjenek: 

OAz állami garanciával 
működő általános és kö

telező társadalombiztosítás -
megőrizve meghatározó sze
repét - a biztosítási és szo
lidaritási elv együttes érvé
nyesülésén keresztül járulék
fizetés idejétől és mértékétől 
függő ellátásokat szolgáltat
ja. Külön vizsgálat tárgya le
het, hogy a munkanélküli
biztosítás, mint önálló bizto
sítási ág, mikor és milyen fel
tételek között integrálható a 
társadalombiztosítás rend
szerébe. 

jelenlegi és jövőbeni műkö
dőképességét biztosítani. 

Az MSZOSZ véleménye sze
rint az önkormányzatok lét
rehozása és működtetése biz
tosítja, hogy az érdekeltek és 
érintettek véleményének ki
kérésével, azokat figyelembe 
véve formálódjon a társada
lombiztosítás jövője. 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége azt tart
ja a legfontosabbnak, hogy 

- a társadalombiztosítás az 
államháztartásnak egy önálló, 
a költségvetéstől elkülönült 
része legyen. Az önkormány
zat-ok törvényileg szabályo
zott feltételei között őrködje
nek a pénzügyi alapok fel
használásán ; 

- a társadalombiztosítás az 
állam garanciájával, szükség 
esetén az állami költségvetés 
támogatásával működjön ; 

- az alap kizárólag a befi• 
zetők és a biztosítottak érde
keit szolgálja ; 

- a biztosítási ágazatok
ban az értékmegőrző ellátá
sok kialakítása kerüljön a kö• 
zéppontba ; 

- tegye hosszabb távon is 
előre tervezhetővé és kiszá
míthatóvá a biztosítottak szá
mára a nyugdíjba vonulás 
feltételeit, és garantálja azt, 
hogy számukra az utolsó pil
lanatban e fel tételek kedve
zőtlenebbül ne változhassa
nak; 

- szolgálati időként vegye 
figyelembe minden munká
ban, illetve biztosítottként el
töltött időt, változatlanul is
merje el a gyereknevelés és a 
tanulás mai kedvezményeit; 

- biztosítsa, hogy az ellá
tások összegében minden olyan 
jövedelem teljes egészében be
számítson, amely után járulé
kot kellett fizetni ; 

- tegye igazságosabbá az 
özvegyi nyugdíjrendszert ; 

- korszerűsítse az egész
ségre ártalmas és veszélyes 
munkát végzők kedvezményei
nyeinek szabályait; 

- tartalmazza a már meg
állapított nyugdíjak reálérté
kének megőrzésére vonatkozó 
előírásokat. 
AA Nyugdíjbiztosítási ön
Vkormányzat az új nyug
d1jrendszerrel egyidejűleg ha
tározza meg azokat az intéz
kedéseket, amelyekkel az érin
tett korosztályoknál csök
kenthetők az átállás okozta fe

szültségek. Ezek közül az el
ső feladat megvizsgálni a nők 
nyugdíjkorhatár-emelésének 

i ndokol1:.5ágát, és kialakítani a 
kapcsolódó rugalmas nyug
díjba vonulás feltételrendsze
rét. 

&,Az önkormányzat előre 
V'meghatározott általános 
elvek alapján évente tegyen 
javaslatot a már megállapi
tott nyugdíjak reálértékének 
megőrzésére, a korábbi reál
értékükből jelentősen vesztett 
nyugdíjak differenciált eme
lésére. 

ftAz önkormányzat a Nyug
V díj biztosítási Alappal va
ló hatékony gazdálkodás, a 
finanszírozási feszültségek 
enyhítése érdekében szorgal
mazza, hogy az alapból a nem 
nyugdíjbiztosítás körébe tar
tozó ellátások mielőbb kerül
jenek át az állami költségve
tésbe. Tegyen meg minden 
lehetséges lépést a vagyon
juttatás mielőbbi megvalósu
lása, a vagyon megfelelő 
hasznosítása érdekében. Szi• 
gorítsa a járuléktartozások 
behajtását saját hatáskörén 
belül, és keweményezze a 
szükséges és lehetséges intéz
kedéseket más területeken is. 
AA Nyugdíjbiztosítási őn
Vkormányzat mielőbb ala
kítsa ki új igazgatási szerve
zeteit úgy, hogy az átszerve
zés és gépesítés az ellátás biz
tonságának megőrzése mellett 
szolgálja az igazgatási mun
ka minőségének, hatékonysá
gának jelentős javulását is. 

AAz önkormányzat nem
Vzetközi kapcsolatainak 
megfelelő alakításával ismer
je meg és folyamatosan hasz
nosítsa a korszerű társada
lombiztosítási rendszerek 
vívmányait. 

ftAz állami szociális gon
Vdoskodás keretében mű
ködő ellátásokat (gyes, mi
nimumnyugdíj, segélyek, me
zőgazdasági járadék stb.) el 
kell választani a társadalom
biztosítástól. Ezeket az állam 
meghatározott ütemterv sze
rint vegye át és hasonlóan a 
családi pótlékhoz, a költség
vetésből finanszírozza. 

- a működés finanszírozása 
a mostaninál nem magasabb 
járulékokkal, jobb fizetési 
fegyelemmel, takarékosabb 
működéssel, és hozadékot te
remteni képes, megfelelő 

Az Egészségbiztosítási Önkormányzattal 
szembeni követelmények 

ftAz önkéntes kiegészítő 
V b1ztosítások a bérből és 
fizetésből élők jövedelmi hely
zetének javulásával párhuza
mosan, széles körben elter
jedjenek. 

E stratégiai célokat szem 
előtt tartva, az MSZOSZ ér
dekelt abban, hogy - a 25 
százalékos részvételt megha
ladó érvényes választás nyo
mán' - a jelenlegi felügyelő
bizottságokat felváltva, jöjje
nek létre a csak a járulékfi
zetőknek és a parlamentnek 
felelős társadalombiztosítási 
önkormányzatok. Ily módon 
az alapok kezelése, irányítá
sa ellenőrzése, az alapokat 
létrehozó munkáltatók és 
munkavállalók, illetve azok 
képviselőinek ellenőrzése alá 
kerül. 

Mindezek alapján � az 
MSZOSZ olyan összetételű 
önkormányzatok kialakítá
sát tűzi célul, és saját listá• 
ját úgy állítja össze, hogy ké• 
pes legyen e fontos testületek 
működéséhez szükséges szak
értelmet garantálni, a mun
kavállalók különböző rétegei
nek, foglalkozási ágainak, ál
talában a biztosítottak érde
keit kifejezésre juttatni, és 
felelős döntéseivel az alapok 

nagyságú és összetételű va- A lakosság kedvezőtlen 
gyonnal lehetséges; egészségi állapota miatt az 

_ az egységes társadalom• MSZOSZ olyan állami garan
biztosítás fennmaradjon, ezért ciával működő egészségbiz
fellép az ellen, hogy az átla- tosítási rendszer kialakítását 
gosnál jobb anyagi helyzet- tartja szükségesnek, amely
ben lévő, és a jobb érdekér- ben 
vényesítő képességgel rendel- - megtartható az alapvető 
kező csoportok kiváljanak a egészségügyi ellátásolt térítés
társadalombiztosítás általános mentessége, hozzáférhető ma
rendszeréből ; rad minden biztosított számá-

- a két önkormányzat dön- ra a gyógyulás lehetősége; 
tően közös, és csak a szüksé- - megőrizhető a táppénz 
ges mértékben különálló, kor- mértéke és reálértéke; 
szerű ügyviteli és számítás- - megkülönböztetett figyel
technikai szervezetet működ- met kap a megváltozott mun
tessen, amellyel gyorsabb, kaképességű és munkaképte
pontosabb ügyintézést lehet len emberek ellátása; 
megvalósítani, és a döntések- - érvényesül a biztosítot
hez szükséges információk is tak érdekvédelme és érdek
időben, hitelesen állnak a képviselete. 
döntéshozók rendelkezésére. Az MSZOSZ véleménye sze-

Az MSZOSZ a társadalom- rint indokolt, hogy a baleset
biztosítás működőképességé- biztosítás önálló biztosítási 
nek javítása érdekében támo- ágként a jövőben váljon ki az 
gatja azokat a törekvéseket, egészségbiztosításból. A tár
amellyel a bérek, adók, tb-já- sadalombiztosítás rendszeré
rulékok, szociális ellátások nek segítenie és ösztönöznie együttes változásával kívánják kell a megbetegedések megelő
ésszerűsíteni a jövedelemel- zésének minden lehetséges 
osztást, és fenntartani az ellá- módszerét. 
tások értékmegőrzését. E célok elérése érdekében 

Az MSZOSZ olyan munká- az MSZOSZ az Egészségbizto
ra készül, amelyben össze- sítási Önkormányzattól a 
egyeztethető az aktív korú következő feladatok ieljesíté
munkavállalók és nyugdíja- sét várja el: 
sok érdeke. 

A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzattal 
szembeni követelmények 

OAz ön�ormány�at do�g�z
za ki Javaslatat az onal

ló egészségbiztosítási törvény
re, áttekintve, kiegészítve, és 
ha szükséges megváltoztatva 
a jelenlegi szabályokat. El 
kell érni azt, hogy a biztosí
tottak és az egészségügyi szol
gáltatást nyújtók megálla
podjanak a térítésmentes el
látás követelményeiről. vala
mint az egészségügyben kér
hető térítési díjak mértéké
ről. A térítési díjakra vonat
kozó szabályoknál az önkor
mányzat képviselje a legsze
gényebb rétegek érdekeit is. 

Az MSZOSZ olyan új, álla• 
mi garanciával működő kö
telező nyugdíjrendszer kiala
kítását tartja indokoltnak, 
amely a szolidaritási elv meg
őrzése mellett elősegíti a biz
tosítási elv érvényesülését, és 
amelyben : 

- a nyugdíjra való jogo
sultsághoz legalább szükséges 
r-;olgálati idő és a mindenko
ri minimálbér alapján számí
�t.t nyugdíj elfogadható meg
élhetést biztosít; 

- a nyugdíj színvonala ará
nyos a befizetés mértékével 
és a szolgálati idővel ; 

a már megállapított 
nyugellátások megőrzik ér• 
téküket. 

Mindezek érdekében meg
állapodásra, .,társadalmi szer
ződésre" van szükség az ak• 
tív dolgozók és a nyugdíja-
1\Pk között a nyugdíjrendszer 

korszerűsítésének kérdései• 
ben és ütemezésében. 

Az új, átfogó nyugdíjrend
szer mielőbb kerüljön elfoga
dásra, és törvényi garanciá
val meghirdetésre, hogy a be
vezetés időpontjáig megfeleló 
felkészülési idő álljon a biz
tosítottak rendelkezésére, az 
új feltételekhez való alkal
mazkodásra. 

E célok elérése érdekében 
az MSZOSZ a megválasztott 
képviselőitől, a Nyugdíjbizto
sítási Önkormányzattól a kö
vetkező feladatok eredményes 
teljesítését várja el: 
OAz önkormányzat szakér

tők bevonásával és szé
les körű társadalmi egyezte
tés alapján alakítsa ki az új 
nyugdíjtörvényre vonatkozó 
javaslatát. Az új törvény 

A El kell érni, hogy az egész• 
V ségügyi reform során a 
biztosítottak, az ellátásra jo
gosultak véleménye is érvé
nyesüljön. Az egyes intézke
dések megfelelően előkészítve 
és ismertetve kerüljenek be• 
vezetésre. 
AA reformintézkedésf:k so: 
Vrán meg kell hatarozm 
az egészségbiztosítási, egész
ségügyi ellátások szereplőinek 

az állam, a települési ön-

kormányzatok, az Egészség
biztosítási Önkormányzat és 
a szolgáltatást nyújtók 
együttműködési szabályait, 
hatásköreit. 

eAz önkormányzat tegyen 
javaslatot a biztosítotti 

panaszok kivizsgálásának és 
orvoslásának gyors, hatékony 
és költségkímélő módszereire. 
Az ellenőrzésre és érdekvéde
lemre hozza létre területi és 
helyi önkormányzati szerveit. 

AAz önkormányzatnak gon
V doskodnia kell az Egész
segbiztosítási Alappal való 
hatékony gazdálkodásról. A 
járulékfizetők számának je
lentős csökkenése miatt el 
kell érnie, hogy az állam na
gyobb szerepet vállaljon az 
egészségügyi ellátórendszer 
finanszírozásában. 

-Megvizsgálandó, hogy a 
tb olyan „beszállító" vál

lalkozásokban szerezzen tulaj
dont, amelyek - közvetlen 
kapcsolatuk előnyei alapján 
- a biztosítottak és a tb szá
mára a szolgáltatásokat ol
csóbbá tehetik. 

OKi kell alakítani az 
Egészségbiztosítási ön

kormányzatnak az új Igazga
tási szervezeteit úgy, hogy 
azok jól felszerelt, kis lét
számú, haték-onyan működő 
egységek legyenek. 
ftAz önkormányzat mun
Vkájába be kell vonni azo
kat az érdekképviseleteket, 
amelyeknek tagsága egészségi 
állapota miatt különösen ér
dekelt az Egészségbiztosítási 
Alap felhasználásának mód
jában (például Mozgássérül
tek Egyesülete, Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szö
vetsége; Hallássérültek Or
szágos Szövetsége, betegegye
sületek stb.). 

AKi kell alakítani az egy. 
Vházakkal és a különböző 
társadalmi szerveződésekkel 
az együttműködés feltételeit, 
különösen a krónikus betegek 
ápolásában, a szenvedélybete
gek gyógyításában végzett te
vékenységeknél. 

Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége 

�,.. 
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Menien el szavazni 

m�á ius 21 -én 
(Folytatás az 1. oldaról.) 

mereteket és hazai tapasztala
tokat mind a parlamenti vá
lasztásokét, mind az önkor
rnányzatokét. A BM választá.,i 
irodájának vezetője jelezte, 
hogy a választás lebonyolításá
ra 860 millió forintot fordíta
nak. Mint mondta, ez alkalom
mal nem készült centralizált 
névjegyzék a választópolgárok
ról hanem - a főváros kivé
telével - a települések saját 
névjegyzékeket 1-:észítenek. 

PiUanatnyilag egy igazságta
lan rendszer működik - álla
pította meg Havas Gábor 
(SZDSZ) országgyűlési képvt
selő. Pártja véleménye szerint 
az egészségügyi alapellátást 
mindenki számára biztosítani 
kell(ene), függetlenül attól, 
tudja-e fizetni a járulékot. Ez
zel szemben a törvény ki
mondja, hogy az ellátás nem 
mindenkinek jár. Arról azon
ban még nincsenek informá
ciók, hogy kik és hányan szo
rulnak ki az egészségügyi alap
ellátásból. 

Havas Gábor szerint a já
rulékokat csökkenteni lehetne. 
A képviselő úgy ítéli meg, 
hogy kevés a jó szakember a 
társadalombiztosítás területén. 
Ezért kívánatos, hogy ne ma
melukok kerüljenek be az ön
kormányzatokba. A szakszer
vezeteket arra figyelmeztette 
a képviselő, hogy megnő a fele
lősségük, az újságírókat pe
dig arra kérte, ne sugallják, 
hogy az önkormányzat csoda
szer. 

Bár az egészségügy (is) egy 
feneketlen zsák - mondta 
Csehák Judit (MSZP) parla
menti képviselő - semmi pénz 
sem lenne elegendő számára, 
de a jelenlegeitől feltétlenül 
több kell. Nem egy, hanem 
több forrásból : adókból, biz
tosítóktól, a helyi önkormány
zatoktól, már csak azért is, 
hogy helyileg is megéljék az 
emberek, mire fordítják a pén
züket. A több pénz szükséges
ségének hangsúlyozásával 
együtt az egyén felelősségvál
lalása sem nélkülözhető, mi
ként a pénzeszközök felhasz
nálásának ellenőrzése is fon• 
tos. 

Csehák Judit a „nagy kassza 
parlamentjének" nevezte a 
társadalombiztosítást. Az ön
kormányzatoktél azt várom -
mondta -, hogy ellensúlyt ké• 
pezzen a kormán,nyal szembe-. 
Tud majd nemet is mondani, 
ha arra lesz szükség, s ezt a 
kabinet nem hagyhatja figyel
men kívül. Az önkormányzat 
munkájában a legfontosabb 
elemek: a szakértök, a nyitott
ság és az érdekérvényesítés. 

Állásfoglalás 

A képviselőnő s;,:logent is aján
lott a választás )khoz: ,,Akarja 
ön a mindenkori kormányt 
bosszantani ? Akkor men3en el 
május 21-én szavazni." Egy 
másik:  ,,Az egyetlen hiba, lta 
nem megy el szavazni." 

Mitől lesz más az önkor
mányzatoktól a társadalombiz
tosítá� ? - tette fel a kérdést 
Nagy Sándor. önmagában az 
önkormányzat - legalábbis 
rövid távon - nem tud több 
pénzt szerezni. De kikénysze
rítheti a vagyonnal k:ipcsola
tos döntéseket 1994 előtt, és ez 
már minőségi változást, nagy 
lehetőséget jelent. Nagyobb le
hetőség nyílik a biztosítás és 
a szolidaritás elvének érvénye
sítésére is. 

Ami azt a véleményt illeti, 
hogy úgyis a kormány és a 
parlament fog 'önteni a jövő
ben is, nem az önkormányzat, 
erről az MSZOSZ elnöke a·d 
mondta: az önkormányzatai< 
létrejöttével korlátozható, be
folyásolható mind a kormány, 
mind a parlament. És ez sem 
le becsülendő. 

A szakszervezetek nélkül 
azonban nem tudja feladatait 
megoldani az önkormányzat. 
Ezt azért (is) szükséges hang
súlyozni, mert vannak olyan 
politikai erők amelyek ki 
akarják szorítani a szakszer
vezeteket. Már hallani olyan 
vélekedéseket, miszerint ha ér
vénytelen lesz a választás, ak
kor ez érv lesz ahhoz: lAm
lám, ennyit érnek a szakszer• 
vezetek. 

Emlékeztetni kell arra, hogy 
a szakszervezetek felelőssége 
nagy. Ennek megfelelően ké
szülnek a megmérettetésre. 
Ezt bizonyítják az MSZOSZ 
akciói is. Am nemcsak a szak
szervezeteken múlik a válasz
tások érvényessége. Kétségte
len, nagyon nehéz helyzetben 
van a társadalombiztosítás, és 
ez nem könnyíti a szakszerve
zetek szerepvállalását, de ez 
nem lehet ok arra, hogv 'élre• 
álljanak. Ezt az ügyet \1állal
niuk kell az érdekvédelmi 
szervezeteknek. mert ha nem 
teszik, akkor is megy tovább 
az élet - nélkülük. 

Nem pusztán az őnkormáttt1• 
zatok létrejöttéről van szó, 
hanem többről és másról is. 
Hároméves szakasz lezárását 
jelenti a választás, a legitimá
ciós viták tisztázását. A kü
lönböző nézeteltérések és el
lentétek is más megvilágításba 
kerülnek majd május 21-e 

után. Ezért nem érdektelen a 

25 százalékos küszöbérték el
érése. Ehhez azonban minde
nekelőtt el kell menni sza• 
vazni. 

Kárpáti Sándor 

Szociális Európát, 
szociális piacgazdaságot ! 

1993. április 2-án, a Ma
gyar Szakszervezetek Orszá
gos Szövetsége a kontinens 
szakszervezeteivel együtt fo
galmazta meg elképzeléseit, 
követeléseit az európai szak
szervezeti akciónapon. 

Földrészünk mun kaválla-
lóinak közös érdeke a szociá
lis Európa, a munkahelyek. a 
testvériség, a szociális igazsá• 
gosság, a demokrácia és a bé
ke Európája l 

Jövőnk egységes Európája 
a közlekedés, a közös érde
kek felismerése útján - nem 
pedig új gazdasági, szociális 
vasfüggöny leeresztésén ke• 
resztül jöhet létre. 

Közép• es Kelet-Európa jö
vőjét a sikeres modernizá
ció, annak a társadalmi kon
szenzusra épülő megvalósítá
sa határozza meg. Térségünk 
boldogulása közös Európa zá
loga is. 

Nem tartjuk szükségszerű• 
nelt hazánkban a több mint 
700 ezer fős munkanélkülisé
get, a fokozódó elszegénye
dést, a romló szociáli.s hely
zetet. milliók lecsúszását. 
Olyan kormánypolitikát szor
galmazunk, mely e kihívások
ra képes választ adni. 

A felelősség a magyaror
szági döntéshozóké, pt·oblé-
máink megoldása azonban 
nemcsak magyar ügy ! Tér
ségünk jövőjének alakulásá• 
ban, a modernizáció sikeré• 
ben a fejlett Európa is fele• 
lősséget visel. Ennek vállalá• 
sa azonban nem merülhet kl 
csak a segítségnyújtásban. 

A siker záloga abban rej
l ik, hogy a nemzetközi gaz• 
dasági kapcsolatok: 1:1lakításá• 
ban, a döntéshozatalban a 
szociális partnerek mindegyi
ke reszt vegyen, részt vehes• 
sen. 

Ebben a Magyar Szakszer• 
vezetek Országos Szbvetsége 
kész kom,truktívan együtt• 
működni a hazai és nemzet• 
közi szervezetekkel, de el is 
várja, hogy azok a szakszer
vezetek véleményének Isme
retében hozzák meg az or• 
szág gazdasági fejlődését, szo-
ciális állapotait érintő dönté
seiket! 

Az európai szakszervezeti 
akciónapon, az MSZOSZ ál• 
tal rendezett pódiumvita rész• 
vevői csatlakoznak az Euró
pai Szakszervezeti Szövetség 
felhívásához. 
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Megál lapodtak a vasutasok 
idei berfei lesztéserő l 

Május 21. - az igazság pillanata 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

i·égül a kifogásolt tételeket 
elfogadta, és az így fölszaba
duló berrel az alapbér összeget 
korrigalta. A l\1A V költségei
bol a bércmclesre fordítható 
ö:,szeget l(iO mtllióval mege
melte. tgy valt lehetö\·é. hogy 
az átlagos alapbéremelés 12-
röl 16 szazalékra nöhetett. Ez 
az alapbér-emelé5i mérték át
lagosan ha\·onta, személren
ként 2450 Ft bérnö\ ekedé:,t 
jelent. 

Az elózöekben már utaltam 
arra, hogv n MA V u;,, éves bér
J.-öltség részeként olyan intéz
kedé�ek bérk1hata<át fedezi a 
mostani béremPlé.sen felül. 
amelvek reszben a múlt évi 
szabalvok alapjan, részben a 
januar 1 -jétol tett rendelke
zések értelmében \'alósulnak 
meg. A múlt én intézkedések 
közül ki kell emelni az uj 
Munka Törvénvkönvvét. 
amelv tiibb olran int{>zkPdést 
is tartalmaz, nmeh'nek folvó 
évre ,s \an  bérkih:-itása (pl. 
többletszabadsftg biztosítúsa. 
átlagkereset elszámolása a le 
nem dolgrizott idnre stb.) 
Tobbletbért igénvel az a helv
zet is. hogv a múlt évben köz
pontilag clrcndell reszmunka
idöt kdlett mmdcn nappalo� 
dolgozon:il alkalrrtazni, anwlv 
csokkentett bérrel járt. Mit'!'l 
az idé,1 il11en foglalkoztatást 
nem terveznek, im1 több bPrt 
J:ell kifizetni mint a múlt ev
ben. 

A megállapoclás eg�·éb 
n�·l•zoi. 

a A társadalombiz- bontását, kirekesztését tekin
tik életcéljuknak. 

tosítási önkormányzati Meglehet. hogy sokan elége-
té- képviselők, il letve az detlenek azzal, nmit a munka-

he:vükön a zakszen ezet csi-
üzemi, közalkalmazotti nál. nem érzik maguk mögött 

A bérfejlesztésről szóló meg- tanácsok tagjainak  vá- a szakm a i -ág 1wti qakszen·e-
állapoda�ból meg harom l,er- zetet, nem tartJák :;z1mpatí -
dést kel l  kiemelni : lasztása, május 2 1 -e, a kusnak. amit egv or�ziigos 

A1 eg\• ; k, hogy ki nem kap- közelmúlt talán legna- szak-;zenezeti szo\ etség 
l,!lt béremclést. Béremelesben példaul az l\1SZOSZ - vagv 
nc-m reszesúlhPt az. akinek a gyobb kih ívása O szak - annak vezeto,. képvi.se1öi tesz-

mégis tény, hogv a változás, 
az átalakulás iránva nem ker
dője-lez.hető meg. nem ford1 l· 
ható ViSS7,a és ma IS a legtöbb 
munkavállaló bizalmát éJ\•eLi 
hazánkban. Azt a bizalmat, 
i;z,lidaritast, amelvnek látha
tatlan �zálai egy munkahelven, 
egy településen. egv szakman 
belü l  szovödnek és allnak ö�z
sze erós háló\ a országos mé1 e
te '< ben. 

A tarifaráállás 82,t százalék 
le�z 

A terYezett 78 százalékos ta
rifaráallá� helyett �ikerült el
�rn, 112.4 szazalékos új szintet. 
amely a 70 szazalekhoz kepe-;t 
17,7 szazalekos emelkedL,t Je
lent ( 1 2,4 : 70 ><' 100). Tehat ha 
a munkavallaló eddig a 70 szá
zalékos szinten állt, akkor 
alapbére például a 13. osztaly 
8 fizetési foko;:atuban (22-24 
évi grakorlati idő> az eddigi 
23 100 [orintos alapbér 27 200 
forintra emelkedik. A növekc
des 4 100 forint, természetesen 
ha\·onta. 

bfr!ejlesztes időpontjaban al szervezetek, a munkavál- neic. Lehet, hogy igazuk Is 
Mt. szerint i  munka,•iszom a I I k , I 

"an. lehet, hogy csak n mc� 
megszúntete e már folyamat- a Ó , O talában a civil megte:elő 1.smeretük mindnr-
ban van, aki a felmond�si 1d ,. társadalom számára. ról, amit a szakszervezetek 
jét tol t , .  i l letve az erről sLOl-S t·sin..ílnak. 
értes1tést mr>gl:npta. Nagy kérdés, hogran reagn- TiFiik is azt kérem. hogy ne 

il meucillapndas Tdmond.ia. lunk ezekre n kihivlisokra. általában. és ne sommásan 
1wgu az 1'!92. december 9-1 ;\'ngy kérdés. hogy a bizalmi mond;anak véleményt. s föleg 
megcil/11podasba n 1nr1lollal:k'I.I valc;ár,, amely a s?.ak.szervezeti ne llf/1/, hogy netán tái:ol 111a-
1;s a telje.sítményekkel ö.ssz- mozgalmat az elmúlt években rad1iak a t:álasztasol:tól. M ,í-
11an_aban a MAV folytatja a ovezte _ amclvnek kéLé:!lo- :-.oktol pedig kivr.Itkepp: ha 
rac•n:1

_
al

:
-?lás

n
!· -�z ala'">berfc!- vú! alap•a a korlibbi evtizcdnk van bizalmuk a ·,mk.',zerve1.e

le z�cs Jer1g. �\ e m�ghalacl m szakszervezeti múkode�erol tek iránt - esetleg e ak meg
a . �erfc> ,Jc �/é-;� . fo_rra, alap- 1 ,zcrze• t tapnsztalat csa'.{úgy, elólcgezett vagv tapa,ztalato
be1 n• ford1 �a o _

_ 
r;";f-t, alon- mint  az átalalcula, soran ejtett kon nyugvó - ve;renek r é--zt 

ban , ez okbol k��� e len �lbo- mely sebek : a munkané.!rn _ a választá,on. é., sz.avazzanak 
c,á� sra n�m kn u het so1._ ség, az elszegénvedés. a ki „í- arra, akit eszük é� .szívük ,7e• 

Ez a szakszervezeti szb\'et
.sé� kiélezett kon fliktusokkal 
terhes sz1 tuaciók egé.sz során 
ment végig - a taxisblokád
tál az elmúlt év novemberi 
ET-megállapodás 1g -, .soha 
110111 enged\'e p1 1lanatm·i c.s.i
b1tiisnak. de nem engcdve ál
�.:;,pontj:'tnak lén\'egéböl scm. 
Nem ígértünk fut-fát az embe
reknek, de a legnehezebb  kö
r iil mények kozott is felm1Lfat
tu11k szerény eredményeket. 

A lcgkisrbb 
szátalék lehel. 

brrC'mclés 

Külön fedezik le az úgvne
\'CZett soros előléptetés (janu
úr 1 -jétol 20 OOO \'asutas ré
sze<.{iit átl11gosan 4 szazalékos 

6 bfremel{>sben) bér1genyét cs a 
ROOO forintról 9000 forintra fel-

\ {,gul �zcrC'pPI a n,cgal�a- tastalansag _ tovább tart-e r nt erre a legmeltóbbnok tar
po_díisban uz 1\ hogv a bt>r vagv cs !lapodni látszik. A po- tanak. 
fe,lcsztes által,�nos elve. t a l i t· kai inttzmén\'rendszer míi- Az MSZOSZ eltöké'te. hogv 
bu-ren_dszer hat:::1va ala . ne'll ködése a p..1rtok. a po.rlament a leg\'í„tozato�abb formii ban 
tnrtozo (pl. a .�ve:mekm�ez- a kor�ány te\·éken l'ségen<'k törckszik a munlrnvnllalnl,. az 
menvl'l, dnlgozo1 ) l'S a re,_z_ mC'g1 télese a tb-\ álasztások ni- ;illampnigaro k véleményét. ía
munl,a1clobe� - �ogl:11�ozt11to_tt knlmavnl i.s az érdektelen�é- va�latait meg11,merni, ó,,_ze
m�n�avallolm kornel 1s er\'�- get, az elfordulást, a kc\1.öm- g\ uiteni, munkájában figve
m

ő
es1teni kell. , bossrget erős,t, -e varv éppen lcmbe venni. Mi \'alóban szá
�szefoglalasul megáll�p �- C'llenknoleg. Annak megérté- mí tunk mindenki vélemenyére, 

hato, hogy a Va_ sutas�k Szak- set .,�Jen ti -e. hogv a munka- nem a ma„unk a,rnratnt kí-
Tala' n  a le«&Jescbb ·1  ·t <•melt minimálbérhez szuk,;;e- 1 1 ' " 

' .,.. \ '  a szen e;,e e cz ev )en ,., mm- v..i! la ó'<nalc a b ztos1tottaknak \'unjuk m sokra erőltetni. er-
elsfr,orban az erdek-kep\ J!,�let1 ges bért. F.zek összesen m.nt- dent megtett, hogv a m� !1ka- ti él h re van éppen e ég jelentkező. 
szervek kö7ótt - az \ altotta <'l;Y 5 szfü:alékkal növelik az \cHlalók bfremdese kedvezo. egve e�

k 
es \ u ... 

,
og

k
y me�-

A do .gozo· emberek. a n"u"d•· _ 
k. h I k lf  , . , <ze"vez1 . megero< t 1 ,a1at - • ., 
·1, agy egH:n-e otelEl.O ber- átlagkeresetet. e OP,�dhato legven. Azt .'� é>rdekvédelmi érdek-képvise- ja ok. a pál\·akezdó fiatalok 
cmeles \ ag,v ?•e'! Ké.sobb vi- A béremelés mértéke vé!!- kell 1smprn1, hogv a tovn'>hra 1 1 • . ' 'k h d törekvései. gond jai. elképzelé-
�"'ont m"-r f I t ' t  � ·• "  csöl•kcno �.,.a' l l 1·t ,·;s1 töl J·e�.t- , _e I szerv<:z€'te, ·et. ogv O a-
... a azon Q -y.· a \ 1 d, d · b 1nn3 , 1 1 • , �,, • r ' 1 1 k ,.. k 1 .sei alap_1·,;n szeretne·nk alak1'ta-
h le . en k 1 1 Pre me'ly en ,,., . apr. 1s - m"-n\•el•, e·� a !\� ' \' kPdvezo�t- • n, na a sz. aJ{.<2:_ervc2c-_te _· me .- .. -

a '>Z. ne · m1 ven egyen , • l' • ,, "' 1 f i - 1 n• sajélt po 1tikánkat a re:'ilisan 
a mertékc. A munkáltató 3- jétol a mult evhez kepest ko- lPn gazdas:'ig1 heh ZPtéhPz ké- h

e. Ami �as e �l -��t ,s t e� tl. 
elv.íllalhatcí ha tarok között. 

7,5 százalék közott1 mértéket rülbelUI 21 százalekkal és ösz- pest a munkaadn is törekPdett .?gv sZa\ a�t� �kc..,, ré Z\ é c-

javasoll. /\. vsz 7 szazalékot szességében erre a célra a kieléP,ítö béríeile�ztPst bizto- lukkPl megallJt parancsolnak Az MSZOS7, eddig is erre tö

tartult indokol t nak, mas szak- MAV 3,3 milliárd forintot for- sitani a munkavallalók ré- azoknak, a'< ik  meg mind;g a rel;erlett. tóbb-kevesebb siker-

szervezetek legfeljebb 5 sza- dit. szfre. s . .J. szakszervezeti mozgalom le- rei. M i ndez termé.c;zetesen nem 

zalékut akartak elfogadni.  
könnvu, hiszen egv ck1rnra 

..------------------------------------------, szer\'ezetben jelentősek a tá-
A Vasutasok S::akszervezete vol:-ágok. a „szélsó pontok". A 

eroteljesen képviselte annak a 

s • i• b• 
· 

, lk • • 1 
le�ro,.szabb helyzetben lévö. 

10-12 OOO munkavállalónak az zoc1a' IS 1zlonsa' g ne u 'egradikáh:=:abb tarzjaink sze-
érdekét is, akik enélkül sem- rmt nem el�g kemény, amit az 
milyen tbbbletbért nem kap- l\lSZOSZ csinál. az elfogadha-
tak voL11a. Ezek a munkavál- n·ncs po11·1·1ka·1 stab·111·ta' s tó helvzetben levö. a napi fe-
lalök ehó<orban a kis fizeté,;ú, 1 nvegetettsé!?et nem érző. 
1-5, osztillvba soroltak, a bu- vagy én:,en megfélemhtett 
clapest1 pálraudvaron dol�ozóic 

p _i• 
• • • , • , 'I , tagjainknak pedig olvkor túl 

é� bizonyos lránvítási terüle- óu1umv1la az európai ,ntegrac,oro veszé!vPsnek, érdekesnek túnik 
1en foglalkoztatott szellemi az MSZOSZ fellépése. Ezért 
foglalkozás�ak. Mi a. szerepe a szakszerve- nyitottunk. Jobb piacvédelem- beszélünk. Magvarországon 700 rendkí\ ül nehéz azt a szúk 

Abban sikerült meglillapod- zeteknek az európai integrá- re, termékvédelemre, fogyasz- ezer munkanélküli van, jelen- mezsgy ét megtalálni,  amelyen 
ni, hogy 6 szúzalékos mértékú cióban "? Ez \'Olt a gondolati tovédelemre le,rne szükség. tős az elszegényedés, a rossz _ ha nehezen, ha kiiszködve 
alapbéremelést kaphatnak magja annak az érdekes és Alkalmazkodnunk kell és közérzet. Ezt mérséke1'1i is _ valamennyire mégis elö-
azok a dolgozók, akik a 81.4 tanulsúgos pódiumv,tának, integrálódni Európába - a kell(ene). Ebben szerepet tud- rejuthatunk. 
százalekos tarilaráállási elő- ameh·et az MSZOSZ szervezett szakszervczeteknek is -. de nak vállalni a szakszen·ezetek, Az i\lSZOSZ-nek. a MagJJar 
ira·s  m·1att be· •·emele' ·t nem a közelmu" ltban ran!:!os clo� - fokozatosan. Nem szabad a de mindenckelótt a gazdaság-• ::. - Szaks::ervezetek Országos Szo-
\•agv enne· 1  k" bb · t ' kút adókkal. mezőgazdas,ígot leépíteni é::. polit,kan kellem• változtatni. 

. 1se mer e· vetségének nem most kell be-
kapna· nak Ez alo'I a szaba' Jy  Ny,· to· elo-ad.:;�ában Ka'da'r erdekeit allirendelni az EK- hogy az a gazdasági növekedés k . 

. = mutat ozm. Ez a szövet.•eg 
alól kivételt képeznek azok. Béla külgazdasági miniszter tagsagnak. E helyett struktúra- i rányába hasson. önerőből voit képes a meg-
akik a tarifaérték 100° o-át kiemelte, hogy szabadkereske- ,·á ltásra, termekváltásra van Ezért az MSZOSZ olyan kor- úiulás. az átalakulás útjára 
elérték vagv meghaladták. A delmi megallapodások révén a szükség Ezért fontos kérd�s mánvzati politikát szorgalmaz 1 , S h k 
ko-·telez.o- béremeléss·el sem le- az oktata's a szakke" pzés az · 11 ·t · ·· t · epm. a evesen is vannak, 

magyar ipari termelés 60 szá- · ' · · • - a api Ja meg a c;zove seg k 'k ál J ' 1 
het több a bér a 1000•0-os ta- zaléka után meizszúnnek a átképze:,, a munkaeró minö- állásfoglalása -, amely képes f ' ·é

n am e egedet enebbek 

rl·rae·rte'kne·1. Pe.ldául ha \'ala-
•., st.!ge "-t t t · k ' Jk ·· 1 · enn nek ennek ütemével, 

vámok és egyéb kereskedelmi · ga a ve ni a mun ane u • -
ki eddig 96 százalékon állt a korlátozások. Vagyis 310-320 Nagy Sándor, az  MSZOSZ ségnek, az  elszegénvedésnek, 

Most sem �zeretnénk fel
ül ni a szocialis demagógia 
lovára. é.� azon kórbeugetni az 
orsza!!ot. Általunk rea!tsnak 
tartott é� a biztosítottak. a 
munkav{11lalók érdeke t me-7-
szemenöen figvelembe ve\'Ó 
programmal készülünk a vá
I asztá'<okrn - és közb�n nup 
mint nap azért dolgozunk, hogy 
az egve:=; helvcken a megren
cliilt bizalom helvreállion. más 
helyeken tornbb erósödiön. 
Mindenféle választá�tól !üg
gpt!C>nül ezért dolgoztunk kl 
javaslatokat a munkanélküli
ség mérséklésére, az elszegé
n\ edési folvamat megálhtá.s,í
ra. a privatiz�ció nvíltabbá, 
átláthatóbbá. a munkavallalók 
érdekeit jobban �zolgálóvá té
telére Ezért .,szállunk be" olv
kor konkrét vállalati ügyekbe 
is. mert számunkra mi nden 
egves ember �orsa fonto'i, ha 
erzyelőre oly keveset Is tudunk 
ten ni sokak érdekében. 

Ez az fní� nem nkar ünnep-
1,ibe öltöztel<'tt leánvk{,rő len
ni. A megfontolt lányokat, 
asszonyokat egvébként 1s job• 
ban érdekli.  hogv néz ki a .vó
legém•" hétköznap. munka 
közben, családi körben. mint 
alkalomhoz szabott ünnepi ru
hában. Ezt azért is áll ítom, 
mert a legfontosabbnak azt 
tartom. hogv mmÉ'l többen el
menjene,;: május 21 -en vá.la�z
tani és nem azt. hogy ki me
lyi k .szakszervezetre fol! sza
vazni. Még akkor is így van 
ez, ha egyebként számomra, 
mint szervezet. az l\IS?.OSZ a 
l ee;fonto.sabb, és remélf'm, ez
zel még nagyon sokan vannak 
így az aktív munkavállalók é., 
a nyugdíja ok, a f;atalok. a 
nők és a férfiak körében egy
aránt. 

Május 21 -e, remélem, az 
igazság pillanata lesz . •  

N:u;y Sándor. 
az MSZOSZ elnöke 

tlirifaráállás szintjében, .az millió dollár bértámogatáshoz elnöke, a pódiumvita ház.igaz- mi l liók lecsúszásának. Közös 
csak anm·i béremelést kaphat, jut a magyar gazdaság. Az dája meghatározónak nevezte érdek a szocinlis Európa, amely 
amellyel a 100 százalékot el- EK-tárgyalásokon olyan meg- az európai integrnciót. ugyan- azonban csak a kölcsönös ér
éri. állapodásokat sikerült elérni, akkor szorgalmazta, hogy ve- dekek alapján, nem pedig új 

Százéves a szentes-hódmezővásárhelyi HÉV 

amelyek megalapozzák a ma- gvék komolyabban a szociális gazdasági, szociális vasfüggöny 
A béremelés kezdete ápri- gyar gazdaság fejlödését az dimenziót, figyeljenek jobban leeresztésével jöhet létre. Or-

lis 1. Európai Közösség teljes jogú ban a szociális partnerekre. s;;águnk és térségünk jövö-

A megállapodás szerint a 
tarifatáblázat induló bére to
vábbra Is 8000 forint maradt. 
Felmerült olvan igény is, hogy 
a kezdő bér a minimálbér, 
vagyis 9000 forint legyen. Ezt 
a megoldást senki sem támo
gatta, mivel ez azt jelentette 
volna. hogy az egyes bértéte
lek emelkednek 12,5 százalék
kal, s így alig ""1arad volna 
lehetöség a ráállási mérték nö
velésére. (Legfeljebb a 70% 
helyett 72-73°'o-ot lehetett vol
na elérni). fgy a 100 százalé
kos tarlfaszínt elérése tovább
ra is távoli cél maradt volna. 

Abban sem volt \'ita. hogy a 
béremelés kezdő időpontja 
április 1. A felemelt bért a 
má;u, 10-fg esedékes bérfize
téskor folyósftják elöször. Az 
április 1-jétöl kezdódö béreme
lés elönye, hogy havi szinten 
fgy magasabb összegű bérfej
lesztést lehet végrehajtani 
ugyanabból a fejlesztési keret
ből, mintha a januártól való
sították volna meg az emelést. 
Hátránya viszont, hogy jelen
tős mértékben - ebben az 
esetben tBbb százmillió fo
rinttal - már megterhelték az 
1994. évi béremelési lehetősé
&et. 

Fnéb intéuedések bérvon
D&a. 

tagságára. úgy ítélte meg, hogy a szociá- ;éért Európa ü felelősséggel 

A minisi'ter így foglalta ősz- hs dimenzió nem egy�zerűen tartozik! - szögezte le az ál
elméleti kérdés, hanem gya- lásfoglalás. 

sze a kormány Európa-politi-
káját: Nincs biztonság politi- korlati probléma, hiszen az „Nélkülünk nem megy!" Ez 
kai stabilitás nélkül, nincs po- Európai Közösségben is növek- volt a tanácskozás mottója, 
litikai stabilitás szociális biz- szik a munkanélküliség. Em- amelynek értelmét és üzene
tonság nélkiil, nincs szo- lékeztetett rá, hogy 1 1  ország tét a következökben fogalmaz
ciális biztonság foglalkoztatott- - Nagy-Britannia kivételével hatjuk meg: egyrészt MMvar
ság nélkül, nincs foglalkozta- - alliírta az Európai Szociális ország nélkül „nem megy", 
tási biztonság gazdasági nőve- Chartát, de maguktól nem hogy egységes Európa jöjjön 
kedés nélku.l, ehhez pedig mennek elóre a dolgok. A létre. Másrészt a szakszerve
piacok és eröforrások kelle- szociális Európa megteremtése zetek arra törekednek, hogy 
nek. harci kérdés is. konstruktív partnerek legve-

Hans Beck, az EK magyar- Arra is figyelmeztet az nek az európai integrációs fo-
ország: missziójának igazgató- MSZOSZ elnöke, hogy miköz- lyamatban. 
ja azt hangsúlyozta, hogy a ben az európai integrációról 
munkavállalók érdekeit nem 

K, S. 

lehet csupán nemzeti keretek ;--------------------------
között képviselni. Kijelentette, 
hogy Európát nem tudja el
képzelni l\Iagyarország nélkül. 

Ugyanakkor figyelmeztetett 
a nagykövet: tévednek azok, 
akik az Európai Közösséget 
az ígéret földjének tekintik. 
Ott is valós gond a munka
nélküliség (16 millió emberről 
van szó) és a szegénység. Szá
molni kell ellenérdekeltségek
kel is. Ezért türelemre és 
megfontoltságra i ntett, nehogy 
az illúziók csalódottságba 
csapjanak át. 

Palánkai Tibor, a Budapesti 
Közgazdaság-tudományi Egye
tem professzora a · .·a hívta fel 
a figyelmet, hogy nem elég a 
szabadkereskedelmi megálla
podásokban bízn i ;  nllandó fej
lesztésre Is törekedni kell. úgy 
lllnlk. kicsit túl egyoldalúan 

A vi lág legerősebb 
vi l lamos mozdonya 

A világ legerősebb négy
tengelyes villamos mozdonyát 
tavaly állították hivatalosan 
üzembe Németországban. A 
híres ABB Henschel cég a 
múlt év k6zep{,re egv DB vil
lamos mozdony elektromos 
berendezését az új követelmé
nyek sze :nt alakította át. 
.,Most a mozdony, mint egy 
Ferrari, álló helyzetból 16 má
sodperc alatt gyorsul fel a 
200 kilométer/óra sebességre" 
- mondta nem kevés büszke
sé�gel Eberhard Beyer, llZ 
ABB cég elnöke. Az új moz-

donyt az „ talakításban kö2-
remúködó múszaki szakembe
rek részvételével megtartott 
különjárat alkalmával szimbo
likusan adták át Theo Rahn 
úrnak, a Német Szövetségi 
Vasút müncheni központi hi
vatala elnökének. 

A jelenleg létező összeq 
energiaátalakítással működő 
viilamos mozdonyok teljesit
ményeleklronikája közül ennek 
az új mozdonvnak a legerő
sebb, legnagvobb teljesítmény
re képesek a berendezései. 

U. K. 

Feltárja a múltat 
a centenáriumi bizottság 

Nagy aktivitás jellemzi a Szen
tes-Hódmezövásárhely HÉV 
centenáriumi bizottságának a 
munkáját. A legut/lbbi munka
értekezlet házigazdája Szegvár. 
önkormányzata volt. Jelen 
voltak a vonalszakasz állomás
fönökei, polgármesterei. akik 
mind részesei a jubileumi 
program megvalósításának. A 
centenáriumi vállalkozás je
lenV'"égénPk az elismerését je
lezte, hogy a munkamegbeszé
lést jelenlétével megtisztelte 
Lehman István Csongrád Me
gye Közgyűlésének elnöke, aki 
a megye támogatásáról bizto
sította a jubileumi emlékezés 
„rogramját. A MA V Szegedi 
űzletvezetöségét Szabó Gyula 
oc;ztályvezetö é!' Decsl-..11 Antal
né, a bizottság tag_ja képvi
selte. 

A bizottság legfiatalabb tag
ja Bede András. a szentesi 
Horváth Mihály Gimnázium 
tanulója, aki átadta a cente
náriumi bizottság, •k a vonal
S7akasz történetéhez kapcsoló
dó értékes feltáró dolgozatát 
a felszámolt Szegv�r-Arpftd
halom Gazdasági Vasút tör
ténetéról és felszámolásáról. 

A dolgozatból kitünik, hogy 
az 1968 • ba n elfogadott közi e
kedéspo11t i kai koncepció áldo
zata lett ez a gazd'lsági vasút. 
A lakosság hiába tiltakozott a 

jól k ihasznált keskenynyom� 

közú vasút felszámolása el
len. A gazdasági vasút nyom
vonala mellett épült tanyák 
és majorok, az állami gazda
ság vasúti közlekedés nélkül 
maradtak. A derek gyházi tég
lagyár egyetlen fuvarozási le• 
hetósége, a G V volt. A vasút 
megszünteté'ié\·el a gyárat el
zárták a külvilágtól. 

A bizottság egyik legidő
sebb. de töretlen amb1ciójú tag
ja Krauser Gyula. aki 35 évig 
volt Szegvár állomásfőnöke, 
gondosan megörzött vasúttör
téneti anyagot bocsátott a cen
tenáriumi bizottság rendelke• 
zésiSre. 

Kruzslic 1stván Hódmezővá
sárhelv Levéltárának igazgn
toja é� Rózsa Gá bor szentesi 
mérnök mu 'eo'ógus már ösz
szeáll ították a eenten{iriumi vo. 
nabzaka�z torténetéről i;zóló 
tanulmányukat, amelyek alap
ján n épszerú. olvasmányos 
publikác•ó1' kiadvánv készül. 

A soktétú kutatf,munka 
nvomán eléike1 iiJ• a .,pnc:ztnrle
ves" 100 éves receptje, 
amely szer int  a centenáriumi 
bizottság ülésére a résztvevők 
munl<aebédjére elkéc;zítették 
az ételt. A b1rkanvakbetéttel 
fózött savanyú „p'Ísztorlevest" 
a májusi, Szegvárra k ihelye� 
zett megve!!Vűlés résztvevői is 
megkóstolják. 

Fo1as Pii 
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Készül a soki,t tudó' 
szííllításirtínyítási rendszer 
A SZIR-t nyolcezer vasutasnak kell m egismemie 

A ,•Hág egyik legfejlettebb szállitásirányitásl lnformá

rlós rendszere készül a MA V Számítástechnikai Intézetében. 

Nem kis munka ez, sok szakember bevonásával is három év 

kell hozzá. 1991 szeptemberében fogtak hozzá, és most - túl 
a félidőn - arra kértük Hercegh Imrét, az oktatási csoport 

nakmal vezetőjét, Andersen Consulting römunkatársát és 

G. Na.gy Jánost, a csoport MA V-ta.gjalnak vezetőjét, Ismer

tessék. mi a l'cndszer célja, kik fogják használni és mikor. 

- Ez az új rendszer, amit 
mi SZIR-nek rövidítünk, a 
MA V dolgozóinak többségét 
ér.inteni fogja - kezdi a be
szélgetést Hercegh Imre. -
Legalább négyezer ember na
p i  kapcsolatban lesz. vele, _és 
további négyezernek a tevé
kenysége ellátásához ismernie 
kell. A MA V-nál már körül
belül tíz éve felmerült egy át
fogó hálózati rendszer létre
hozásának gondolata. Az üze
meltetés racionalizálásához, a 
hatékonyság növeléséhez. a 
szállltási feladatok kézben 
tartásához elengedhetetlen egy 
ilyen országos számítógépes 
rendszer. 

Régebben még úgy gondol
ták, hogy a MA V saját erő
ből fogja ezt fokozatosan 
megvalósítani, később - 1990 
januárjában - tendert írtak 
ki. A győztes az Andersen 
Consulting nevű nemzetközi 
cég lett. Ez a cég mint fővál
lalkozó. a MAV szakemberei
vel együtt azon dolgozik, hogy 
olyan rendszert ala!dtson ki, 
ame!lyel az aruszállítás mi
nöség1 és határidőre rnnat
k ozó igényeit ki lehet elégí
teni. A rendszer a fu,·arozá
si ajánlattétel pillanatától vé
i.li:kiséri az egést áruszállítá
si folyamatot : támogatja az 
uzerni .folyama tok szervezését, 
megteremti a racionális üze
meltetés feltételeit. A SZIR 
olyan komplex rendszer, 
amely átfogja az egész háló
zatot, és közvetve a legtöbb 
áruszállítással kapcsolatos 
\'asúti folyamatot is. 
. - Mikortól működik majd 
ez a rendszer? 

Terveink szerint 1994 
második felében lép üzembe. 
Addig még ki kell építeni az 
adatátvitel i hálózatot, és el 
kell látni az állomásokat szá
mítógépekkel. Körülbelül 150 

állomáson 800-900 terminál
lal üzemelö rendszert telepí
tenénk. Ma még korai lenne 
ezeket üzembe helyezni, de 
n'livel a szakembereknek idő
ben meg kell tanulniuk a gé
pekkel rnló munkát, az üte
mezésre nagyon kell figyel
nünk. 

- A rendszert körülbelül 
nyolcezér vasutasnak kell 

megismernie. Ez nagyon nagy 
szám. főleg, ha figyelembe 
vesszük, hogy többségük bizo
nyára nem is ismeri a szá
mítógépeket. 

- Ahhoz. hogy ennyi em
bert felkészítsünk, nagyon 
nagy szervezőmunka kell -
folytatja. - Az oktatási rend
szer kidolgozásán n�'olcan 
munkálkodunk. Egy hólabda
szerű oktatási tervet készí
tünk elő. Először is összehí
vunk egy oktatói tanácsadó 
testületet, amely egy har
minc-negyven tagú, teherszál
lítási tapasztalatokkal ren
delkező gárda lesz. Ok egy
részt közreműködnek a tan
anyag elkészítésében, más
részt ellenőrzik, hogy szak
mailag is érthető-e a tan
anyag. A készülő tankönyv 
igen részletes és nagy terje
delmú lesz: körülbelül ezer
oldalas. 

A tanácsadó testület tag
jaiból kerülnek majd k i  az 
úgynevezett elsö generációs 
oktatók, körülbelül huszon
öten. ők két hónapos, bentla
kásos tanfolyamon fognak 
részt \'enn i .  Ez idő alatt tö
k életes SZIR-szakemberekké 
és SZIR-oktalókká válnak. 
Ezután ők fogják kiképezni 
a második generációs oktaló
kat, akik hozzávetőleg 300-an 
lesznek. Az utóbbiak körzcte
sítve oktatják majd a tényle
ges felhasználókat. 1gy jut el 
a rendszer a kis ál!omá.sok
ra is, 

- M i  lesz azokkal az állo
másokkal, amelyek nem lesz
nek bekapcsol\'a a rendszer
be? 

- Ezek forgalma is kapcso
lódik - de csak közvetetten 
- a SZIR-hez. Tehát az itt 
dolgozóknak is ismerniük kell 
maid a rendszer logikáját, és 
ugyanez vonatkozik a ve.::etó 
állású i:asutasokra is. 

A tankönyvhöz oktatási se
gédlet is kapcsolódik. Ez az 
oktatókat igazítja el arról, 
mit kell el5adniuk az órán. 
Az oktatás kurzusokban fo
lyik majd. Ezek leckékból 
állnak. A tanulóknak a tan
folyam megkezdése elótt cél-

szerú önképzés formájában 
megismerkedni a számítógép 
kezelésével. Ha leülnek a gép 
mellé, akkor a számítógéptól 
megkapják a végrehajtandó 
utasításokat. Ennek az az elő
nye, hogy semmi és senki 
nem sürgeti őket, tehát saját, 
egyéni ütemük szerint halad
hatnak. 

lgy tehát majdnem játszva 
történik a tanulás. Az első né
hány lecke tulajdonképpen b:z
rátkozás a számítógéppel. Az
után következik a „sűrűje". 
Az egész program eisajátítá
sa mintegy negyven-ötvenórás 
gyakorlást kíván. Aki ezen 
túl van, annak még részt kell 
vennie egy körülbelül negy
venórás tan termi oktatáson. 
Ez egy, maximum két hetet 
vesz igénybe. 

A tankönyvön és az okta
tási segédleten kívül készül 
még egy felhasználói kézi
könyv. Ez a számítógépek ke
zelőit \'ilágosítja fel teen
dőikről, a leggyakoribb hibák 
esetén vagy olyan minden
napos problémáknál, mint a 
papírbefüzés vagy a szalag
csere. 

Ha a rendszer már működ
n i  fog, megszervezik a segély
telefon-ügyeletet is. lgy 
amennyiben olyan gond van 
a géppel, amit a kezelö maga 
nem tud megoldani. éjjel-nap
pal felhívhatja a tanácsadót, 
aki eligazítással szolgál majd. 
Ezzel a lehetőséggel - külö
nösen az első időszakban -
bizonyára sokan élnek majd, 

Az egész szállításirányítási 
informaciós rendszer termé
szetesen feltételezi. hogy a 
MAV-nak lesz szállítani,•aló
ja. A készítök ebben a te
k intetben optimisták. A hát
ralevő másfél éYben még ren• 
geteg a teendőjük nekik is, és 
annak a több ezer vasutas
nak, aki majd a rendszert 
használni fogja. Már csak 
azért is, mert a tananyagból 
mindenkinek Yizsgáznia kell. 
s - mint beszélgetőpartne
reim mondják -, akik nem 
tudnak, vagy nem, akarnak 
tanulni, azoknak nemigen 
lesz helyük a jövő vasútjánáL 

A rendszer - amelyet a 
l\IA V a második közlekedési 
program keretében \'i lágban• 
ki kölcsönnel ,·aló;;ít meg -
rendkíYül értékes. Egy azon
ban biztos : olyan korszerű. 
magas színvonalú i nformá
ciós rendszerről van szó. 
amely ritkaságnak számít még 
a fejlett nyugati országokban 
is. és amelyre még sokáig le
het büszke a magyar vasút. 

Csop Veronika 

lUEGDl\·ó 

A Vasutas BlztósUó 
Köszönjük a közbenjárást 

Esyesület (V ABE) májas 

7-én (pénteken) 14 órai 
kezdettel a Bevétel-ellenőr
zési Igazgatóság (Budapest, 

Nyugati tér 1-2.) Ill. eme

letén lévő konferenc!ater
tnében, határozatképtelen

sél{ esetén ma JUS 15-é'l 
(szombaton), délelőtt 10 

órakor u:nanott tartja 108. 
tisztújító közgyűlését, 

melyre az egyesület minden 

tagját tisztelettel meghív
juk ! 

A köznülés akkor hatá

rozatképes, ha azon a tagok 
tflle jelen van. Határozat

képtelenség esetén a má-

1odizben összeblvott idó
Póntbán, az eredeti tárgy

sorozatban felvett napiren

di pontokban, már a meg

Jerentek 1zimára való te

kintet nélkül határozatké

pes. 

Vasutas ·  Blztolitö 
Eoesiilet v,1aubún1a 

' -

Az Oráaágos NyugdiJu 
Tagozat elnöke, Feleky Pál 
Papp Pál VSz-elnöknek irt 
levelében köszönte meg, 
hogy a MA V vezérigazgató
jánál a nyugdíjasok utazási 
kedvezménye érdekében 
közbenjárt. A levelet az 
alábbiakban közöljük. 

Kedves Elnök úr! 

A nyugdíjasok törr.sgárda
szabad,iegy megszüntetésé
vel kapcsolatban eredmé
nyes közreműködésedet kö
szönjük. Ezt tükrözi \'ezér
igazgató úr alábbi válasza, 
melyből idézek : 

,,Magam részéról a MA V
nyugdíjasok gondjaival és 
problémáival való törődést 
mindig fontosnak tartot
tam. Alláspontom e tekin
tetben nem változott. Min
den olyan kérdésben, amely 
kihat nyugdíjas.aink közér
zetére - a MA V lehetősé
gei függvényében -, a jö
vőben !s segítséget fogunk 
nyújtani. Következéskép
pen korábbi nyugdljasfóru
mokon kötött megállapodá
soktól elállni nem k(vá
nunk, a nyugdíjasok szá-

mára biztosított kedvezmé
nyeket a legkisebb mérték
ben sem szeretnénk csor
bítani. 

A kiadott intézkedéssel 
egyáltalán nem szándéko
zunk érintett nyugdíjasain
kat ....,, akárcsak a 30 kg 
út l poggyász díjmentes fel
adására vonatkozó jogosít
,·án.v tekintetében is - a 
korábbiakhoz képest hát
rányosabb helyzetbe hozni. 

A kiadott törzsgárda
rendszerhez kapcsolódó sza
badjegy úgy kerül meg
szüntetésre, hc.gy az érin
tett nyugdíjasok a korábbi
val egyenértékú juttatásban 
részesülnek, m:nd utazás, 
mind a jelzett tömegű úti
poggyász díjmentes fuvaro
zása tekintetében." 

Kérjük, hogy a jövőben 
is állj ki a vasutas nyug
díjasokért, erősitsd tovább
ra is az öregek vasutas
szakszervezetbe vetett hi
tét, bizalmát. 

Ebben hlzva, a vasutas 
nyugdíjastagság nevében 
őszinte rnegbecsUléssel üd
vözöl 

FelekY Pál 
elnök 

A mulas§t,íhat 
lelelöSsifgre vonjáli 

A ItlÁV · szaké1•töi he iejezték 
a pörbölyi baleset belső ,· izsgálatát 

A M A  V-nál befejezódött a 
tizenkét halálos áldozatot kö
vetelő pörbölyi baleset belső. 
szakértői v izsgálata. Ennek 
eredményéről. ápril is  13-én. a 
MAV Vezérigazgatóságon saj
tótájékoztatón számoltak be. 
Sipos István vezérigazgató-he
lyettes - a \'izsgálóbizottság 
vezetője - elmondta : a belső 
vizsgálat elsősorban arra ter
jedt ki, hogy a vasút betartot
ta-e a biztonságos közlekedés 
szabályait. Megállapították. 
hogy a tragédiáért nem a 
MA V. hanem a buszvezető a 
felelős. mert megszegte a 
KRESZ 39. paragrafusának 
előírásait. Ez a paragrafus a 
vasúti átjárók megközelítését 
szabályozza. 

A MÁV szakértői ugyanak
kor a baleset közreható oka
ként jelölték meg. hogy a 
mozdonyvezető nem tal'totta 
be az F 3-as utasítás 829. pont
ját. Eszerint ugyanis a pályá
ra engedélyezettnél jóval ala
csonyabb - a 78 helyett 1 3  
km 'órás - sebességgel kellett 
vol11a az útátjárót megközelí
teni. A szakértök szerint csupán 
két másodpercen múlt a bal
eset. \·agyis annyi időn. ami 
elegendő lett volna ahhoz, 
hogy az autóbusz vezetője bal
ra nézzen, s akkor láthatta 
volna a közeledő vonatot. 
Ugyanakkor - a balesettel 
nem közvetlen összefüggésben 
- hibásnak tartják a vonat
vezetöt. a személyzet.irányító
kat, a rés.:legve::etóket. továb
bá a pécsi távközlési és bi:::
tosítóberendezési. fenntartási 
főnökség főmérnökét. 

A sajtótájékoztatón részt 
vett és szót kért Papp Pál. a 
VSz elnöke. A szakért6i ,·éle
ményeket meghallgat\'a abból 
indult ki. hogy a pörbölyi és 
az utóbbi hónapok súlyos bal 
esetei egyértelműen a közle
kedési morálra vezethetők 
vissza. Hangsúlyozta : ha vala
ki figvelmen kívül hagyja a 
tilos jelzést, megkerüli a fél
sorompót és úgy megJ' át a sí
neken. hoe::v nem néz körül. 
nem győződik meg arról : jön
e vonat. felelötien cselekedeté
vel nemcsak saját. hanem má
sok életét is kockáztatja. 

A másik. amiról az elnök 
említést tett. az a közúti-vas
úti kereszteződések technikai 
átalakítása. ami a sajtóban is 
hangot kapott. Ez nem új ta
lálmány - húzta alá! - a 
rnsutasok is régóta szorgal-

Papp Pál beszél Fotó : Tüttő 

mazzák. de pénz nélkül i tt 
sem lehet haladást elérni. Re
mélhetőleg az új vasúti tör
Yényben a parlament ezt Is az 
állam felelősségévé teszi. Ha 
ez megtürténik. az a·ktív biz
tonságot csak azután lehet a 
ki\·ánt mértékben fokozni és 
erősíteni .  

A felelősség kérdéséhez 
kapcsolódva rámutatott : a 

vasút müködtetése, egy vonat 
közlekedtetése nem egy em
beren m úlik, ez csapatmun
ka. Azt senki ne11'1 v itatja. 
hogy a mozdonyvezető a \'onat 
közlekedésének nélkülözhetet
len eleme. Dc ez nem egyedül 
csak rajta múlik. Ahhoz, hogy 
egy ,·asúti szerelvény mozgás
ba lendüljön, a forgalmi szol
gálattevötöl a menetirányi
tókig. sokan hozzáadják mun
kájukat. A csapatmunkát te
hát minden körülmények kö
zött ki kell hangsúlyozni. Van 
ennek or,·an eleme is - ez a 
,·asút felelőssége -. amit az 
útátjárókban történt balese
teknél is sokan számon kér
nek. s egyesek ügy tüntetik 
fel. ez alól a MÁV ki  akar búj
ni. Ezt csak a kívülállók Ját
.iák így, A ,·asúti baleseteket, 
bármilyen jellegűek is legye
nek. mindig szigorúan vizsgál
ják. Ezek a ,·iz.,:;gálatok a vasu
tasokra néz\'e nem mindig kel 
lemesek. mert néha ol�·anokat 
is zaklatnak. akik vétlenek. 
Ilyen esetekben a szakszerve
zetnek is meg ua n a maga sze-

repe, ami nem más, milit az 

objektivitást megőrizve az em
ber, a vasutasok védelme. 

A VSz elnöke \·égezetül fel
hi\·ta a figyelmet arra. hogy a 
rnsúti-közúti átjárókban tör
tént balesetek 96 százaléka 
nem a vasutasok. hanem a 
közúti járművezetök hibájából 
történt. A sajtóban megjelent 
írások. a pörbölyi baleset óta 
nem ezt tükrözik. 

- Amikor a médiák .,álta
lában" bírálják a vasutat. s & 

vádlottak padjára akarják ül
tetni a vasutasokat - hiszem, 
hogy nem rosszindulatból. ha
nem inkább felszinességből te
szik -. akkor arra is gondolja
nak. hogy ez nyolcvanezér em
ber lejáratását jelent i .  A vas
utasok ezt nem érdemli k .  meg. 
Annál is inkább. mivel rosszak 
a munkakörülmény�ik. kedve
zőtlenek a jövedelmi viszonya
ik. �vek óta romló technikai 
feltételek mellett kell dolgot• 
n iuk. télen, nyáron helvtállnl
uk. A sajtó. a médiák, közélet
formáló tén,·ezők is. Ha felü
letesen tájékoztatnak, azzal 
kárt okoznak. 

* 

A pörbölyi baleset áldozatai-
nak hozzátartozói rés2:ére -
humanitárius megfontolásból, 
a MÁV 800 ezer. a Vasutasok 
Szakszervezete pedig 200 ezer 
forint segélyt utalt ki. 

(visi) 

Számottev·ően cs.ökkentek 
a foglalkozási balesetek 

Nehéz helyi:etben \'an a 
baleseti statisztika elemzője, 
amikor arra vállalkozik, hogy 
értékelje a MAV 1993. elsö 
negyedévi foglalkozási balese
ti helvzetét, összehasonl ítsa a 
múlt ·év elsö negyedévének 
adataival. A nehézség abból 
adódik. hogy a múlt év bal
eseti adatai között szerepel
nek azoknak a gazdálkodó
szervezeteknek, intézmények
nek az adatai is. amcly':!k 
1993. január 1 -jé\'el már nem 
tartoznak a MA V szervezeté
be. Ezért az összehasonlí�ó 
elemzésnél a létszámadatok 
alakulásából indultunk ki. és 
ezzel hoztuk összefüggésbe a 
foglalkozási baleseti helyzet 
értékelését. 

A bázisidószakhoz viszo
nyítva a MA V létszáma 23 
százalékkal csökkent. A fo�
lalkozási balesetek száma 31 
százalékkal mérséklódött. Ezen 
belül közel 39 százalékkal ke
vesebb üzemi baleset fordult 
elő. Kisebb mértékben. mind
össze 10  százalékkal csökken
tek az úti, üzemi balesetek. 
Kedvezőtlennek tartjuk. hoau 
három halálos ü zemi baleset 
következett be ebben a ne

ayedévben. Csonkulásos bal
eset nem fordult eló. 

Jelentős mértékben c!iökken 
a három napon. túli baleset 

miatt kies2tt munkanapok 
száma. Az üzemi balesetek 
miatt kiesett munkanapoké 
24 százalékkal kevesebb a 
bázisidöszakénál. Az üzemi 
balesetet szenvedettek egy 
före eső gyógyulási ideje több 
mint  42 nap. Ez azt igazolja, 
hogy a balesetből eredö sérü
lések súlyosbodtak. 

A foglalkozási balesetek 
okozatai és körülményei me�
oszlásait  \·izsgál\•a, egyértel
műen meg lehet állapítani a 
MA V-nál bekövetkezett szer
\·ezeti változásokat. A kénv
szerpályán közlekedő jármű
vek javítása során bekövet
kezett balesetek 76 százalék
kal csökkentek. Még ennél is 
kisebb arányban fordultak elő 
fa- és vasipari gépeken vég
zett munkák során történt 
balesetek. Ezek a balesetek 
elsősorban a jármüjavítókban 
voltak jellemzőek. Ugyan
ilyen csökkenés jellemző a ha
gyományos kéziszerszámok
kal végzett munkák közben 
előforduló baleseteknél is. 

Arányaiban kevesebb a bal
eset a kézi vagv a gépi ra
kodási munkáknál. Nyi lván
való, hogy ez összefügg az 
árufuvarozási teljesítmények 
visstaesésével. 

Az úti balesetek száma 
ugyan Jdsmértékben caök� 

kent, dé ezen belül továbbra 
is étTényesül az a tendenda, 
hogy a m unkába menet tör
tént esetek száma 41 száza
lékkal több, mint a munká
ból haza menet közben elő
forduló baleseteké. �rre ke
ressük a magyarázatot. Egyi, k 
oka lehet. hog_v a vasutasok 
jelentős részének munkahelye 
n em esik egybe lakóhelyével. 
lgy a korai felkelés és a há& 
körüli munkál, bizonvos de
koncentráltsággal járnak. ez 
figyelemcsökkcnést Is okoz, 
ami baiesethez vezethet. 

A balesetek számának fo
lyamatos mérséklódése korab
bi megállapításai nkat erősíti, 
n e,·ezetesen azt. hogy nincs 
összefüggésben a munkakö
rülmények javuiásával, · a 
munka\·édelmi előírások liZJ• 
gorú betartásával. hanem , el

sősorban a kapaci tások ki• 
haszná!tságával és a létszám 
csökkenésével van lineár� 
kapcsolatban. 

A Vasutasok Siaksi:erveze
te szerveinek továbbra Is rheé
ha tározó · feladata és k8telea• 
sége - a baleseti elt'Stouduhi
sok számától ruggetlenOJ · -
a munkavédelmi belrzet ala• 
kulásának f i g\•elemmel kisf
rése. Éljenek jogosítványaik• 
kal, jelezzék a problémálsát. 
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,Napirenden a tagozat munkája, 
programja és működési szabályzata 

Kibővített ülést tartott a VSz müszaki kocsiszolgálati 
tagozatának ügyvivötestülete 

A VSz műszaki kocslszolgá
lati tagozatának ügyvivötestú
lete április 7-én ülést tartott, 
amelyen a társszakszolgálat, a 
'\"Ontatásl főnökségek szb-tit
kárai is részt ,ettek. Ezúttal a 
tagozat munkájának értéke
lése. a szervezeti és műkodési 
szabályzat. az l!l93. évi prog
ram. továbbá idős1.erű tájé
koztatók szerepeltek az ülés 
napirendjén. 

Elsőnek Sipos lstvá n ,ezér
igazgató-helyettes tartott tá
jékoztatást a MÁV helvzeté
ről. s a szállítási teljesítmé
nyek alakulásáról. Mint mon
dotta: az elmúlt évben a vas
uti áruszállítcisba n a 1,cirtnál 
;óval nagyobb mértékii volt a 
lemaradás. Különösen érzé
keny veszteség érte a MA V-ot 
a tömegáru-. a szén-, a koksz-. 
a vasérc-, a kő- és kavicsszal
litás csökkenése miatt. A na,w 
mennyiségű alapanyag-fel
használó üzemek közüI a DI
MAG egymaga 4 millió tonná
val maradt el a korábbi évek 
mennyiségétől. 

A belföldi mellett a tranzit
forgalom is csökkent. Emiatt 
a tervezettnél 1,4 milliárddal 
kevesebb volt a tra nzttfuvar
dij-bevétel. Némi javulá.s csak 
az idegen-kocs,tartózkodásban 
és az árufuvarozas verseny
képességében tapasztalható. A 
személvszállításban egyedül az 
Intercity közlekedés beveze
tése jelent új színfoltot. Ezek
nek a vonatoknak átlagosan 
60-70 százalékos a kihasznált
sága. 

Az idei feladatokról szólva, 
mint a kedvezőtlen tendencia 
folytatódását említette, hogy a 
fuvarpiacon még tart a pan
gás. Egyebek mellett erre 
utal. hogy az első negyedév
ben a tervezettnél - a MA V 
ez évi áruszállítási ter,•e 52 

millió tonna - 1.6 millió ton
nával kevesebb árut szállított 
a pasút. 

A vezéripzgató-helrettes 
után Kisteleki Mihály, a gépé
szeti és járműfenntartási fő
osztály vezetője a szakszolgá
lat gondjáról. a szervezeti vál
tozások tapasztalatairól és idö
szerü feladatokról tájékoztatta 
az ülés ré!lztveVöit. A kocsi
s;:olgálatot köz\'etlenü! érintő 
személykocsipark selejtezésé
ről és az új beszer1.é�ekről. 
valamint a kocsitisztitásról is 
beszélt. 

A szakmai tájékoztatók után 
Papp Pál, a VSz elnöke a so
ron kívüli kongresszus mun
ká.iiiról tartott értékelő beszá
molót. 

A tájékoztatókat érdemi 
munka követte. Zubály Berta· 
lan tagozatvezető számolt be 
az előző küldöttérteke1Jet óta 
eltelt időszak munkájáról. 
Elóljáróban hangsúlyozta. 
ho�v a műszaki kocsiszolgálati 
tagozat - jellegéből adódóan 
- csoporto.,, szakmai érdek
védelmet folytat. Ezt alátá
masztandó felsorolta, hogy a 
múlt é\'ben mit végeztek. mi
lven s;,.akmai és érdek\'édelmi 
kérdésekben hallatták hang
jukat. illet,·e fejtették ki vé
leményi.iket. A kocsitisztít.ás 
privatizálásá,·al kapcsolatban 
kijelentette: a külső vállalko
zásba adással nem értenP.k 
egyet. A tagozatnak az az ál
l áspont.ia. hogy ez alaptevé
kenység, ezért. nem lett \'olna 
szabad a MA V s1.ervezetétől 
külön választani ,  Ú!t'• véleke
dett, hoi;rha a MA V ille
tékeseitől az elképzelések
ről időben tájékoztatást kap
nak és a javaslatukat nem 
hagyják figyelmen kívül, a 
kocsitisztitásban ma uralkodó 

állapotokat elkerülhették vol
na. 

A feladatokról szólva el
mondotta. hogv már látható a 

szakági gazdálkndas tot,a bb1 
er6södése. Ebből kövc-tkezik, 
hogy a tagozatokra még na
gyobb feladat hárul. elsősor
ban a ber. a létszám, n prin1-
tizác1ó és a kollektí\' szerző
déssel lrnpcsolatos kérdésel,
ben. 

A tagozat működését rövi
den úgy jellemezte. hogy az 
ügvvivói értekezletek már 
rcnd-;zere. ek. Erre kell töre
kedni a területi tagozati mun
kában is. Szeretnék azt 1s el
érni, hogy a7. üzletigazgatósá
gokon most alakuló gépészeti 
érdekegyeztető tanácsokban a 
tagozat képviselője is jelen le
hessen. 

Az üzyvlvőtestület ezután 
megvitatta a tagozat szerve
zeti és működési szabályzatát. 
i l letYe 19:13. évi programját. 
Idézet a programból : .. A tago
zat epysége.�en felvállalja va

lamennyi, a míiszal:i k"csi
szolgálatnál foglalkoztatott 
dolgozó aktuális szakmai, 
munkai:édelmi é.� szociális ér
dekt'edelmét. A tagozat, mint 
:;peciális szakmai érdekszerve
zet a megtelelő eli�merést, 
a1111ani megbecsülést. a mun
kafeltételek technikai és szo
ciális biztosítását tartja a leg
fontosabbnak." 

A két dokumentum elfoga
dása után megválasztották oz 
ügvv1vőket é� Z11bály nerta
la 11 t megerősítették tagozat
vezetöi tisztségében. 

A tanácskozás dr. Péter l\1í-
1zály t:ijékoztatójával fejező
dött be. Az alelnök az ez évi 
bérfejlesztésről. majd a társa
dalom biztosítási önkormánv
zati és az üzemi tanács \'á
lasztásokról adott ismertetőt. 

V. F. 

Kitűnő tanulási lehetőségek· 
a kaposvári MÁ V-nevelőotthonban 

A kaposvári MA V Neveló
és Diákotthonban az ifJúság 
minden korosztályának he
lyet, ellátást. fe1ügyelctet, sze
retetteljes légkört és tovább
haladási lehetőséget biztosít. 
Az. intézményben 25 személyes 
ó11oaai, 150 személves altalá
nos iskolai, 25 személves kö• 
zépiskolai tagozat működik. 
Ez kiegészül az 5 személyes 
főiskolás csoporttal. Szeretet
tel várunk minden olyan vas
utas szülőt. aki bármelr1k ta
gozaton, képzett szakemberek 
gondjaira szeretné bízni gyer
mekét. A hagyományoknak 
megfe!elöen. elsősorban leá
nyok jelentkezé�ét varjuk, de 
kisebb arányban fiúknak is 
helyt tudunk adni. 

óvodánkból otthonunk el• 
hagyása nélkül iratkozhatnak 
be a legapróbbak az épület
ben működő Németh István 
Altalános Iskolába. Az isko
la a ne\'elóotthonos gyerme
keket azonnal felveszi tanulói 
névsorába, s igazodva a kö
rülménvekhez, vállalja a ne
velési nehézséggel küzdő és a 
gyenge képességű gyerekek 
oktatását. Ehhez megfelelő 
programmal (felzárkóztató. 
korrepetáló, nívóosztálv stb.) 
rendelkezik. Nevelőntthonunk 
ezt kiegésziti logopéd foglal
kozá!!ok szervezésével, melyet 
minden tagozat igénybe ve
het. 

Tnmészetesen a 1ó képes
aégü gyerekeket is várjuk, s 
a város adta továbbtanulási 
lehetóségeket ki tudjuk hasz
nálnL 

Kaposvár 5 gimnáziuma, 8 
szakközépiskolája, 5 szak
munkásképzője. 2 szaklsko
lé.Ja, 2 "lpeciális középiskolá
ja, 3 háztartási ismereteket 
oktató iskolája várja a t.o
vábbtanulni vágyó gyereke
ket. 

Nevelóotthonunk azokat a 
középiskolásokat is el tudja 
helyezni akik a családból 
IIYertek ' felvételt valamelyik 

középiskolába. Továbbhaladá
si lehetősége középiskolá
sainknak is \'an, mert az Ag
rartudományi Egyetem AUat
tenyésztési Kara; a Csokonai 
Tanítóképző Főiskola és dZ 
Egészségügyi Főiskola kihelye
zett tagozata várja a jelent
kezéseket. 

Szeretettel várjuk mindazo
kat a vasutasgyerekeket, akik
nek bármelyik korcsoportban 
való tanuláshoz segítséget 
nyújtó háttérintézményre van 
szüksége. Nevelőotthonunk 
Kaposváron, a Somssich Pál 
(volt Beloiannisz) utca 15. 
szám alatt található, a város 
központjában, közel a megvei 
könyvtárhoz, \'alamennyi kő· 
zépiskolához. 

Az érdeklődőket várjuk 
személyesen vagy a 82/20-316 
postai és a 05/32-51 územi te
lefonon. A nevelőotthonban 
elhelyezett gyerekek után a 
szülök térítési díjat fizetnek, 
mely átlagosan alatta marad 

a családi pótlék összegének. 
A térítési díj ellenében a 
gyermekek étkezést, s1.ál!ást, 
pedagógiai gondoskodást és 
tanulást segíló tevékenysé
get, ruhát, cipőt, tan[elszere
lést kapnak. Van lehetőség 
s;1,ámító�épes szakkörbe, 
sportkörbe járni. Rends;1,ere
sen szervezünk operalátoga
tásokat, és kihasználjuk a o
mogyi megyeszékhely min
den kulturálódási lehetőségét. 
A számítógépes szak1-:ör fej
les.:téséhez és a gyerekek ru-
1zázatának felújításához a 
Vasutasok Szak.szervezete ez 
év januárjában 100 ezer fo
rint támogatást adott. Az is
kolában német nyelvet tanul
nak a gyerekek. de lehetősé
get adunk angol fakultativ 
nvelvtanulásra is. A MAV 
kft.-k dolgozóinak gyetme
keit Is vasutasgyerekként ke• 
zeljilk ! 

Lőrinczi Ferenc 
mb. igazgató 

Elmaradott mellélcvonalon 

Harminc ki lom 
sebességgel Godo� 

A hetvenes években persze 
nemcsak vasutakat szüntettek 
meg, hanem ekkor kezdődött 
a megmaradásra ítélt és rend
kívül elavult mellékvonali hú
lózat rekon trukciója i<;. Az át
épített vi1gányokon - az addi
gi harminc-negyven helyett 
- immár hatvan ki lométeres 
sebes�éggcl „roboghattak'' a 
személvvonatok. Nem vonat
lrnzik mindez a szentes-oros
házi szakaszra. amelyet vala
hogy elkerültek e korszerűsl
tési törekvések. A piros mo
torvonat ma is száz é\'nél öre
gebb síneken imbolyog. A 

neayi:en kilométeres tavolság 
.,lekiizdeséhcz" nem kevesebb, 
mint másfél órára van szük
ség. 

A gvenge, "i" rendszerű fel
építmény és a vele együtt já
ró alacsony tengelvnyomás 
rendkívül hátrányosan érinti a 
két közbülső állomás forgal
mát. Ennek Is betudható. hogy 
a tehcrszállitas úgy Fábián
.scbestvénbt>n, mint Gádoro
son a ·nvolrvanas é\'ek elejétől 
fokowtÓsan csökkent, mára 
pedig tartani kell a teljes el• 
sorvadastól. 

- Tavaly nváron volt 4:'iO 

tonna búzaföladás az árpád
ha !mi tée�ztől. a 14 méter 
hoss7.ú Gbg� kocsit tnlfin fél
lábszán� tudtuk megrakni, 
már el is értük az engedélye
zett tengelvterhelést - ismer
teti a lehangoló tényeket 
Orosz Imre, Fábián!'ebestyén 
é� egyben Gádoros állomásfo
nöke. - Ha valahol kinvitot
ták az ajtót, joggal hihették. 

hogy a kocll tulajdonMppeb 
üres. csak elfelejtették kisO
pőrni. Idén márciusig em,fliata 
- egykocsis tehsn,onae 
közlekedett a vonalon,, Fé
biánsebestyénről volt egy va

gon .. élőföladás" Törökorazlc
ba. Ha többre nem is. infor
mációim szerint két-hár91D 
kocsi élőre ezutén ia szá1nítba„ 

tunk negyedévenként. 
Személyforgalom tekinteté

ben sem túl rózsás a belyn,t. 
A tavalyi év bevételei nem 
hoztak többet hatszázezer fo
rintnál - derúl ki OToaz lmre 
szavaiból. - Pedig mfiszak
váltás idején. főleg a reggelt 
órákba.n azért volna utas, 
csakhogy a vonat előtt két au
tóbusz is elmegy Szentes felé, 
összeszedi a népet. 

Gádoroa a fábiámebeatv,inl
hez hasonló probUmclkkal 
küszködik. Igaz, tavaly 6sszel 
volt hatezer tonna répa, idén 
azonban még sem föladásban, 
sem leadásban nem találkoz
tak teherkocsival az itteni 
vasutasok. Pedig a falu véle
láthatatlan termőterületek kö
zelében fekszik, ahol sok ezer. 
tonnányi répát, búzát lehetne 
kocsikba rakni. Enyhe vigasz, 
hogv a személyfo1·galmi bevé
tel tavaly meghaladta az egy
JT\ll l ió forintot. mivel sok az 
Orosház..-'1ra beiáró. De hát 
megint az a fránya 30 km/ 
órás sebesség, hozzá ezek a 

nem fehér embernek való. ké
nvelmetlen motorvonatok. Ta. 

l.Án ha rendeződnek a bels6 

gazdasági viszonyok. ha majd 
a munka lesz a primer szem-

"A cégek nem állnak velünk szóba'' 

po11t. akkor bttladul • -;;: 
pzda- � 1.. _, 
n lvaló - v6H as IU61dlf6-

nök. egyfajta k6telu6 opU• 
aiizm uaaal 

Pibt6nsebestyer6t túdtll 
kell, hOI)' val8'1ll iLW'. 1ltm 't'Olt 
ez egy köz6naélel ldiz6'•'1o
mú. b1uen tnoen t� ti a 
9 krft' houzútqú irpAdbalml 
szitny. Arpádhalmon aztán 
még milfldig nem ért vqet • 
varit. akik nem óntak bele 
eddig a kéttencelY• AB-motor 
7-Qtyögésébe. azok itnillbat
tak a NagymégO(!IQQ it Szel• 
várig közleked6 IU(lliléli 
vasút hasonló .. �
kel" rendelkez6 kicsiny ltQcll•  
jába. A hetvenes évek közepe 
táján először a GV-t. majd a 
szárnyvonalat is me(P!Zilntet
ték. 

- Hl6n)'Zik a t'Ovid vonal 

valakinek? - kérdezem a f6-
nököt. 

- Amikor f6lae<Ul1c GJclcor 
hlcinvzoet. Azt nem fflfftllm ki
;elentmi, hom, ma la l'afQv
zik. hilzen a embef'eJc IIICffll 
wr;uen átciUeaJc ca fc6rili lcal
lekecUl1'e. Mikor még Ozemelt. 
a lqnagyobb probléma a las
súság volt. tn Nagymágocsról 
jártam be Szentesre iSkoliba., 
két átszállással több mint két 
óra hosszat tartott az út; most 
autóbusszal meg húsz pettfl, 

Ha csak tehettem. inkább föl
pattantam a kerékpáromra 6s 

béromnegyed óra alatt kb
nyelmesen bekarikáztam a vj,.. 
rosba. 

Tbortay Zolün 

Sötét árnyak az árulavnzlls tJIM 
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Tb-választási 
gyűlés 

A VSz nyugdijasválasztmá . 
nya ápri l is  26-ún a MA V Be
vétel-ellenorzési Igazgatóság 
konferenciatermében gyülést 
tartott, amelven a budapesti 
alapszervezetek száz akt iv istá
ja vett részt. A részt ve,·öket 
l\folnár György, az l\'ISZOSZ 
nyugdijasválasztmányának a l
elnöke tájékvztalta a túrsa
dalombiztositási önkormány
zati válas:i:tásokról. 

Hangsúlrnzta:  az MSZOSZ 
fellép az ellen. hogv a _iúru
léktartozások miatt i  költség
,·etéshiányl a b iztosítottak 
számúnak csökkentésé,·el el
lensúlyozzák. A júrulékfize
tési feg1·clmet - tek in tet nél
kül a níllalatok tulajuonosai
ra -, kiivetkezetcsebbcn kel l  
betartani .  .\z clóadó idézte 
Göncz Arpád köztársa,ági el
nök tb-dlasztásokkal kapcso
latos m· i la tkozatát. mely sze
rint. , ,aki nem gyal,orolja sza
vazati Jogát. a:: lemond ar
f'ól. hogy maga rálass:a meg 
képviseWjét, s lemond arról a 
;ogról 1s, hogy elégedetlen le
gye11. llgy véle m. ha a társa
dalombiztosítási i•álasztásokat 
az orszrig nem ves:i komolyan, 
akkor a saját sorsát veszi fél
vállról." 

Molnár Gyiirgr tá.iékoztató
ja után d r. Peter i\I ;hály, a 
VSz alelnö'.,e arról beszélt, 
hogy a ,·asutas-szakszen·czet 
következetesen b:iál l  a ,·asu las 
biztosítottak és a n1·ugdíjbiz
tositás önál lcisúgának megőrzé
se mellett Bejelentette toníb
bá, hogy a VSz nyugdíjas
alapítványa a közeljü\·oben 
megkezdi az arra rászorulók 
liegélyc.tésél. 

Ön is akarja l 

A járulékfizetők képviselői 
döntsenek 600 milliárd so.rsáról 

Ilosszú i dő után ismét lehet 
haz,ínkb::in a társadalombizto
sí t,isnak önkormányzata, ha 
május 2 1-én (pénteken) elme
gyünk sza\'azni. A társadalom
bi:i:tosítási önkormányzat nem 
clozménv nélkül i .  A társada
lombiztositnst a múlt száz::icl
ban nálunk is a .iúru!ékl° i zetok 
on!rnrmányzata (,·álasztott n.!
zelÖs{'ge) i gazgatta. 

l !l !J l -b<•n Ba ross Gábor köz
lekedési min iszter eloterjeszté
SC' a:.ipj,in clön \üt t a mag�·m· 
parlament a kötelező betegbiz
tosítás bc,·ezetés�röl. a:,kor új 
ün!rnrmám·zat is al::lkult .  Eb
ben a jjrulékf;zetiík vette'., 
részt. eg1 harm:icl részben a 
munkúltatok, kétharmad rész
ben a mun!,a,·.11laló), képvise
löi .  1 907-ben az összet�lel pa
ritfisus alapra (:iO-:iO :,zázalé
:ws adnnal ,·:'1 l 1ozott. 

A J:ét i;i/cighá boni l�ö:ött fo
ko:atorn n 1, ialalwlt a 11uugdii-
1Ji:rositci.� rends:cre és létrejöt
te/� a különbö:o. vagyonnal 
rendelkezö ágazati és beteg
pé n:tcirak, 1.:ö:t ül.: a M Á V  Bf.H. 

HHB-ban több \'Ú l lal:.!t i  biz
tosítasi in tézmén,·t cgrbevon
tak, a J\1A V nru�díi é,; társa
dalomb:ztositúsi i n tezménv kü
lünál lúsát aznnb1n mind ig s i 
került megőrizni .  ame:y dün
tő�n a Vasutasok Szakszen•e
zcte vezetésének köszonhetö. 

1930-l !JB-l ig  a társadalom
biztosí t:1s i rúnvítfisa a szak
szervezetekhez 1'.il'tozolt. azót.1 
dszont ál lamigaz.galá!>i feladat. 
Al. elmúlt  évt izedekben a .iú
ru!é'.d,1.etök \'Úlasztott önkor
múnyzata elsor\'adt és a tár
sadalombi1.tosítús céljaira be-

fizetett járulék az á l lami költ
ségvetés részé ni ,·ül t. 

Az sem volt rilágos, hogy 
melyek a társadalombiztositas 
ellátási feladatai é.� melyek 
tarto:,iak az állam s;;ociáIis és 
egészségügyi feladatai  J.:ö::é. Az 
199 1 .  e,·i 8-l. szúmú tön·ény 
rögzítelle. hogv ezt az á l lapo
tot meg kell szüntetni és a 
túrsadalombiztosítás i rányitú
sára önkormányzatot kell lét
rehozn i .  

Az  önállóság irúnyüban az 
elso lépést az jelentette, hogv 
a társadalom bizlosi t;isi alap 
1!)8!J-bcn 1evalt az ál lami költ
ségvetésről és e lküliinített -
de az előzményekre való tekin
tettel jogu,;an - ül lami garan
ci,it élvező pénzalappal mt.i!,ü
dik.  Az ú j  irán\"itús lényege, 
hogy biztosítja a j :1rulékfize
tőJ.. és jogosultak rész,·ételét, 
érdekérvénve�íté.�i lchctoségét 
a túrsadalombiztositási önkor
mányzatban. 

A: önkormá ny:;atok dö11tés1 
és ellenör:;ési lehetoséget kap
llak a befi:etett pén:;pk fel
használásával kapcsolatban. El 
az összeg rend ki\ ü l  magas : C'l
éri az állami kiiltségvctés 60 
százalékát. azaz a 600 mi l l iárd 
forintot. 

Ha a társadalombiztosílási 
önkormányzatok létrejönnek e 
fö!ött a hatalmas összeg fö
lött a jövőben nem a kormanv, 
hanem a járulékíizetok képvi
se!ói rencle::,eznek. ,\z önkor
mányzat gazd;íllrndil, a t.irsa
dalomhiztositús vagyonával, 
be,·ételcivel, és Irányítja a tár
sadalombiztosítás igazgatási 
szervezetét. 

rint el/.:ülö11ül nyugdíjbi:tosítá
si és egés;;ségbi ztusítási ö nkor
mányzatra. A két ün kormún.1·
zal élén álló közgyülés 60-60 
b:ztosit,is i  kép\'iselöből á l l. 

A nvugdíjbiztosítíisi önkor
mánvzat kÖlgyü lésébe 32 szc
mél .v t  a biztosít:isra jogosul ta!{ 
\'álasztana:,, 24-et a munka
adók deicgúlnak, 4-et ped ig  a 
Nl'Ugdijasok Kamaraj:i dele
gál. 

Az cgészségb:ztosítüsi iinkor
mán,·z:1t közgrül 'sébe 30 sze
mél\·[ a biztosít ,ísra Jogosul ta k  
,·á!asztan,1k, 30-:it pedig a 
mun:rnadók delegúlnak. A ,·á
lnsztáson tehút 32 nrugclíjbiz
tosítási és 30 egészségbiztosí
tási kép\'tselö megvrilasztúsúra 
lc.-,z lehetősé:;:. Valamennyi 
kép\•;selő mandátuma 4 hre 
szól. 

Kép,•iselőjelülteket a bc-jcgv
zett orslágos szakszcrvez.::ti 
szö,·etségek. i llet \'e a szövet
ségen kí\•ü l i  szak,zervczetei, 
,·úlasztúsi szö\·ctségci á l l ítha'.
na!, orszúgos l istú'.rnn. t\l indcn 
induln i  szúndékozó szakszerve
zet i szövetség két l1stüt indít
hat. eg\·et a n\'U�díjbizto�ítúsi 
és eg1·N az egészségbjztosítüsi 
önkormányzat jelö:tjcivel. 

--------------------------, Létrehozhatja területi és he

Az országos listát a je!öltt'k
kel legkésőbb 1 !193 . .ipr. ! i  30-
án 18 óráici be kel l jelenteni nz 
orsziigos vülasztási bizottság
hoz. A választúpolgáruk csak 
egy listán és csak egy ö 111�or
mány:atban  fogadhatják el a 
jelölest.. A l istákon legreljcbb 
kétszer annvi jelöltet lehet a l 
l í tani .  mint  a mandatumok 
s;:;íma. Orszúgos szakszervezeti 
szö,·etséghez tartozó szen·ezet 
csak a szö\·etsé� orszúgos l is
táján belül indu:hat a Yúlasz
táson. A Vasutaso!, Szak.szer
\·czete - m i n t  i,;meretl's - az 
MSZOSZ szii\•etséghci tartozi!{, 
tehát jelöltjei az l\ISZOSZ l i s
táján szerepelnek. 

BIZTATÓ JEL 

É lénkül a forgalom Záhonyban 

l v i  te�tületeit a MA V 
nyugdíj- és hrsadalombiztosi
tási szcrvei vd is - akúr vá
las:i:tással. akúr delegálással. 
Ezekbe a testületekbe bekerül
hetne:, m i ndazok, ak ik a helyi, 
i l letve szakmai - nálunk a 
vasutas dolgozók - érdekei t  
kép\• ise! ik .  A he!l•i testületek 
az adott terület érdekeit köz
vetlenü l  érvénvesíthcti!,, kép
viselhetik a speciúl ls szakmai 
érdekeket. amelyekre a ,·asúti 
szolgálat sajátos és nehéz vol
ta miatt  igen nagy szükség 
,·an. Ennek a sajátosságnak a 
jövőben az eddiginél jobban 
k i  ke l l  fejeződnie az ellátá
sokban. 

A sok kedvezőtlen h ír után 
örömteli is érkezett a záhonyi 
térségbcil. Az ebó neg1·edévi 
teljesítmény mérőszámai a�
ról tanúskodnak. hogv az elo
ző év hasonló időszakúhoz v i 
.szonvítva, egynegyedével nőtt 
az import áruforgalom. A 
Független Al lamok �özöss�
géhez tartozó orszagokbol, 
március végéig, csaknem 27 
-ezer széles nyomtán:1 teher
vagonban, mintegy I millió 
300 ezer tonna áru érkezett az  
átrakókörzetbe. A legnagyobb 

Az importtal ellentétben -_a 
gabonaszál l ítmányok megszu
nése m iatt i·ala meluest 
csökke11t a: e:i::port. A Kis-,Ju
goszlávia el len elrendel t ENSZ
cm bargó a t ranzi tforga lom 
,·ártnál nagyobb arányú. 18 
százalékos csökkenéséhez ve
zetett. Emiatt l,5 míll iárdos 
veszteség érte eddig a vas
utat. S m ivel az ENSZ-em
bargót tovább szigorítják. az 
elkövetkezendő hetekben még 
nagrnbb veszteségekkel kell  
számol ni .  

A társadalombiztosítási irá
nyítás a biztosítási alapok sze-

A bizto,..ítási képviselő;, 
megválasztásánál az egész or
szág egy választókerületnek 
m inősül. A választópolgár a 

nyugdíjbiztosítási önkormány
zat és az egészségbi:::tosítcisi 
önkormányzat listáira külön
külön szavazólapon szava:. A 
választás egyfordulós, és ak
kor érvénves, ha azon a vá
lasztójoggal rendelkezók leg
alább 25 százaléka részt ,·ett. 
Ila a választás érvénytelen, 

(Folytatás a �- oldalon.) 

mennyiségben. több m in t  300 ,--------------------------------------
ezer tonna. kőszén érkezett. A 
különbözo áruféleségekből 200 
ezer faáruból 1 54 ezer. olaj
ipari termékekból 90 ezer, ás
ványi és mütrágyákból &O 
ezer tonna volt a vagonok 
gyomrában. A gépek súlya -
felét a �zemélrgépkocs i k  tet
ték k i  - meghaladta a 24 

, ezer tonnát. 

Meghívó 
A Vasutas Biztosító 

Es,esület (V ABE) a Bevé
tel-ellenőrzési lgauató�á� 
(Budapest, Nyugati tér 
1-1.) IIL emeletén lévó 
konferenciatermében, má
jus 15-én (uombaton), dél
el6tt 18 órakor tartja 108. 
&111lúji&6 közn,űlését. 
IQelyre az eryesillet min
dell t111Ját tisztelettel mec
bfvjak !  Az eredeti tárgy-

r-. lOl'Ontban felvett napiren
di pontokban, P közgyűlés 
a meajelentek számára 
val6 tekintet nélkill batá-
1'811Mk6a,es. 

A Vasutas Blsiosftó 
Bbesillet Vilasdmánya Május elsején délel6t& vonnltak a Városll1ctbe az MSZOSZ -hez tartozó szakszervezetek tagjai .  

(Kép• beszámolónk u L oldalo� 

Válassz, hogy dönthess ! 
Május 21-e jelentcis esemény idöpontja a magyar tár

sadalombiztosítás irányításában. A társadalombiztosí
tcisi képviselók megválasztásával közvetlen társadal mi 
ellenőrzés alá kerül a társadalombiztositá.�i alapokkal 
való gazdálkodás, A biztosítottak, járulékfizetők kép
viselöiböl alakuló önkormányzatok köwet lenii l  is bele
s:.:ólhatnak a nyugdijalapokknl, az egészségbiztosítási 
alapokkal, valamint a hozzájuk tartozó vag11onnal való 
gazdálkodásba, egyetértési jogot kapnak a törvé11y-elö
kés:ítés folyamatában, érdemben alak;tiiat iák a tár
sadalom biztosítási s:olgáltatások .�zerkezetét. 

Azonban a választás nemcsak a társadalombiztosítás 
szempontjából fontos. A teljes társadalmí-ga;;daság1 
átalakulásba n hoz m inőségi valtozást, hogy a s:ociális 
ellátás meghatározó í ntézményében az érintettek, a Já
rulékfizetöl� részvételével, eguetfrtésével s;;ü let nek lé
n yeges döntések. E:által az irányítás té11ylegese11 há
romoldalúvá válik, h iszen a biztosítottak mellett he
lyet kapnak a: irányító restiiletel:ben a mun lcaadók 
képviselni, az állam pedig a tórvényalkotá.�on és a m ű
ködés törnh1yességi feliigyeletén keresztül  vesz részt 
a: il'ányításban .  

A háromoldalú ( tripartit) irányítás - a s:;ocíáli., 
piacgazdaságok több érti;;edes tapcsztalata s:erint -
a társadalmi béke fennta rtri,sánal.: legfo11tosal> b  íntéz
m é nye. Ezért joggal számltanak a rra  a mu nkavállal<ii 
szervezetek. a szakszervezetek, a munkaadói s:erveze
tek, /t()gy má.� teriileten is erösüdik az érdeke9yeztetés 
jelentősége, hogy az érintettek feje felett, alapvető ér
dekeik el lenére, nem s:iilethetnek döntések. llasonló 
várako;;ás tölti el a kiilönfele cidl állampolgári s:er
i:ezeteket is, a melyeknek jó része eredmé1111teleniil ki
lincselt a különféle központ i  és helyi döntéshozó s:;er
vc:eteknél tagjainak képviseletében. 

A társadnlombi::tosítási képviselők választásának egy 
ér vel a;; országgyűlési választások elött polit il,ai üzene
te i.� van. /\ jelentcís részvétel ugya 1Lis hi:wnyíthatja, 
az allampolgárok igenis igénylik a rés::véte/t az öket 

érintő döntésekben, folyamatos t<imogatá.qLk 11éll.:iil 
egyetleii politikai i rányzat sem számíthat bi:tos /1ely
re az ors::áo i rá nyításában. 

M enjü 11k el választani! 

llaia11 ind11Il1 ainak 

Az Országos Választ.isi Bizottsúg május 3-,ín tartott 
ülésén hozott döntés értelmében csak az Érdekegyeztetö 
Tanácsban is képviselt hat nagy szakszervezeti sziivetség 
indu lhat a május 2 1 - i  választúson. Ezek a kö\'elkezők : 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT), Függet
len Szakszervezetek Demokrat i kus Ligüja 1 Li�a), Ma
gvar �zakszervezetek Országos Szö,·etsége (MSZOSZ), 
Munkastanácsok Szövetsége (Munkástanácsok). Szak
szervezetek Egrüttmliködési Fóruma CSZEFl, Autonóm 
Szakszen·ezetek Országos Koordinációja <Autonómok) .  

A IIJ'1. közbelépésére 

Hatályon kívül helyezték 
a törvénysél'tö munkaszel'ződést 

Emberséfesen is lehel iJ1lézked11i 
A l\'IAV-nál végrehajtott és 

a jö\'őben \'árható szervezeti 
változások élénken foglalkoz
tatják a vasutasokat. Érthetó, 
h iszen egv váratlan átszerve
zés embereket érint. sokak 
�lethelyzetét vál toztatja meg. 
Eppen ezért a létszámcsökken
tést elrendelőknek és végre
ha itóknak nem szabadna ar
ról megfeledkezni, hogy mi li
den íntézl:edés mögött ember 

van. Ha van gazdasági kény
szerh elyzet. vannak törvények. 
lenni  kell emberségnek is. 

Ha ezt m indenütt, mi ndenki 
szem előtt tartaná. nem for
dulnának elő olvan esetek. 
mint  ami - nevezzük így : 
B. 1.-vel történt. Amikor szol
gálati heh·e megszűnt. l llet-
\"e csökkentett létszámmal 
kft.-vé alakult. áthelyezték 
más szolgálati fónökségre, 36 

év szolgálati idővel. felsőfokú 
M A V  szakmai képzettséggel. 
végzettségének megfelelő be
osztásba Cfizetéscsök kentéssel). 
Am. ú.1 s7.0lgálall helyét Is 
u tolérte az átszervezés. B. l. 
megkapta az elózetes felmon
dást értesl tés.t. Kétségbeesett. 
Hcn:á megy s.1 evesen?  lliszen 
csak a t·asúthoz ért. 

Mint  .;1.akszervezetl tag fl't. 
kereste a V� ea,ik köz:ep-

szervét. hogy segítséget kér.; 
jen. Sérelmezte, hogy ezúttal 
más munkakört nem ajánlot• 
ta k fel. fgéretet kapott, hogy 
megvizsgálJák panaszát. 

Néhány nap eltel tével B. r; 

újból megkere�te a középszer
vet é.,; elmondta hogy beteg� 
állománya alatt aláírattak ce
le egy m unkaszerzödés-módo• 
sitást, Nem volt nehéz meg
á l lapítani hogv a munka!>zer
ződés részeiben és egészében 
is törvény!"értő. 

B. 1. írásos megbízása ala� 
ján a közép,..1erv t i tká1 a a 
�zakszolgá lat  Irányító (oosztá
lyán eg\·ezteté�t kezdeménye.; 
zett Ezen részt vett a dnlgo� 
zó álta:  megbízott VSi ága. 
zati. közép!lzervi és a terüJe.; 
ti leg i lletéke,; VSz középszer
vi ti tkára. a főosztály, az üz.; 
letigazgatóság és a helyi szol� 
gálati hely i l letékes vezetői. 

A z  egyeztetés eredmény� 
ként, a törvénysértő m u n ka
szerződés-módosítást hatályon 
kívül helyezték. és az eredeU 
állapotot \'isszaál l i tották. 

A VSt kö.:belépése, szakue
rú segítsége bi zony„c;: arra� 
hogy az emberek sorsát lehet 
embersé&esen ia intémi. 

� 





1993. l\lAJl'S 7. l\lAG\'AR \ií\SL;]�\S 
""'�,,e, �� ... -�-A�••••v•-r• �••"M'".0.-••••�••Y-.•-•-AAI'.,._,_...,.,. __ 

. . ....... ..... " ......... --·- • ··• •· · ·· 3 

Nem mindegy ki és hogyan 

képviseli az emberek érdekeit 
A rendszerváltás értelme 

Minden nagy társadalmi átalakulás olya_n 
me"rál.kódtatásokkal jár, amelyek mind a to
me�ek. mind a politikusok körében elégede;
len.,,éget és értetlenséget \•{,ltanak �i. U�y tu: 
nik, hogy nálunk bizon:,os vezeto pol1 t_!ka1 
csoportosulások körében nagyobb az elege
detlenség és az értetlenség, �ir:it a tön;egc
kében. Szerintük jelenlegi baJamk abbol fa
kadnak hogv a rendszervültás nem \"Olt 

ben elérte sőt kismértékben túl is szárnyal• 
ta azt. 

1k · · 1h� A mérleg m{,sl'., serpenyőjC't az e, e_ru ' -
' . 

Orosházi beszélgetés kongresszus 11ta11, 
tó illc:>tve elkerülhetetlen h1bc1I, nyomJak. \ 
p;ivat:záció b!ZOny1thato::n sok kívánni�·a· 
lót hagy maga után, HZonban tény. ho�y kc�r: 
nvezetúnkbcn masutt sem megy Jobban, s ,l-.. 
helvütt még hozzá sem fogta'.c komolyan. 
Viszont a tulajdom·áltilsnál minduntalan fel• 
merül u pártérdekek alarj:'m ad?tt�szerzclt 
előnyök gyanúja. Az igazi pr?�lemat az�n,� 
ban az aarárnazdaságban zaJlo e•emén} e .... 
okozzak. A

0 

m;gyar gazdaság legsikere�ebb 
ágazata ideológiai elöíeltevéselc és koahc:os 
taktikázások prédája lett • 'yugodta� meg
állapíthatjuk, hogy a mezogazdasa�1 r_end
szen·áltúsbnn vu.n a legtobh kudarc. Az 1ga_z
sá::{ kedvéért megj<'r,yzcndö, _hogy ezekert 
nem csupán él koalíció II felclos. A ,.l•:olh?z
rendszer'' kcrm:'im•párt kr itíkájút a l ibera_I1s 
pártok meglchctos püsSZi\"i tással fogadta,:. 
i\Iegboc.sáthatiitlan hiba \'Ol t  hogy a rnéd!a: 
,·ita és a \ ele kapcsolatos ál- rngy valod1 
botrt.nrok majd' ket éwn ker C's_ztül a pol i
t ikai  csatározasok elötereben ál,tak. a hat
térben pedig zavartalanul mehetett vég�e 
e!:!y olyan agrárátalalrnlas, amelyne'.{ l�árte
tclei optimista jóslatok szerint sem szuntet
hetó'., meg egy évtized alatt ·em. 

tb-önkormányzati választások előtt 
A VSz közelmúltban meg

tartott soron kí\'Ülí kongrc:,z
szu-án e,n:1rá,-!{ént fogalmazó
dott meg : .,.\ Vasuta!:>O., Sza;,
szervezete \·ala.11ennyi közép
szerve (területi es szakági), 
alapszetTezete. ta�nata (szak
mai és réteg) testületi ülésén 
tárgrulja meg a kongress�us 
határozatait - azt a tagsag
gal ismertesst•k cs jelöljek 
meg saját konkrét feladatai
kat." Ennek szellemeben ta
jekoztatták április 15-én. Sze
geden a terület i  szerv ta�jait, 
az szb-titl;:árokat. Egyúttal a 
legfontosabb feladatokra is 
rá;rányították a f1gvelmüket. 
Hogy ez a grnkorlatban mi
ként ,·alóc;ul me�. arra Oros
háza állomá�on ke;rcstúnk \''I
la zt Túth Róbertné ,zb-t1t
kár ·kerdésünkre elmonc.bW, : 

- A kongrrsszu�t me;;eló-
7.óen cgv"z.tetu turgyalast tar
tottunk a tcri.ilat.!11 és egyet
é;·tettünk abban, hops a;r, 
alapszabály bizonyos pontjai-
11ak múdm;itására szükseg nrn. 
Egy módosítást em!ítC'nék: a 
levált kft.-k és r,a-zdasági tár
sitlásol.: tagjai továbbra is ma
radjanal;, ?:aqy ma radha�sa
,iak a VS::-be11. Ez az alap
stabfüy-módo�ítús mindkét fél 
részérnl ragaszkodást jelent. 
amely azért előnvö�. mert 
eró,iti szakszen•ezetünket 
Látnunk kell azt is. hogy ez 
egy ideiglenes megold·:i,, 
amely egy idó múlva me:;vál
tozhat. A soronléYő feladatok-
ró: a;r, idő rövidsége miatt ed
dig nem sokat beszél�etttink. 
Nehezíti munkánkat, hogv a 
felvételi epülct átcpitése miatt 

megfelelő helyiséggel nem 
rendclkenink. emiatt taggyű
lés helvett csak kisebb <'SO
portokban törtenik a tajékoz
tatás. J\'IW1kaügvi goc va
gyunk. ami azt jelenti, hogy 
Orosházához kiknc h, állo
mus tartozik. kö:i:el 2.iU fóYC'l. 
A'.lonüsaikon kd érclelt-k.5p
,•iselcti szcn·rzct , .in jelen : 
tL VSz 150 rns11tast tudhat 
maa:i miigött. a VDSZSZ-nel.. 
pedig kb. 60 f üs a tagsaga. Ez 
u tobbinak főleg Kí  sz.'.-ná„on, 
Telekgerendáson, i l lct\·e itt 
hclybc-n a for�ulósok között 
-..an tabora. Ugy érzem le
hetn� ernsíteni a VS:i:-t. de 
ehhez idő kell. 

gazdasági hC'lyzetben az . .  em
berek megélhetesi gondJa1 1s 
szc1porocltak. ezért fokozottab
ban szoruLnak támogatásra. 
segítségre. 

- Egy t itkárnak ebben a 
helvzetben mi lyen az elete? 

- Vannak nehéz idós.:akok. 
Tlue11 mit n kürnlmúltban a 
h;ts:ú mcsükl.:ent&s. ami á lmat
la 11 éjszakákat is okozott. Hi
szen nem kónnyú mások so1·
fa felett ítélkl'zni. é� megér
tetni mire. miért \"an :-zül,
s_g_ Szerencsére nagyon J1í é-; 
knrrekt a kapcsolatun k  az ál
lomá,fónü:,kel, hozzá bármi
lvcn gonddal, problém{\\ al le
het fordul ni .  Egyet megtanul

- l\Iih•en a kapcsolat 
VDSZSZ-,:i:el ?  

- ,\"cm felh6tlen. ami •ic
llezíti munl,an kat. Ped:g ket 
jelc..,tüs vala�ztás előtt i� ál-

a tun k :  11em s::abad az emberek 
elöl eltitkolni semmit, az 
ö.;zinte bes::éd 1nindc1rnél töb
bet er. En l!JíO óta d-Olgozom 
a mozgalomban, voltam bi
zalmi, szak zer\'ezeti bizotts.i
gi tag, tcriileti képvlselü. l !l!J0 
óta szb-titkúr \'ngvok. i\1.t ta
pasztalom most nehezebb a 
szakszervezeti tisztségviselők 
sorsa, ami összefügg� nemzet
gazdaság �s a r-1A V h<'lyzetével 
h. Az: emberek ma nem éri/� 
1Je urC's fecsegéssel. rnaaua
rii zl�odással, t is::tú 11 s:::e ret ne 1;; 
latni. S ehhez auors, po,1tos 
informácio J.:ell. amit mind a 
ter{l.et, sze! vto!. mi nd a b .. -
dapt'�ti kozpo:1tDól me�ka
punk 

lunk. • 
- Ismerik uz emberek ezek 

célját ., 
- ,l 1:orcibbi hcí11apokban 

tc>lies érdektelenséget tapa..;::
taLtam, l\lost ebből a ht>)yzet
ból kl'll k1mozduln1. Kcdve
zóbb lett ,·olna a hel; zetünk, 
ha a dolgozók maguk i, ja\·a
soll 'lk volna jelölteket, pól
chul az üzemi tanácsba. Ez 
t'cldig elmaradt. ezért i� kell 
mindcnki\'el elbeszélgetni,  
mcgértc-tn i  m iért van sztiksé� 
a társadalomb1zt sítasi \"'1.
la,;zta-;okra, az üzemi tanác,;
ra. Hisz nem mindegy, hocy 
ki és ho_gyan képvisc.li érde
künket. .\Ie� kell velük értet
ni .  h0gv most a közömbös,ég 
nt"m ha,znál. csak összefo!:!ús
sal kózö:, akarattal lehet 
ercdmél1;> t elérni. A nehéz 

- Hogyan látja a kf)zeli vá
lasztasok eredménrét? 

- ls'l1erem dolgozóin kat. � 
ezért remélem mincikét vá
lasztás s 1 1,cres le z. Btzom az 
embcrc!{ben. 

Gellért József 

eléggé �ély, eleggé radikális. . Nem ismeretlen ez a jelenség. A francia, az 
oros:i: és a kínai forradalmak némely vezetoi 
a maguk idején úgy vflték, hogy az Igazán 
mélyreható vóltozásokhoz újabb foradalomra 
\·an szükség. Innen erede:i:tcthetö a permanens 
forradalmak elmélete is. 

Ha a magyar t{1rsadalo111 életének utóbbi 
húrom c:>sztendejét .szemügn·e \'esszük, azt kell 
mondanunk. \"ilathatatlanul lezajlott a rcnd
:>Zer\'áltás. A polltikai in tézménvrendszer gyö
kere.s átalakíta-"a, a parlamentáris demok1·ác1a 
muködése ml'gkérdójelezhetetlenné teszi, hogy 
má� rcnd,;zerben élünk. mint három év\ el 
<'zelött. Ama pol itikusok dégedetl ,nc;égét �' 
értet:en-'égét, akik az „igazi" rends1..ervaltas 
e.maradásaról beszélnek, két dolog okozza. Az 
egyik a;r,, hogy ők rendszerváltáson egy olyan 
totál:s clitv:íltfü,t értenek, amilyen nagyon 
ke\·ésszer ment vé,::be a történelemben. (Talán 
An„liában a r<iz�ák háborúj,"1ban, amelvben 
145� és 1483 között a régi angol fönemc�ség a 
pártviszálvok ré\·én szinte tcl_jes egészébe1� 
k i irtotta önmagát. s helyére ujabb, nemesi 
rétegek kerültek). A másik. ho:;y máig nc:>m 
fogté1k fel, hogy a rendszerv,íltás nem egysze
ri aktus (nem c�upan rcndszercsere), han�m 
hosszan elnyúló folyamat. amelynek során m
tézmém·e:-: tömegét kell nemcsak át-, hanem 
felépíteni is, új túrsadalmi .szokásokat, men
talitá�t kell kialakítani. 

Ha a rendszen•áltá, eddigi mérlegét me� 
akarjuk vonni.  két véleménnyel talá'ju!;: 
szembe magun1rnt. Az egyik szerint <'gy _tönk

' retett urszá�ot örö'.,ólt nz új hatalom, erthc-
1 tő hát. ho.�v igen baio�vn korm:ín:oz: A ma

s ík  szer;nt a régió legjobb á!Iapotu tarsadal
ma hullott a koalíc'ó ölebe, � az eljátszotta 
az clőnyemkból adodó lehetoségeket. Mind
két vdeménvben van igazság. 

Ta�adhatutlan, ho:;y a magyar gnzdasúg
ban alig maradrak tartaléirnk a ny0Jcva�1a�
kílencvenes é\'Ck fordulójara. Külónosen el
anllt és \'er�enrképtcll'n volt az ipar. az 
infrastruktúra pedii:! Jej!eUen. A gazdaság 
le..,�i kercsebb á!:!azatát, a mezőgazdasagot, a 
n/olc\·ana � évet< .,feJő� tehén" p:)li tL�ája hoz-

Eredmém'ekct és kudarcokat egyaránt 

ta mind nehezebb helvzetbc, s a rendszC'r
\ altús küszöbére meglehN,isC'n k 1szipo,rozva ,  
érkezett. Adó-�ú!min kat pC'dlg ilyen lförU.:-

Meg a lakult a te ru• •  tet•, menrek között k qllett, i lletve kell törl7szte11i. 
Ugyanakkor monclhatn1, hogy a ta )·sn_cla-

1071 lénvegesen io'Jb. a rcnd,;zervalt'.lsru 
ki'.-sz ál lapotban volt .  ,\ .káclárizmu0'' nk'IT t 

hos�zan lehC'lne meg sorolni, azonban _enn:i 
is elé� bdölük. Az eredmények jelentos rc
szével kapcso!o tban megállapítható, hogy 
azok sz!nte automatikusan következnek n� 
új rendszernPk a ré2i\·el szembeni elónyel
böl. A küiönfé!e �z.abadságjogok - hacsak 
nem tapossúk el ö!,ct -. �zinte magu�tól él
ne.,. Ezen uz objektn· körülményen tul nag}_'.' 
szereoe \"an az eredményekben a befogado 
szubj�ktum. a t�rsadalom felkészü!t�égének, 
A nnak, hogy a:i: emberek érettek voltak a 
gazdasági cs po.itikm demokriíciara. A _kt�
darco:{ viswnt épp ennek fi�yelmcn k1vul 
hagyásából származtak A pol�ári de1:1okn�
cia egyebek kÖZÓtt pragmatikussaga. 1deolo
grnmentességC' kiivetkeztében lehetett élet
képesebb a .,létczo szocrnLzmu•n."il' . Azt is 
mondhatnánk, hogv a polgári demokráciák
ban soklml sikeresebben mü',ódött a lenini 
elv, , .a konkrét heln:ct konkrét elemzése'', 
mint  a volt 'iZCY.'1alizmusban. Ha �zemil':·y1e 
\ esszük rendszcrvi.Íltá-1 kudarcainkat. arra a 
l.óvetlceztetésrc jutunk. hogy azok épp amiatt 
kóvet.,eztek be, mert ·1 ko'lkrét helyzet 
konkr('t c�e>mzését ideológiai C'lófeltevések he
lvettesítcttck. A pMpag,mdában kozmikussá 
nóvesztett .,atmeno•·, .,ejtöernvó�", .,zöldbá
ró·• mino:,íte<;ck tömege, s körötte hiszékenv 
c.•mberek soka::.ága akadályozta a rendszer-
vtiltást. • 

A való�:ir,ban megúj11lásra kész társada• 
lom \'o;t itt, nmelvben egv<"tlen suímotte, ő 
réteg sem su, l ! t  s7..cmbe I demokratiku� át
ala';ulással. A fantomharc ba:ony nngy ve�z
tesege';ll okozútt m,nd a g::iulu�ag an, mind 
a po!it; ,qban. Ez 1..tóbb1 h 1teks�éget 1ge:-1 
nehéz le51.: hel\'n'all1tanl. l\Iára az l\IDF nagy 
u tat tett meg kormiJnvzásanak el ó idő,zak
bel� ideokrntlkus tórekv{,;eJtol. Nem vélet• len, hogy az el lenzék -,('m riogat a keres.:• tény-nemz<"tl kurzu,; mumusavol Ez azon. ban nem jelcnL azt. hogy mcg�zúnt EIZ 1deokrf.ria, al 1deológim uralom é:-vénres1-tésére \ aló törekvé-i veszél}•e. Erre utalnak azo:-: a pol i t ,km v1askodá�ok is, amelvek a z  alapít\'ánvnk körül folynak, am<'lyek · grün-

k 
I t 

\·agv a;:arélt lan ercdm('n} l', hogy mi rt' vq:;,, • r 't r • • •  

ontoK tagoza a ,zal'.adt. egy m)nd'nfél<" üdv • .1r.nal :-.zemb :1 1 ra nyl asi Ozp ' 
1 közömbö,, a gazdasn,:n rac onalita-; iránt vi-

,zont hallatlanul fogéko.,y, az önerőre ta-

Apt•11is 22-én a ,·asutas• 
szaks:i:ervezct székházában 
tartotta alakuló küldöttgyűlé
sét a területi irányítasi köz
pontok tagozata. A n:szt\'e\·ő
kct dr. Losonc=i Gyula köz
gazdasági és fejlesztési főo�z
tál\'\'ezető tá.iék:01.tatta a i.\IA V 
szervezeti változúsairúl, majd 
m

0

t'g\• itatták a tagozati sz{m
délmyi latkozat - i·s a műkö
dé�1 �zabá:rzat ten·ezeteit. (Az 
alábbml,ban közöljük e ket 
elfogadott dokumentum szö
vegét.) ,\ küldöttgyúl�s tflgo
zatvezetőnek Valet Laszlot, a 
budapesti úzletigazgat�iság 
szakszervezeti bizottsaganak 
titkárát, helycttesne!,: F:rdós 
Károlyt, a debrec0ni üzlet
igazgatóság alap,-zervi szb• 
titkárát \"álasztották. 

SZANDÉKNl"ILATKOZAT 

A Vasutasok Szak�zerveze
te által képviselt tagnk, i.iz• 
letigazgatóságok, üzletvezetó• 
ségek. házgondnokságok. Köz
ponti Epületgondozó Főnök
ség, oktatúsi főnökség, szám
Yiteli fónöksé�ek, teri.ileti szá
mitástecbn i  kai l,özpontnk, 
gyermekintézmén�'ek. vala• 
mint a gyermekvasút heo:-z• 
tott és vezető dol_gozcíi spt•ciú• 
lis swkmai érdl'l,einel, én·é
nyesítése eéljából k inyil\ánít: 
juk szándékunkat az onallo 
területi irúnvlta<-i központok 
ta)álowtúnak létrehozasára é� 
müköcll<'lésére. 

A 1ago::atu11k a VSz alap
szabálycít é5; a VS: tagowtol, 
ala1wetú érdekeit (i{J!Jdc>m /Jc 
véue azokat nem sért l'e spe· 
ciáli; érdekL·édelmi tcvdw1111-
:;éget kírán folytatni. 

A vasutasság érdckC' i t  érin
tő két désekben a VSz alnp
szabal vúnak megfelcloen te
vékenl'kedünk 

A képviselt területeket érin• 
to létszáml!azd:ilknd:í,; í ,  bél'· 
tarifa bérfe ;lesztesi i>s kol
lektív' szerzódés1 kérrJé,;ekben 
a MAV Vezl'rigazgafó,.,ag i l ·  
letekes foosztálvának. 1 rodú1-
nak vezetcii, el fol vamatn" él'· 
dek1>1!yeztetést kí\ ánunl: loly
tatru. 

A tagozat tagjainak élet- és 
munkakörülményei javítását 
ehödlcgcs feladatunknak te
k intjük. 
\'Sz Területi Irán�·itási Kfü-
1>ontok Tagozatának Küldött-

g3 úlésc 
* 

A 1'ERt1LETI IRASYíTASI 
KÖZPONTOK 

TAGOZATAN AK 
SZERVEZETI ÉS ;\lŰKÖDl:'.SI 

SZABALl"ZATA 

1. A Vasutasok Szak�zerve
zete Területi Irány1tási Köz
pontok Tagozata a ':\IA V t�r�
letÉ•n dolgozó üzletigazgatosa
gol,. üz.lct\·ezetöségl'k, ház
gonc.ln(lk:-ágok, Központi Ep�
lctgondozó Fonöksé!:!, oktata
si főnökségek, számviteli fo
nókségek, területi számítas
techni kai központok, g.-er
mekintézménvek és a gyer
mck\'asút VSz tngjait  tömörí
ti . 

2. A tagozat a \!Sz-tagok 
olyan szakmai tiimörülése, 
amely a területe érdekképvi
seletét a Vasutasol, Szakszer
\'C'zetén belül, annak alapsza
bályait elfogadva látja el. 

3. A múködési területét 
kfo'.\'ctlcnül érintó kérdéspk
ben grnkorolja a jogsz�-ib�
lvoklnn n szakszer,·ezct re,ze
n• b11.tos 1 f <,tf iugn�it\ úny<>lrnt. 
A múl;öd(,,i terüll'll;n érde
keit erintó. dt> a hatűskorón 
k í \"Ü 1 hozott d,intésrket. 
amennríben azok a tag1Fat 
Pg\ el t'l'fl'Sl.' nélkül viiJpttek, 
magnra nr-z1,,•p 'i('ffilTi l"llek tp
k in t i  �,., fcnntarlia a jogot az 
im11 lló c,;dekYé<,re 

4 A tagozat a kiilcsönö<.
sci,: C" é1 (lf•kazono:,ság cl ve 
ahpján kö,;isseget és ,znl idn� 
r í ti"lst ,•;1 l la l  u vasutas �zalrnrn1  
rétegekkel A n1sutt,�o_k _c-gv
l'L'!V 1·Negél . vagv e�l>s:1pt t'l'• n 
t o  érclc-k\"Pddmi iigvPl,hl�n é, 
ai nltn lános sza ks1.el'\·,:,ieti 
f<'l.tdatok '-ZPrvcze,;ében 
e[!vút t mukődik  veluk. 

:i. A tagozat legfelsóbb szer
' e- 11 kulcli)t tgnilé". anieh a 
t·sop,H téniekPkt,1 fig\ l'11»nbe 
véve, az l -es pontban icl.so-

• • • • • 1 ma,zknclác; elvé! a kor kö\ �te!Té�y�ine� roltak deler,altJaiból Jön lét: me!:!feleló mértekben elfogado, sot 1genvlo, re. i\ kúldiittgYúlés Pgvs7t>ru vállalkozó kedvű társadalmat hagyott nn:-;zútübbséggcl dönt. A l,ül_dót- ga után. 
tt>k le"alább cgyhar'?adanak E kettós igaz�ág felől kell megítélnünk az kczdPményC'zésére. kf:tharma- új rendszer eredménveit és kudarcait .  dos m inösil<'tl szavazast kell  A gazdasági szabadság lebecsülhete�len elrendelni ,\ közgyülés �kl�_or eredmén;:e. hogy mára hatszá7.czernél több hat{11·01.atképes, ha él kuldot- e"véni vállalkozás van az orszú�ban. Epp tek legali1bb kétharmada je- e;,ek révén sikerült nagvmert<'.•,be·n ellensúl0n van A küldiittgyűli's leg- lrorni  keleti exportpiacaink elvesztését. A alúl.,b evl•nte egys:i:el' ülésezik.  pol it ikai szabads:"1gjognk a magvar történe

dolóik szer int  valam1fcle szent magya1·" celt szolgalnak. " 

H. ,\ tagowt operntív dim- lemben taliín soha,;em latott módon érvétést hozó szen•ezete az ÜIZ} vi- nyesü!hetne!, ma. S az ú j<;ágírónál talán $enYÓ te,-tülct. melynek ü.lletigaz- ki sem ért61,el i  nagvobbra a 1clenlegi sajt{,gatúságonl,ént, i.lzletvez<>tü é- ,zabadcií�ot. Az h mcg·,l lapítandó nz áltagenként es a Záhonvl Üzem- hí'los sírá�kozás ki:izepcttc. hogy míg az átignzgatósfig területéro! egy-egy la!!o� nvmidíjemelés aram·a rendszerváltoféi deleg,il t  tagja van. A la· z:i.<.t mege!fö:iíen mindig clmnradt az átl aggozatvczC'tcit {,s helrettesét a keresetek növekedésétől, 1!)01-ben és 1002-küldöttgrnlés t itkosan választ-

A polgári demokrácia a miigöttünk le-..·ó t5ztendókben megmutatta cletrcvalósá!?át k magvar tnr,;,adalomban. Azt is megmutatta - s e1. a invenció vála�zta'>ok �zem pontiáb•'II nagvon tanulságos -. hogy a problémák idl•o. lói?;amentes kö;-eJ ítése a gvümölc-<özóbb. Tovabbá azt. hog\' ebben az országban törttSnelmi utunk sa jatos�ágai következtében sajatos demokráciát kell felépíteni .  
llovanyecz László 

ja. Az ügyvivó testület szük-
ség szerint. dc legalább két
havonta ülésezik. 

7. A1. üg}·,·ivő testület a ta
gozat kC:•t küldöttgyulé�e kö
zölt gvnkorolja a szervC'zeti és 

Alapítvány a nyugdíjasoknak ! 
műl,iidési szabúlvzatban rög- A Vasu{a<;ok Szakszerveze
zített jogosítványait, melyröl te nvu.!!díjasokat segít5 ula
kötelcs u külclöttgyűlé„nek be- pítv:'!nvt hozott létre A 
sz.'imoln i .  t\ tagnzat érdC'keit a :\IA V jelentős ös,zeggel, valn
\'Sz teriile't tagozati tanács:í- mint <'!!Yéh befizetcik. ma
ban a tagowtvczetó vugy l!án<cZemélvek is Uimogatták 
megbízott ia képvisel i .  az alaptókét. A:i: alapíté> ok

U /\ tagozat !'-� a Vnsutnsok irat és n ke-zclö ,zervezct dön
Szakszt'rvczde közötti te\·{>. tés� alapján a lekötött pénz
kenvs{•g<'t n \'Sz apparátusá- ;szköz kamatait. hnzaclékií_t 

• k ké t - • 1 ordina!Ja ,ehet segélrezésre fordítani .  n., ::;za r 011• '° · 
Ez a7. os,;zC'g nz idén ki>zel OOO !l. ,\ tagozat Hlapszer\"l•Z�- rzer forint lesz. telchc1I Ps munkalwh 1 �sopoi - 1  Az alap célja a Tá.�::orn16k tokból ·1 11 m�lv_ n heh•i !>Zm- 1 támogatása. Ki/e részesülhettcken szen l'ztJdnlt 1 11el: eset, sz:oc:iális segélu�wn? A t<'rül�_tck . ,�I tal . d_C"it'gfí ll I aJ .\ rn�utn, 1n tt'.•zm»nyek-t a[!roz:1t_1 . ui::vv, v�k koiPps�•.11• tői. ,;zo lgtí latr hc:>lve'.cról. öten lutJak d az erdckkcp\' Jse- nii!,-<é-Zt>•cról nn1gdjjba kcrP'.t letl't do!go7.ók, ha a mugdiia1.nst A tagozat ü�vvivó l<'stülete mt>!!PlőzCi !i é\' egvbef,l<.!gő 01 s1 • .-'!gos o,zintu érclek(•gvc-zlc• '.\1 AV-m: inkU\ iszonnyal ren-t<i, 1 1 11 t \"P i-rdekl,cpnsP!ct, delkeznek 

mun k.i f v(gpz A t;.�ozat ui::v- b) A k,\relmezüve! kcilös \" iV<Í t Ps l íiletP rnun l;{1ja "egí- 1,,1ztart;ísban PIÜ. ha jiivedelté•�p érclc!Jben igénvb0 Vl'lH't .  me a mi nden!{nri ke• tós Pllái l ldvP meghi1lrnt szakértcikPt lá"' ö�s;,pgp a latt van, ( ,e/en-
A7 itt nl'm szah:ílvozott /eq /() 150 forint), \'agv ha a 

kérdL',;d,bcn .i tagr,zat a Vas- kérelmezo ll• tr<'nntartás:'it ve
utasok Sw kstPrven•lt' Alap- széh·eztető ol\'an anva2i hely�zabalvÍlt tekinti mérvadónak zt>lb<' kerlil amit kül ó segít

A \'Sz l'l'riileti lrán�·i lási 
Kfü:11ontok Tago1atának 

Küldöttgyülése 

<Pg nl'lkil l  nt>m tud me!!olda
ni ... ha \' · 1 r1:1 1 lan rend�ívöli 
élethel\ zetbe kerülé:- mi .t 
eseti többletkiadása révén -

betegség, elemi kár stb. 
anyagi segítségre szorul. 

Az érvényes adójog,;za bfi
lyok miatt adóköteles P.setl 
szociális segély egy évben 
egyszer. k ivételes esetben két 
ízben adható. összege bruttó 
2000-.5000 forint között lehet. 

A scgélv csak kérelemre 
adhatcí: ,\ kérelmezó lehet 
\"a,utas nrugdíjas. nyugdíja�
csoport. a nvilvántartó va úti 
szolgálati heh· a nyugdíjas 
élethelvzetét e� szükséges 
adak-ii t  ismcrö szervezet kép
vi•elóje. � a va�utas nvugdí
jnsokkal foglalkozó ügyintéző 
is. 

A kérelemnek tartalmaznia 
kel l :  a kérelme:i:ó nevét. sze
m{,lyi számát. pontos lakcf• 
mét. c�alád- allapok'Ít. a l\1AV 
nvugdíjfolrósitás szelvém•ét. 
esetleges egyéb jövedelmét -
például mun1rnviszonyb6!, iá• 
rudékbol -. c1 MAV-munka
visznnv idef Pt, a kii:,;0s hl\z
tartá5ban élők számat, együt
tes jö\·edelmét, 11 tárgvévl 
bármely önkormánrzati, 
MA V -, szakszervezeti - se

!!tSlvt és a kérelem rövid i n
dnkál 

Az alapítványi segélykérö 
lap májusban a VSz Nyugdí• 

jas A lapszcrvezeteknél a no.; 
gvobb nyi lván tartó i\IAV szcl-
g�lat, helveken. a MA V Nvugdíj lga:i:gatósá!rnn, élZ OTA-nál, de a Vasutasok 
Szakszt•rvezeténél b besze• rezhetó 

A kitöltött kérelmeket is a frnt1 hel}'ekPn k'het beadni. A pon tos adatokat tartalmazó formanyomtatvánvokat a gvorsabt, ügvintézés lebonyo. 
l ítns érdekében célszerű nz alábbi címrE' küldeni :  Va.,utasok Sza kszervezete Nyug• 
dí;as Alapítvány (10611 Bud::� 
pest, Benc:i:úr u -t l .  Pf. 27.). 

A Vasutasok .Srnkszer•. _z� 
tenek mint alapítónak. az -.1a.; 
pítvánvt Jelt•ntl>!! <isszeggel tá.; 
mogató szervezetekT'ek az a 
célja hogv E>nvhítsen a vas
utas n vugdíjasok megélhetési 
gondjain. 

Az alnpílvfin;- sc2élyeztSsl 
bizottsága vállalta. hogy a ké• 
relmezőnek a döntést követó 
10 napon belül <>rte�ít.S,t küld. 
A nvugdíJa<; - remélhetően -
nemcsak rrt ... ,íté<;t hanem 
anyagi liegnseget is kap. 

L M.  
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Tiszalök, Tiszavasviíri Mérlegen az ÖT A gazdálkodása 
Szomszéd v·árak, közös gondok 

Az elmúlt évhez viszonyítva emelkedett 

VANNAK NAPOK, AMIKOR FEL- ÉS LEADÁS NINCS a kórházi ápolási és a temetési segély összege 

Alig valószínú, hogy a tisza
löki \ asútál!omásnak \·alaha 1s 
akkora forgalma lesz, m int  
1933 és  1 039 között 1\ falu ha
tárában előbb a duzzasztómú
\ et, m:1jd é\'ekke! később ma
gá� a vízi erőművet építették 
föl. Mindkettő iszonyú mennyi
ségű építőanyagot kívánt, ame-
1,·et más közickedési eszköz hí
ján, vasúton szállítottak a 
helyszínre. /\zóta persze tör
tént egy s mús. a faluból város 
lett, a vasútállomás forgalma 
pedig paralízises izomzathoz 
hasonlíthatóan sorvad, egyre 
sorvad . . .  

- Tiszalöl.:nek nem is olyan 
Tégen még saját tolatócsapa' a 
1;olt, mivel i t t  rendezzük a 
Debrecen, Nl]íregyhá::a, illetve 
Ohat-Pusztakocs felöl érkezó 
elegyet. Az utóbbi időkben 
azonban már al ig \'tJlt mit  ren
dezni, a tolalócsapatot is föl
oszlatták - foglalja össze az 
elmúlt hónapok legfontosabb 
történéseit Márton János for
galmi szolgálattevő. - Pe
d ig, a mikor három éve ide k�
rültem. szinte nem is jött t�
hervonat négyszáz mét�rEn 
alul, a kocsisor ha tárló! hil · 
1árig ért, répaszezon ban napi 
iejfájást okozott a személy-

. szereh·ények tárolása. Igaz, a1,
kor még dolgozott az e,dó
gazdaság. a faipari vállalat, � 
költség\·etési üzem. az áJ ' ,uni 
gazdaság és a téesz is. Ezek 
nagy része ma már a csőd szé
lén lavírozik Yagy mát· csődbe 

is jutott. M indezt a forgalom h 
jól tükrözi, a mai napon ,eni 
leadás, sem [eladás nem \'Olt. 
két kocsi pedig csak úgv . át
szaladt" az állomáson. hogy ne 
feledjük el. milyen színe \ u: 
a teherYagonoknak. Am nu, , 
ritkák az olyan napok. ami .<,ir 
egyáltalán nem találkozun�  
il�·esm i \·el. 

l\:émi vigasz. hogy a személ;,
forgalom még mindig tehett.;s
nck mondható. A csúcsfor;_:a
lom a héLH�ge!,en jelentke1.:k. 
amikor a kocsik belsejébrn 
gombostűt sem lehetne le21tc
ni. Nem is  tuclom, akik k ita ái
ták,  miként képzelték el al it
teni mellékrnnalak megszi.in
tetését, hiszen csak i tt ,  Tisz:1-
lökön legalább kétezer emb<>r
nek kellett \'Olna más közliökc
dési lehetőség után néznie. 

A szomszédos Tis::avasmiri 
hírnevét egy helybéli gyógy
szerész emelte nem::eUaizi 
rangra, amikor hosszú kísPr
lctezés után sikerült a m.'tk
gubóból füjdalomcsillap1?.ó 
alapanyagot. ópiumot előállít�
nia. Mivel a hatvanas évektől 
Magyarországon fokozatos�, n  
\'isszaszorílották a máldcrme
lést, az Alkaloida vietnami im
portra szorult. Tiszavasváriba 
Yalóságos mákgubó\'onatok ér
keztek. 

- Amivel csak eg>·etlen baj 
volt - osztja meg velem kapu
kon bel ülröl származó értesü
léseit Bolgár Sándor forgalmi 

szolgálatle\'Ó. - Neveze:esr•n 
az. hogv a \" ietnami is élelme, 
nép_ ismerték az ópium . Ie
cs:ipolásának" ny itját. i.VI i re a 
mákgubó Tiszavas\'ár1ba ér·
kezett. már l űten i sem \'O!t jó 
de g,·óg�·szer előállitásárn bj.,
tosan nem. 

- Tis:avasvári egykoron a 
debreceni vonal legforgalr,w.
sa bb á llomása volt, éppen a 
gyár jóvollából - fo,ytaiJa 
a torga Imi szolgála�tevő. - A:� 
Al lu loidán:.l ma sincs prob
léma. az egyes gyáregysége!, 
most is termeln2k, csak éppc.n 
a közút clv i3zi a portéka na�v 
részét. A \·asútnak \"égre t udo
másuJ kellene vennie. hogy ;:i 
piaci \'iszonyok megvál .o�
tak. a gyár másként tervez. 
szervez. mint azelőtt. Az üzem
részek csak konkrét megrentll'
lésre i ndulnak be. 3 hatcirid,ik 
kötöttek, nem engedhető meg, 
hogy az alapanyag két-három 
napig vándoroljon az ország
ban. l\'Iegtörtént, hogy a g�,ár 
nem is yette á t  a neki érkezö 
vegyi anyagot. mert a va�út 
kés\'e szállított. Így aztán ma
napság egész hónapban körlil
belül annyi kocsival dolgozu•ik. 
mint pár éve két nap alatt 
És, ami a legszomorúbb, hogy 
én nem is látok lehetőségr't 
éppen az elmondottak mhtt 
arra. hogy jelentős. pozitív irá
nyú változások kö\·etkezzenck 
be . . •  

Thorday Zoltán 

n·ev·ételt n·ö·velő kedvezmények 
Május l-jétől Sopron niagyar-osztrák 

vasútállomássá lépett elő 
' A hel\·enes é\·ek \·egen a 
MA V egy hónap alatt na
gyobb aruszállítási teljesít
ményt ért el. mint  most az év 
első harmadában. Nemcsak az 
árutonna zsugorodott a felére, 
sajnos alaposan megcsapp1:nt  
az utasszám i s .  Vannak olyan 
\·onatok, amelyeken alig lé
zeng egy-két utas. Egy, az I n 
ter-City vonalakon történt fel
mérés is kimutatta, hogy amíg 
a reggeli és a délutáni órák
ban megfelelő, délelőtt azon
han al ig 40 százalékos a sze-
1el\·én,·ek k ihasznál tsága. A 
fclmÚés tapasztalatainak ösz
szegzése után ja\·aslat szüle
tett, hogv kedvezménn\·el kel
lene ösztönözni az utasokat a 
délelőtti órákban induló IC
vonatok igénvbevételére. A ja
vaslattal a MA V vezetői egyet
értettek, és ápril i s  26-tól már 
be is vezették a kedvezményt. 

nált helyjegyét � következő 
utazás jegyének megváltásá
hoz fel mutatja, hatvan forint
tal kevesebbet fizet. 

- A felhasznált helyjegy 
tehát hatvan forint értékü 
bonnak számít?  

- lgy rnn. Ezt a bont azon
ban csak menet-, i l letve hely
jegy nísárlására lehet fizető
eszközként felhasznúlni .  Pénz
ként visszatéríteni nem lehet. 
M i ként egyszerre több hely
jegy bonérlékét nem lehet 
összevonni.  

- Május l-jétől a nemzet
közi forgalomban is válto:ott 
a tarifa - folytatta a főosz
tál>·\·ezelő. - Az európai vas
utak személyszállítási díjtéte
léhez igazodva - ez a leg
több országban jó\·al maga
sabb, mint  a MÁV-é -. 20 
százalékkal emeltük a vitel
díjat. Hadd tegyem mindjárt 

vánság,íra programot is 
biztosít és belépőjegyek be
szerzését i s  vallal ja. 

A sopr.oni határátmenetben 
is tőrtént \'áltozás. A I'IIA V, 
az OBB és a GySEV megálla
podása értelmében - május 
l -jétől - Sopron magyar és 
osztrák vasiitállomássá lépett 
elő. Ezzel megszűnt a korábbi, 
sokszor követhetetlen menet
díjszámítási gyakorlat. 

Ezek a kezdeményezések is 
bizonyítják, hogy a MA V \'e
zetöi a személyszál lításban is 
keresi k  a bevételek növelésé
nek lehetőségeit. S ha ezekkel 
a szerénv mértékü üzletpoli
t i kai ked\·ezményekkel sikerül 
uta 'okat S71'rezni .  már megér
te, Elvégre olyan idöket élünk. 
ami kor a kis pénzt is meg kell 
becsülni. 

(visi) 

Az ŐTA \'á!aszlmánya áp-
1 i ! i s  22-én ta1 toti a soro, ülé
sét. melyen megvitatták • . . '1.jd 
elfogadták az 1992. évi gaz
dálkodásról. az ez ev1 költ
ségvetésről készült beszámo
lót és az eljárá5i szabályzat 
módosítására előterjesztett 
ja\·aslatot. 

A beszámoló adatai hí\·en 
tükrözik az ÖTA bevételei
nek alakulását. Es::erint a 
tagdíjbevétel több mint  19 

millió forinttal haladta meg a 
tervezettet. A többletbevé-
telt. mellyel a tervkészítés 
időszakában még nem szá
moltak. a MAV-nál a tava!yi 
27 százalékos bé1·l;.iáram lás 
révén érték el. A kamatbevé
tel is kedvezően alakult, ';'60 
ezer forinttal haladta meg a 
tervezettet. Az eredmén�·es 
gazdálkodás egyrészt azt je
len ti .  hogv tovább gyarapo
dott az OTA vagyona. más
részt segél\'ezés, szociális és 
céltámogatás címén több jut a 
rászorulóknak és a vasút
egészségügyi intézmények
nek. Napjainkban kétszeresen 
is jól jö:1 az a támogatás. 
amit az ŐTA nyújt az aktív 
és a nyugdíjas tagoknak. 

Hogy mekkora összegről 
van szó? Érdemes erröl bő
\'ebben is szól ejteni .  Kezd
jük a felsorolást a készpénz
segélyekkel. 

A tagok intézménves segé
b·ezésére mintegy 150 m illió 
forintot fordítottak. Az ak(í\' 
,·asutasok kórházi ápolúsi se
gélyére 19 mill ió 1 20 ezer. kc
lengresegélv címén közel 18, 
a gyesen l e\'ők eg,·szeri se
gélvére pedig több mint  3 
mill ió forintot fizettek ki. 

Az aktív dolgozókét jóval 
meghaladja a nyugdíjasok 
kórházi segélyére fordít ott 
összeg, amely 22 mil lió 306 
ezer forint volt Ennél is ma
gasabb összeget, 37 millió 956 
e::er forintot fizettek ki te
metési segély címén. 

A többségében több évti
zedes tagsággal rendelkező 
idős emberek szociális gon
dozására és segélyezésére is 
tekintélyes összeget fordítot
tak. 1 992-ben Balatonbogláron 
és Vonyarcvashegyen, a két 
MA V. továbbá Hévízen, a 
VABE és Hajdúszobos::lón az 
EBSE üdülőjében a térítés
mentes üdültetésben részt 
vett 16 12  idős ember után 1 1  

mi ll ió Ci02 forintot fizettek. 
Ta\'aly 2509 nyugdíjas kapott 
szociális segélyt. A kifizetett 
összeg megközelíti a 2,5 m il
lió forintot. 

Említést érdemel az a tá
mogatás is. amelyben az ala
pítványok részesültek. A Vas
utas Diabetesz-alapítványnak 

- Hány vonatot érin t  és 
mi lyen kedvezményt kapnak 
az utasok? Kérdeztem 
Pcrger Imrét, a személyfuva
rozási főosztály vezetőjét. 

hozzá: az emelés ellentétele- __________________________ _ 
zésére, a M A V  és az őBB ve
zetőinek megállapodása értel
mében, az Ausztriába kirán
dulók négynapos időtartamú, 
30 százalékos mérséklésű me
nettérti kedvezményt kapnak. 

- Két pár re-vonatot érint. 
A Budapest-Miskolc között 
közlekedő Szinva és a Buda-
pest-Debrecen-Nyíregyháza 

Yiszonylatban közlekedő Dé
l ibáb utasait ked\'ezményez
zük. Aránrnit tekintve nem 
nagy. de Magyarországon ed
dig még nem alkalmazott díj
mérséklést \·ezettünk be. En
nek az a lényege, hogy ha az 
utas a megváltott és felhasz-

Pergér Imre egyéb, bevételt 
és szolgáltatást növelő válto
zásról is tájékoztatott. Május 
végétől, heti egy alkalommal 
moton·onat közlekedését ter
vezik Szombathely és Graz 
között. Ez az összeköttetés 
egynapos 1·ároslátogatást tesz 
lehetővé. Újszerü szolgáltatás. 
hogy a ,·asút - az utasok ki-

Üdüljön külföldön 
Szeretne ön családjával együtt évente más-más helyen 

üdülni Európában, vagy a világ legszebb helyein Ame
rikától A usztrál iá ig ? 

Egy Balaton-parti nyara!á"nál Is olcsóbban megteheti 
annak a 11 emzetközi csererendszemek a segítségé,·el, 
amely már húsz éve múködik  a világban, és amely Ke
let-Európából egyedüi iként Magyarországot vette fel 
a tagjai sorába. Az Abbázia Hotellánc-részvények vá
sárlásával a vi1ág 73 országában érvényesíthető üdü
lési jogot szerezhet ! 

Használja ki szabadjegyét. hiszen ennek segítségével 
eljuthatnak Európa legtávolabbi helyeire is. Csak ezen 
a konti nensen 500 hotelban tölthetik el szabadságukat 
szállásköltség fizetése néikül. 

Amennyiben szeretne többet megtudni ennek a rend
szernek a múködé�éről, jöjjön el a Budapest Hotelban 
tartandó isrnertetö elöadásra. [n!;yenes meghívó Igé
nyelhető, Időpont-egyeztetéssel. Béresné Dávid Magdol
nától a 176-603-1-es telefonszámon. 

Jobb csatlakozási lehetőség 

Új dízelvonatok az ÖBB-nek' 
1993 ·94 telétől a tervek sze

rint az Osztrák Szövetségi 
Vasutak alsó-ausztriai Gmünd 
és a bécsi Ferenc Jó::sef pá
lyaudvar kö7ötti vonalsza
kaszán szekrénybillentő szer
kezettel ellátott, dízeh'on
tatású gyorsvonatokat állí
tanak üzembe. Az új osztrák 
közlekedési min iszter Viktor 
Klima a dízelesítés mellett 
megerősítette az osztrák kor
qiánynak azt a korábbi [�é
retét is, hogy az említett vo
nalszakaszt \'illamosítani fog
ják. Erre azonban a ten·ek 
szerin t  leghamarább csak 
1 995-ben kerülhet sor. Addig 
a szekrénvbi llentő-pendol ino 
technikával felszerelt dízelvo
natoknak gyorsabb kapcsola
tot kell létesíteniük az alsó
ausztriai Erdönegred 5s a szö
vetségi főváros. Bécs között. 

Az új techniká iú dizelsze
rclvényekkel a Gmünd-Bécs 
Ferenc Józi;ef páh·audvar kö
zötti szakaszon az ÖBB SZé1r 
d }ka szer int  a menetidőt két 
óránál kisebbre kell csökken
teni. 

Az Osztrák Szövetségi Vas
utak az új pendolino rendsze
rű dízelvonatok legnagyobb 
sebes�égét 160 k ilométer 'órá
ra tervezte. A motorvonatok• 

ban 130 ülőhelyet alakítottak 
ki, amelyekből 16  első osztá
lyú lesz. A ter\'ek szerint há
rom vagy négv garnitúrát 
szereznek be a pendolinodízel 
motorvonatokból. amelyekhez 
az osztrák pénzügyminiszter 
200 mil l ió Schi l l ing (28 m il
l ió  márka) anyagi támogatást 
ígért. Ez 1993. februári árfo
lyamon 1 5  mi l liárd forht be
ruházást jelent. 

M indenekelőtt a naponként 
ingázók részére kell a gyors
vonatokkal kedvezőbb közle
kedési kapcsolatlehetőségeket 
teremteni. Az úgynevezett 
Felső-Erdőnegyed az új mo
torvonatokkal lénvegesen jobb 
csatlakozási lehetőséget kap a 
nagy metropolishoz, vagyis a 
SZÖ\'etségi fővároshoz, mi\·el 
az ú.i szerelvények megállás 
nélkül juttatják el az utaso• 
kat Bécsbe. 

A bécsi Ferenc József pá
lyaudvar villamosítása után a 
most megrendelt új dízelvo
natok más, nem villamosított 
osztrák vasútvonalakon kap
nak maid a7 alsó-ausztriai 
Gmünd_:Bécs vonalaihoz ha
son ló személyszállítási felada
tokat. 

O. K. 

200 e::er forintot utaltak á t  a 
vasutas cukorbeteg gyerekek 
üdültetési költségeinek a fe
dezésére. A Nyugdi.1as-nla
pítvány részére - a választ
mány döntésének megfelelően 
- 1 millió forintot különítet
tek el. 

Az ŐTA 1993. évi költség
vetése a reali tások figyelem
bevételével. a választmám· 
m últ  év decemberi ülésen el
fogadott irányelvek alapján 
készült. A MA V szen·ezeli 
vál tozása, az ezzel együ ttjáró 
létszámcsökkenés miatt a 
tagdíjbevétel mérsékelt, minj. 
össze 2 százalékos emelkedé
sével számolnak. A betéti ka
matok nagymért�kü csökke
nése m iatt  a kamatbevétel is 
messze elmarad az előző évek 
szintjétől. Mondani  sem kell. 
hogy a jelentősen csökkent 
kamatbevétel szigorú és kö
vetkezetes gazdálkodúst 1ge
nyel. M indezek ellenére a ta
gok közvetlen támogatására. a 

Pillanatképek 

tagdíjbe\'élel teljes összegét -
214  millió 179 ezer forintot 
tervezték. 

Nem kis összeg. S mint  a 
tervezett  k:adások részlctezé
séből k i tűnik .  eg\·es segély
neme!rnél növeked:iek a kifi
zetésre kerülő összegek. Így 
például a dolgozók kórMzi 
scgé!yének napi összege 120 
forintra. a temetési segélv 5-
rőJ 7 ezer forintra emelke
dett. Emelték a nyugdíjas ta
gok szociális és méltánvossági 
segélykeretének, továbbá az 
időszakos szociális gondozás
ra fordítható összegét is. Szo
ciális gondozásban az idén 
várhatóan 1968 idős embert 
tudnak részesíteni .  A beuta
h1s gyakorlata nem válto
zott. A vasutas nyugdijasszer
\·ezeteken keresztül toníbbra 
is azok vehetik igénybe. akik
nek egy före j ul0 jövedelme 
nem éri el a kettős ellátás 
összegét. 

V. F. 

Egy nyugdíjas emlékeiből 
Nagyon régen, l!J27-ben Sző

regen kezdtem a vasutat. Egert 
István volt az állomásfőnö
köm. l\Iészáros és l\lauchz in
tézők rnltak a tanítómeste
reim. l\1indhármukban kiválé 
oktatót kaptam. 

Szerencsém \"Olt. még a gim. 
názium cseikés:,;csapat;'tban 
úgy megtanu ltam a morzéábé
cét, ho,gv rögtön a morzégé
pek mellé ültettek. /\ szom
széd szerb vasutasokkal mor
zén kellett megőrizni minden 
hivatalos közleményt. a for
galommal kapc�olatban. 

1929-ben Kec�kemétre ke
rültem. a gv•imölc��7ezonban. 
Karlóc::ai Pista. Pál Pista. So 
moshö1:i Pista fiatnl praxik 
(kezd5k) túrsaságá ban d'J 1 goz
tam. Voltak olvan napok. ami
kor négv gvorsan romló ár:.:
val rakott gyor,-tehervonatot 
indítottunk javarészt a né
met tengeri k ikötőkbe. War
nemünde. Hamburg és a buda
pesti vásárcsarnokba. Volt egy 
vezető föraktárnokunk. Ko
márominak hívták. Olyan ren J 
volt a raktárban és annak kör. 
nyékén. hogv azóta sem látt�m 
hozzá hasonlót. pedig mill ió
szám cserélgettük a GG-desz
kákat, a szobonyarácsokat. 
amit nem gvőz1em egv aszta
lon a hata1mas nvilvántartó 
könyvben előjeg,·ezn i .  A prn
xikkal együtt laktunk Bende 
főin tézőnél. ahol mind g wilt 
az Ud\·aron érlelődő vizes 
uborka, k ülön a mi  számun:,
ra. 

Nemsokára K iskunfélegvhá• 
zára kerültem. átmenesztő. ko• 
cs1 felíró és tádrá�zi beJ�ztás• 
ban ahol egy Dobó nevü fö
tá\'Írász a ÍábáVal még gyor• 
sabban tudott morzézni mint 
mi kézzel. Pedig abban 1:z idő
ben minden fo:itos in tézkedés 
és az üzlet\·ezető-;égtöl érke
ző rendel kezések távírón bo
nvolódtak le. Volt amikor Kis
telektől Kecskemétig kellett a 
von a tkeresztezést á thelyczn i ,  

Micsoda világ volt. Schmidt 
első osztálvú gvorS\'onati moz
donn·ezető 2 perc menetidő· 
túl lépésért figyelmeztetést ka• 
pott. ő olyan mozdom·vezet6 
volt. aki kemény t!Ullérban, 
kesztyűben Yezette a gyor\'o• 
natot. 

Tóth Sa n11i praxi barátom.; 
mal 1 930-ban már helyettzsf• 
tettük a for�almistákat. G ru• 
lich Gézát, Vidéki Tmrét. Szar
vák Pistát. Lovas ,János állo.; 
másfőnök elégedett volt a 
munkánkkal Előfordult olvan 
eset. amikor ifjú barátommal 
azért büntettek meg 50 fillér• 
re. mert nem rendesen \'isel• 
kedtünk a vágányck között. az 
utasforgalomban. Nem sok 
időt töltöttem \·áltozatlan be• 
osztásban. mert Nvársapáttól 
Kistelekig hi\•ezém·elt::>k he• 
lvettesíteni forgalmistának. 

Sok minden történt a negy.; 
\'enkét é\•i szolgálatom alatt, 
most ezek jutottak eszembe. 

Bálint István 

Kadétok 
Nemrég Kisvárdán, a n i  is többre tartotta őket 

,·a-útál!omás szoms..:éd�á- - nem k', bo�szú,:ig,Jmra 
gában levő kis bhzttóban - mint enQem. noha én va
meglepett, hogy a koslo• �alt nadrá�ban 1ar tam. s 

váróteremből menekül\·e ez utánam nem kellett heten. 
a helyiség patvolattiszta. a ként ágyat húzni, naponta 
kiszolgálás udvarias. fürdőkádat sikáln i. 

Egyszercsak megüti a fü- Mi ndezek ellenére Is ér-

1em - a szomszéd asztal dek1ődéssel figyeltem a 

mellöl, ahol három férfi be- szomszédos asztalnál be
szélgetett. egy nagyon ré- szélgető három vasutasra. 
gen hallat szó: kadét. A akik közül az idősebb vlt• 
magyar értelmező szótár te a szót. 
szerint a kadét t isztképző A két fiatalabb - noha 
középiskolás növendéket fegező viszonyban ment a 
- hadapródot - jelent, de társalgás - látható tiszte
minden vasutas tudja, hogy lettel fig?elt. K iderült 
a mozdonyvezető-tanulókat  uzyanis - a bisztró veze• 
is így hfvták a régi szép tőie. Nagy Zoltán tá ii>k0z
vasutasvilágban. ta tásából -. hogv a fiatal 

A fülemben zsongott a masiniszták a vezérúr ta
szó. a félévszázad előtti nu lói voltak. 
időket juttatva eszembe, Te tszett a tartásuk. amely 
amikor Nyíregyházán együtt a régi vezérurakra emlé
laktam albérletben két  ka- keztetett. A három ember 
dét tal. Nem mondhatom, arcáról. szemük csillogásá
hogy t úl nagy barátságban, ból leolva�tam. hogy bíz
mert én csak amolyan kis nak a j3vőben. noha a va<i
tisztviselőcske voltam. de út jelenlegi kritiku5 hely
ők - noha kormosan, ola- zetét a saját bőriikön érzik. 

Ők nem adiák fel a szép josan tértek haza a szol• büszke tartá�t. amelv m�fr gálatból - már akkor is úr• kadét korukban beléjük nak. leendő ve?:érúrnak ivódott • •  � 
érezték magukat. A háziné- - dávid -

, __________________________ 1_j 
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Az MSZOSZ listáián indul 

Bemutatjuk Győri lstvíín 
képviselőjelöltet 

• Néhány napja látott nap
vilagot az MSZOSZ listájó.:1 
induló lársadalombiztosfüi,; i  
önkormányzati kép\·iseltú 
né\·sora. A nyugdíjbi ztosítá�i 
önkormánvzat képviselőjelöl
tek l i stáján előkelő helyen 
sze1·epel G yori István. a VSz 
alelnöke. 

Alelnö!;:ünket azoknak, a!dl, 
szorosabb munkakapcsolatban 
allnai. ,·ek, nem kell bemu
tatni ,  de azoknak sem, akik 
társadabmbizlositási és ,\;ZO
ciális prnblémáúkal houá 
forduttak. l\lindazok, akik 
ilven ügvekbcn szaksz�n·e
zetünk segítségét kérté'.,, ügyü
ket elintézté:,. 

Györi István szakszerveze
tünk szociálpol i tikai, munka
védelmi és társadalombiztosí
tási politikájáért felelős. Ezt 
a munkát hosszú évek óta hu
mánus elkötelezettséggel, f2-
lelősségteljesen, nagy szakér
telemmel végzi. 

- Eredeti s::akmám eszter
gályos, szakmunk�sl,;_ént az 
istvántelki fomuhelyben 
kezdtem pályafutásomat 
monclja Gyuri István. - iVIun
ka mellett gépipari szakkö-

. zépiskolai érettségit szerez
tem. 197-l óta szakszerveze
tünk függetlenített munka
társaként dolgozom. Ez idö 
alatt többségében s1wciálpo
l i t ikával foglallrnztam. A VSz 
alelnöké\·é türténö megvá
Jasztásommal egy időben a 
Vasutas Társadalombiztosí
tási Tanács elnökéve és az 
Országos Társadalombizt.1-
sítási Tanács tagjá \Iá válasz
tottak. Ezeken a területek�n 
nagy tapasztalatokra tettem 
szert a tb-önkormányzati 
munkában. amit megválasz
tásom során nagyon jól tudoi, 
majd hasznosítani. i\lmde,1 
lehetóséget és eszközt [el
használok annak érdekében, 
hogy a május 21-i választ:fts 
sikeres legyen. és n legjobb 
eredményt a.1. l\ISZOSZ erJe 
el. 

- Tett-e valamit ennek ér
dekében"? 

- Igen, a VSz több g11ülé/;t 
szervezett. E::eken a gyúlése
ken ismertettem a valasztü� 
son való megJelenés fontossá
aát, a szervezé.� módját és an
ttak indok.ait, hogy miért fon
tos számunkra az MSZOSZ 
győzelme. 

Megfogal mazta-e konk
rPt programját, megválasztá
sára gondolva"! 

- Megválasztásom esetén a 
nyugdíj biztosítási ön kormány
zat közgyűlésében úgy aka
rom képviselni a vasutas biz
tosítottak érd�eit, hogy a 
közgyűlés úl tal megfogalma
zott alapszabályban az öná !ló 
\'asutas társadalombiztosítá
si önkorméinvzat létrehozása
hoz jogszab�lyi biztosít.ik,>t 
kapjon. például méltúnyo�sá
gi, jogorvoslati körö'.,ben. i'\'1-
gyon fontos a n,rugd1jasc>� 
elctbiztonsagát !:'zavato,ó 
nyugdíj- és egészscg'.Jizt0sí
túsi lelléte:i?k az eddigiek
nél kcdvcwbb megteremtése. 

- /\ vúJa,ztó'., hoQran fo
gadták ezt a prngra1not"? 

- i\ \·alasztasi g,·uléseken 
a felszólal<ik egyetertettck ez
zel. Tübbsegiil: aggodil:. fél
ne/:, hO{J!j._ a . vasütt.ges.::scg11g11 
elvcs;:;t1 onallosagac. s arra 
kérte!,. hogv tekintsem köte
lességemnek, hog,v e nagy 
múltu Pgészségügvi r(•nd�zer 
tov(tbbra is a \'asutasu:,é ma
radjon. 

- l\lilven tapasztalatai van
nak a tl>-választaso.-;.ra \·a,ó 
keszülódesről "! 

- Sajnos, a választópo!gá
rok t..ijékozatlansuga a jel
lemző. i\ , a.,;uta,oi, és a nvu�
díjasok korében nagyobü az 
érdeklód�!S a valasztáso.{ 
irant. Máju5 21-e soha vissza 
nem téro al!,almat jelent a 
vasutasok számára, hogy hal
k,ssák szavukat a vasutas túr
sadalombiztositús önúllós'i
gánal, me;::örzése érdekében. 
:En bízom H n:ilasztás sil;:eré
ben. 

Pásku Jenő 

Egyperces interjú 
a titkárral  

Fújják a lufit a �icsi
nyek, m iközben maJszo:
ják a csokit. rajzolnak, b1:· 
but készítenek az aprósa
gok. Megállít a kedves l á�
vány az MSZOSZ udva_ra
ban a nöi választmany 
sát;a előtt, ahol játékos 
gyermek;vetélkedök zajl�
nak szak!;:épzett gondozo
nők, óvónők Irányításával. 
Eppen egy öregúr írja ver
sét a Panasz- és Dicséret 
Emlékkönyvébe, amikor a 
derűs sürgés-forgásban 
megpillantom Varga Gyu
lánét a Nyugati pálya
udva; szb-titkárát. az 
MSZOSZ női választmá
nyának titkárát. Régi is
merősökként, hamar fel
pörög közöttünk a szó. 

- Jó visszhangja van -
mondja a mindenre nyi
tott asszony -. hogy a 
vasutasoknak külön ud
vara van itt a majálison. 
Hiánypótló az Uyen kelle
mes vendéglátás. ahol egy 
pár virsli meUett. egy 
üveg sör közben el lehet 
diskurálni. 

- ts Itt milyen a han
gulat a női választmány 
sátrában ? 

- Látja, a gyerekek úgy 
lubickolnak, mint hal a 
vízben. 

- & a felnőttek? 
- Meg-megállnak, szót 

váltanak err61-arról. Női 

dolgokról. családi p1:oblé
mákról es sok rnmden 
másról ' i s :  a bölcsödék be
zárásáról, a nő:< nyugdq
korhatárának felemele�e
ről a szociális törvényről, 
a tb-választásokról. 

- Ez utóbbiról milyen 
véleményeket gyűjtött ösz
sze? 

- Vannak közöttük ér
dekesek is. 

- Például 
- Jó-jó - mondjá� _a 

tb-önkormányzatok kepv,
selőjelöltjeiről -, de _ez�k 
is 200 ezerért csmalJak 
majd, mint a parlamen
tiek"! Aztán van, aki n<:m 
érti, hogy miért van ket
féle önkormány7.at. Olyan, 
ahol a polgármester a íő
nök és ilyen, m int a tár
sadltlombiztosítási .  Érez
hető, hogy sokan . f!10st 
döbben nek rá igazabol a 
tb szerepére, most ismer
kednek a biztosítás konk
rét kérdéseivel, most kez
dik felismerni, hogv itt ró
luk szól a nóta, érdekük
ben történnek a dolgok. 
Meg is jegyzik az embe
rek : m iért van az, hogy a 
munkáltatókat delegálják, 
a munkavállalók jelölt
jeit meg akadályversenyre 
kényszerítik. Milyen ala
pon, m ilyen elvek szerint 
tör�nlk mindez? 

\1 -\L\.\R \ \Sl' l'\S s 

MAJÁLIS A VÁltOSLIGETBEN 

Sok ezer embert vonzott az MSZOSl-program 
A nyarat idéző verófényben 

már a reggeli órákban sűrű 
sarokban érkeztek az embe
rek a Városligetbe. az 

MSZOSZ tagszervezetei má
jus elsejei ünnepségének szín
helyére. A napozóréten fel
áll ított központi színpad. a ze
nekar pattogó indulói csalo
gatták az érdeklúdóket a 
nagyg\·űlésre. Tíz órára hatal
mas, tarka embergyűrű övez
te a színpadot, ahol az 
MSZOSZ tagszervezetei veze
Uiint'l, - közöttük Papp Pál 
elnök és a külliildi n�ndégek, 
az osztrfü;: és a portugól szak
sz�n·ezetek képviselöinC'k -
tiirsasúgaban Nag11 Sándor, az 
l\ISZOSZ Plniike lépett a mik
rofonhoz, hogy elmondja be-
szédét. 

MSZP vállalja a kormányzati 
felelösséget - tette hozzá. úgy 

' vélte, a választók jövore nem 
kizárólag a programok, hanem 
négyéves teljesítményük alap
ján ítélik majd meg a párto
kat. 

A munkáspárthoz fűződó 
viszonyt firtató kérdésre Horn 
úgy nyilatkozott : a párt veze
töivel alapvetö kérdésekben 
sem értenek egyet. Csupán há
rom dÓlog megítélésében \ an 
vitánk. Ezek a múlt, a jelen 
és a jövő - fogalmazott. 

Horn az első számú köz
ellenségnek a munkanélkülisé
get nevezte. Nagy Sándor 
ugyanakkor leszögezte, hogy 
amíg a munkanélküliség no• 
vekszi k. nem szabad a nyug-

l\Iiután a szónok üdvözölte A VSz sátrainál 
díjkorhatárt emelni .  Szerinte 
a m unkanélküliség kialakulá
sában a1. értelmetlenül és os
tobán végrehajtott privatizáció 
is szerepet jcÍtszott. 

a majusünnep résztvevőit, 
vendégeit, így folytatta : 

- Hiába akarták ellzallgat
ni. idén is lesz. ·ran május el
.�eje. Mdg akkor fa, ha napo
hig a rádió fii híre a Boráro.� 
téri cs6törég h a::: ó::onréteg 
elvékonyodása rolt. Ila arra 
szólította/.: is iel benn ii nket. 
hogy i;igyci::zzrnl: a napo.::á.�ra. 

Egv évvl'l t'Zelölt ugyanitt 
1alállrnztunk - mondta NaG!J 
Sándor -, s akkor az ötst..:11.:-

ezredik munkanélküliről emlé
krzt(mk meg. l\la múr több 
mint íOO ezer az á l lá�talanok 
szama. J\ t,,rt6s munkanélkül i 
ség elfogadhatatlan számunk
ra. Ezél"t foglalkoztatásbanit 
politikára \ an szükség; arra, 
hogy új munkahelyc>k ten•m
tödjenek. Beleszólást akarnnk 
az {•rtelmellen pri\'alizáci<"iba 
is. Kettészakad a túrsadal(Jtn : 
ga:dagol.:ra ei; s:euén!Jel;re. 
l\1iközben aratnak a vcÍmsze
dúk, elszegényed1I, a tóbbség. 

A dolgok nem mehetnek 
ígv tovfibb - húztu alú az 
előadó. - A politika nem tud 
választ adni a társadalmat 
foglalkoztató súlyos kérdések
re. Rossz a mezúgazduság1 po-

l itika, elfogadhatatlan a priva
tizáció irányítása. (Ekkor -
technikai okok miatt - el
hallgatott a mikrofon. s köz
ben a tömegből felhangzott: 
Mun kát, J;:enrerct!l Ezért a 
helyzeté1:t nagy árat fizetnek 
a munka\'állal6k, a nyugdíja
sok. Az MSZOSZ kezdemén�·e
zi a \'úlságtérségek áttekinté
sét. foglalkoztatás - politikai 
c•;omagterv <'ikészítését, a sze
génnég terjedésének megféke
zését, átfogó adó- és jövcde
lemreformot. s ezekrol tfirava
láso'.,:it kíván fo!ytat11i a tb
\ iilasztúsoi, után. 

A május 21-i t b-vfilasztások
ról és a mújus 22-:W-a kö
zött sorra kerülő üzemitanác,
és küzalkalmazottitan:'ics-,·á
laszt;i�okról azt mondta az 
MSZOSZ elnöke, hogy ezel, 
jelentős inté1.mények. Fontos, 
hogv érvé•nresck JegyPnc>k a 
vúlasztások, jü,i,ienek létre az 
önkormánvzatok. hogy bele
lássunk a ·  kasszába i-s legven 
beleszólásunk a hatalmas 
összegek elosztásába. 

M;nt ismeretes. stílyo.� pon
dokkal kiiszköclil� a társada
lombiztosítás. A be nem fize
tett összegek hiányát múködé<;í 
nehézségek tetézik. Kiszámít
hatóbb szabályok kellenek. 
Igazságosabb nyugcl-ijrendszer
re. térítésmentes egészség[igyi 
ellátásra van szükség. Nem 
t:imogatiuk a nyugdijl<orhat:.ir 
emelését. 

/1. n1lódi kérdé, az. m indez 
ho�van finanszírozható"! Az 
l\'1S7.0SZ azt:•rt harcol. hogy a 

tb hozammal rendelkel<'.i ,·a
gyonnal rendelkezzék, �e 1-,el l  
hajtani  a tartozúsokat. A t kel l 
tenni a szociális juttatásokat 
az állami költségvetésbe. Al la
m i  garanciákra és új gazda
sagpolitikara \·an szül,ség. 

Nem értelmetlen tehát a vá
lasztás. Ellenkezoleg: nag_v a 
tét. Sikeres 1:álas:ztás eseti>11 
stabilizcilodhat,rnk a .�zakszer-

Vérnyomásmérés a vasuta11 udvarban 

Virsli mustárral 

vezetek, jobb kollektív szerző
déseket köthetnek, kedvezöbb 
béralkttt folytathatnak. Siker
telen megmérettetés esetén 
pedig számolni kell a negatív 
következményekkel. 

Az MSZOSZ t isztn kampányt 
folytat - jelentette ki Nagy 
Sándor. Nem így eg\·es pártok. 
Előfordulnak méltatlan l'Sctck 

Horn élesebben fogalmazott : 
- A privatizáció jelenlegi 

formájával csak azok nyernek, 
akik közel állnak a kormcin11-
1Jo: - mondta. S1.crintc ezért 
kell a parlatnl'll t e• lt'nord•se 
alf, ,·onni u p1·1\·nt i 2·\c1 ( )  fuh a-

Ökörsüli-s - t'orgathalci nyarson 

is. Például az. hogy az egvik 
település polgármestere meg
fenyegette a mú\'előclési ház 
igazgatójat azé1·t. mert ott ter
ve1.te megtm·tani a vfüasztási 
gvúlést. Ez elitélendö, tűrhe
ictlen. 

Szavakban a Fideszen 
kívül - mi ndenki t1imogat.1a 
a tb-választ:.ist. Ug!Janakkor 
.sokan attál félnek. /rogy a 
.,:;;a kszerne::et úele/cit majd a 
kártyákba. 

Bízom abban. ho:;:v az 
MSZOSZ gyúztesc> lesz a Yá
lasztásoknak. Ez a remény ar-
1·a épül, hogv a szbvetségnek, 
a tagszervezeteknek \'annak jó 
programjaik és k h,aló szal{
rmbereik. Közöttük rangos 
politológusok. szociológusok. 
jogászok. l,özgazdi1szok, orvo
sok. Most nem sztrájkolni kell, 
hanem szavazni. Azért. hogy 
változtassunk u sorsunkon, 

Nagy Súndor tetszéssel foga
dott beszédP után az osztrák 
és a portugál szakszervezeti 
szövetség képviselöi Ismertet-
ték hazá.iuk szakszervezeti 
mozgalmának tapasztalatait, 
aktuális tennivalóikat, és jó 
eredménveket kívántak a ma
gvar kollégáiknak a közelgó 
választásokon. 

◊ 

Délben a városligeti polf. 
tikai pódiumon nagyszámú ér
deklődő előtt Horn Gyula, az 
MSZP és Nagy SándoT, az 
MSZOSZ elnöke adott választ 
a résztvevők kérdéseil"e. 

- A szocialista pártnak ter
mészetes szövetségesei a szak
szervezetek. s elsősorban az 
l\ISZOSZ-hez tartozó szakszer-
vezeteket támogatjuk 
mondta Horn Gyula. Nagy 
&indor hozzátette. az MSZOSZ 

érdekelt abban hogr a '94-es 
parlamenti választásokon né
hány szakszervezeti vezet6 is 
elindulhasson. 

Horn hangsúlyozta, hogy a 
szakszervezetek közül csak 
azokat támogatják - és az 
MSZOSZ-t Ilyennek t.artja -, 
amelyek nem szavakkal, ha• 
nem tettekkel védik a munka

vállalók érdekeit. 
Horn kijelentette : az ország 

változást akar, amely Jövőre 
már nem tulipán. hanem a 
szegfíi jegyében megy majd 
végbe - utalva ezzel a izo
cialiata párL jelképére. � Az 

ma tát. i\'agy , eagalt a pnvati-
7.ációs min iszter ko1 abbi nyi
latkozatára. miszerint a társa
dalomb,ztosít..i5nak nem .it•t a 
be\·ételL•kből. - Ha a május 
2 1 -l tb-választúsokon sol;an 
sza„aznak majd, akkor ki leh,:,t 
kenvszeríten i a vagvon:itadiist 
- jelentettt• ki Nagy �ándor. 

◊ 

A Városl igetben nem 
messze az MSZOSZ központ i  
s1.ínpadától nagy transzparens 
hí\'ta fel a figyelmet a Vrisuta
sok Szakszervezetenek satrai
ra. amelyek udvarán talalkoz
tak a tényleges ,�;.: nru.c:dijas 
vasutasok, csal:.idtagnk. szak
szervezeti tisztségviselők ('s 
más szakmák «zimpatizánsai 
is. Jó alkalom kínálkozott Kö
tetlen beszélgctésr<'. a múlt 
idézésére és a jelt>n aktuális 
mozgalmi feladatai nak elc>mzé
sére. 

Az eg_vik sátorban az t•rdek
Jódök prospektusok, szú, óla
pok segítségé\ el isnwrhettek 
meg szakszervezetünk , ó· e né
seit, a Magvar Va,utas-hp· t. 
és a gyerekek is öröm ml I t • z
hették ruhájukra -;zak-;zen·.,._ 
zetiink ízléses Jeln'mv(t. f"s 
akik a virs l i  el fo�vas.:tas� és a 
hűsítő �ör ulón egés7.s!'.gill, re is 
gondoltak. ,·érnvomásf mé1 et
hettek helyben a kf's,ségt'" {>s 
csinos asszisztensnok kri7l'em1i
l,ödésével. Hn pedig netán \·a
Jakinek a pol itikai anomálh1t 
miatt szökött magasra ·1 ,·ér
nyomúsa. annak él jcl<>nl„vo 
belgvóg�•ász azonnal felírta a 
gyógvs1.ert. l<nr. hog� <>-,, él 

móds7er nem alka lmazhatc a 
Uir,;adalmi gondok ellensze
réül. 

◊ 

A konföderaciok kapcsolata, 
a munkaharc- kérdése i .  a meg
élhetés gondjai, a , alas2t,1s 
esélyei szóba 1,erül lek más 
pódiumokon n szOC'iáll" fóru
mon, az ágazati S7.akszerveze
tek udvaraiban, a nv 1 1gdi iR
sok, az if1úsági sz<.h et<;ég, fi női 
választmánv sátra inal a pár
tok vezetőihez intéze1 f kér dé
sekben. S nem ut.olsósot ban a 
személves beszélgetéseken 
virslifogyasztás és �orivas 
vag.v 'létálgatá" közben n fű
ben heverészve, az árnvéko!! 
fák alatt lévö padokon üldo• 
gélve. 

(Kárpáti-Kasza.la) 
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A választásokon azok győznek, 
akik szafcmailag, emberileg hitelesek' 

UIC-értekezlet Budapesten 

Látogatás dél-dunántúli szolgálati helyeken 

Az UIC, a Nemzetközi 
Vasút Egylet kezdeménye
zesere május 17-én rendez
ték meg Budapesten a tag
országok rendkívüli regionális 
értekezletét. Hasonló rendez
vény volt május 11-én Frank
furtban és 26-án lesz Kop
penhágában. Mindhárom ösz
szejövetelen a 71 éves nem
zetközi egylet szervezeti re
formja a téma. A szak
emberek tájékoztatták egy
mást az eddigi intézkedések-

A társadalombiztosítási ön
kormányzati választást követő 
héten a munkahelyeken, a 
gazdálkodó szerveknél, az in
tézményekben, hivatalokban 
üzemitanács- és közalkalma
zottitanács-\·álasztások les• 
nek. A vasútnál dolgozók a 
tb-választásokon lakóhelyük 
szerint ilkt�kes szavazó!<örze
tekben ad:1atják le szavazatu
kat. Az üzemitanács- és köz-

alkalmazotti I a nács-v álasz !á
sok a munkahelyeken történ
nek. A választás időpontja 
május 25., 2G. és 27. 

A választási bizottságok má
jus 3-án 24 óráig lezárták a 
jelöléseket. Május 4-én 24 
órálg fog&dták a jelöltek el
fog:idó nyilatkozatát. Ezt kö
vetően megkezdődött a válasz
tási kampánr. Az Allam\'as
utaknál a választások jogsz:i
bályi előírásai és z:ikkenőmen
tes lebonyolítás:i érdekében a 
MAV vezérig:izgatója az érin
tett sza!{szervezetek kép\·ise
lőinek egyetértésével ajánlást 
adott ki. A Vasut:isok Szak
szervezete emellett felkészítet
te, ellátta szervezeteit megfe
lelő segédanyagokkal annak 
érdekében, hogy a VSz kép
viselői a választúsi bizottsú
go!<ban, szavazatszedő bizott
ságokban a türvényes előírá
sokat képviseljék. �éhány 
dél-dunántúli szolgálati fó
nökségen a hogyanra keres
tünk választ. 

Kaposvár állomásfönökségen 
a választási bizottság elnöke a 
helyi Munkástanács elnöke, 
Kormos József. A 9 tagú \'á
lasztási bizottságban cgyen!ó 
létszámban képviselteti magát 
a VSz a VDSZSZ és a Mun
kástanács. A szolgálati föniik
ség idöben a választási bi:::ott
ság rendelkezésére bocsátotta 
a választók és a választhatók 
névjegyzékét. A választási bi
zottság tagjai felelősségük tu
datában elkezdték a munkát. 
A választási bizottsága!, tisz
teletben tartják a tö:-vényes 
határidőket. Lezárták a jelö
léseket és hirdetménye!, út
ján közzétették a jelölt listá
kat. A jelöltek mellett feltün
tették a j;:?lölő szervezetek ne
vét is. 

Balatonszentgyörgyön az ál
lomási dolgozók 3 tagú üzemi 
tanácsot választanak. öt je
lölt pályázik a három helyre. 
Ebből négyet a VSz jarnsolt. 
A jelöltek mind férfiak. A 
választási bizottság három 
tagja közül viszont ket
tő nő. Érdemes megjegyezni a 
nevüket, Radics Ferencné 
anyaggazdálkodó, kétgyerme
kes családanya a bizottság el
nöke. Tíz éve a VSz tagja. 
Funkciója ugyan nincs, dc 
ideiglenes tisztségét vállalta. 
Minden elfogultság nélkül, a 
törvényes előírások beta1·tásá
val szeretne eleget tenni meg
bízatásának. 

Hasonló módon gondolkodik 
Faragó Józsefné teljesítmény
kiértékelő, szintén kétgyerme
kes családanya, vasutas család 
sarja. A vasút szeretete ösz
tönözte arra, hogy elvállalja 
ezt a megbízatást. Mindketten 
bíznak a választások tisztasá
gában és sikerében. Dr. Kra
Hczkt, Antal állomásfőnök 
minden segítséget és feltételt 
biztosít a választási bizottság 
munkájához. 

Dombóváron, ezen a nagy 
dél-dunántúll vasúti csomó

ponton több MA V szolgálati 
fönökség múködik. Ezek kö
zW hármat kerestünk fel. A 
vontatást főnökség 11 tagú 
�emi tanácsot választ. A ll 

helyért három szakszervezet 
32 jelöltet indított! A VSz 11, 
a MOSZ szintén 11, a 
VDSZSZ 10 főt. A főnöksé
gen a VSz bír a legnagyobb 
t:iglétszúm:nal. Ennek ellenére 
a választási bizottságban 
egyenlő arányban foglalnak 
helyet az érdekelt szakszen·e
zetek képviselói. Klommer 
Gyö::ö művezető, a választási 
bizottság tagja, sz:i.kszerú és 
bizonylatokkal alátámasztott 

Ilyen megmérettetés nem 
egyik napról a másikra ala
kul ki. Hosszabb időt kell el
tölteni abban a környezetben, 
ahol élnek és dolgoznak a je
löltek ahhoz, hogy a válasz
tók jól Yálasszanak. 

Pásku Jenő 

Nemes célt szolgálnak 
a VSz ielöltiei 

Debrecen állomú vú-6csarnob 

ről, a szövetség szen·ezeti re
formjának a munkálatairól, 
másrészt megvitatták az idö
szerű tennivalókat. 

Munkatársunk ebből az al
kalomból kereste fel a házi
gazda szerepét is betöltő MA V 
nemzetközi irodájánal, veze
tőjét, Lovas Józsefet és kért 
informúciót a nemzetközi 
szervezet tevékenységéről, sze
repéről. 

- Az Union Internacionale 
des Chemins'de Fer-t, a Nem
zetközi Vasúti Egylet gyak
rabban használt nevén az UIC 
szervezetét az amerikai vas
utak hozták létre 1922-ben 
párizsi székhellyel. A MA V 
alapító tagja a szervezetnek, 
amely feladatul szabta a 
társult vasutaknak, hogy a 
vasúti járműveket úgy ter
vezzék meg a gyártók, hogy 
azok megfeleljenek az utasok 
komfortigényeinek. 

- Az elődök bölcs előrelá
tásából született szervezet ál
talános céljai között fontos 
szerepet tölt be ma is a vas
utak közötti együttműködés és 
szabványosítás előmozdfü1sa, 
napjaink szerteágazó vasúti 
követelményeinek figyelem
mel kísérése - mondja Lovas 
József. 

- Az összegzett tapasztala
tok közkinccsé tételével, a 

nemzetközi· forgalom ,·áltozó 
műszaki normáinak, szabvá
nyainak, statisztikai és infor
mációs anyagainak referálá
sával. a tagvasutak szakem
bereinek rendelkezésére bo
csátásával az UIC tevékenysé
ge visszahat közvetetten a 

nemzeti keretek között folyó 
vasúti fejlesztésekre. már a 
tervezők gondolkodására. 

- A közelmúlt évek politi
kai változásai kihatottak a 
térség rnsútiaira is. tgv pél
dául kettévált a kon\bban 
egységes Csehszlovákia \·asút
ja és tagolódtak a volt Szov
jetunió vasútjai. Hasonló fo
lyamatok mentek \'égbe más 
országokban, ami új helyze
tet teremtett az UlC számára, 
nemcsak azzal, hogy nőtt az 
együttműködésben részt vevő:c 
száma, hanem azzal is, hogy 
más és más fejlettségű vas
utak együttműködésének meg
teremtése új kérdések megol
dását igényli, más prioritáso
kat állít előtérbe. 

Az új körülménveknek me�
felelő szervezC'ti felépítés, te
vékenység kialakít:i•a igényit 
az UIC tevékenységének a re
formját. Ezt a célt szolgálják 
a bevezetőben cm lített rend
kívüli regionális értekezletek, 
amelyek során egyik állomás 
volt a budapesti. 

K. J. 

AZ ELŐREJELZÉS SZERINT 

A legtöbb szavazatot 
az MSIOSI kapja 

Fo&6: Til&ti 'llbor E. s. 
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KÖZTISZTELETBEN ÁLLÓ JELÖLTEK 

A dolgozóknak elegük van 
a demagóg szövegből 

A dunaújváro:,i 1IAV-pálya
Ud\·ar a kohászat-acélipar re
cessziója ellenére ma .sem 
csendes. A \'askohúszat közel
múltú fellegvarúban, ha nem 
1:, a ko1·úbbí telje.-;ítménvszin
ten, de folyik a termelés. En
nek bizonyítéka, hogy a pálya
ud\'art naponta 6000 tonna 
áruval megrakott szerelvény 
hagyja el. Ki gondolná, hogy 
az i l t  dolgod> Yasutasoknak 
akik a fuvarozást és az ezzei 
iáró vasúti tevékem·sé"et véa. 
:dJ,, 60 százaléka á g�·en"ébb 
nemhez tartoz;k. Ezután �em 
is  csodálkozhatunk azon, hogy 
a Vasutasok Szakszervezetének 
helyi szakszen·ezeti bízott.sági 
t itkára nő. Kissné Kis Agnes 
munkavédelmi ,·ezető, szociál
polit ikai  ügyintéző, három
gyermekes családanya. 

Kissné Ris Agnes 

Szb-ti tkárunkat nagy el
foglaltságban találtuk. amikor 
a Yálaszt:isok előkészüle
tei után núla érdeklődtünk. 
Készséggel állt rendelkezé
sünkre, s ti.istent megkérte a 
közelben dolgozó üzemi ta
nács ,·álasztási bizottságának 
elnökét és az egyik V.Sz 
jelöltjét, hogy mondják el Yé
leményüket a választási elő
készületekről. 

l\Ii késztette arra, hogy a 
jelöltséget elvállalja'! lgy vall 
önma�áról : 

- 1980 óta ,·agyok \'asutas, 
és a VSz tagja. Életfelfogá
som, hogy embertársaimon, ha 
tudok, önzetlenül segítsek. 
Még ifjú l.:oromban a Vasuta
sok Szakszervezetében talál
tam meg azt a lcö.zösséget, 
amely bizalmá vaL megtisztelt. 
Voltam ifjúsági felelős. Sokan 
ma sárral dobál.iák szakszer
\·ezetünket, ennek ellenére én 
csak jót tudok mondani szak
szen·ezetünk működéséről. Jó 
érzés, ha valakin tudok segíte
ni, vagy Yalamilyen közös fel
adatot sikeresen oldunk meg. 
Hogy ma hogyan te\'ékenyke
dünk, illetve milyen eredmé
nyességgel dolgozik szakszer
vezetünk, erról hivatottabban 
nyilatkozhat Ágika : 

- Nem Yolt nehéz a vasút
tal találkozni, hiszen édesapám 
és férjem is vasutas - mon
dotta. - Vasúti szakközépís
kolút é..s tisztképzőt végeztem. 
1974 óta Yagyok ,·asutas, for
galmi szolgúlatte\'Őként kezd
tem és ez egyben a szakszer
n•zeti mozgalombani tényke
désem kezdő éve is. Kezdet
ben a szakszen·ezeti bizottság
ban nőfelelős voltam. Ez is sok 
elfoglaltsággal járt. A legutób
bi szaks::erve:::eti választáso
kon másodmagammal jelöltek 
a: szb-titkári tisztségre. Elfo
gadtam a jelölést. mivel ta
pasztaltam. ho�y �okszor igaz
talanul támadják szakszen·e
zetünket, olyanokat vetnek a 
szemére, a múltat idézve, 
amelyek az akkori körülmé
m·eket figyelmen kí\'ül hagy
júk. Az szb-ben végzett te\'é
kenységembol kiindulrn ezeket 
a rádakat úgy kívántam meg
cáfolni. hogr \'állaltam a tit
kári megbízatást. K!kezdhetet
lennek éreztem személyemet. 
Sem a múltban. sem a jelen
ben pártnak tagja nem Yol
tam, s nem Yagyok. 

nap alkalmával nemcsak vi
rágcsokorral kedveskedtünk, 
hanem minden nőtagunk ka
pott egy ágynemű-garnitúrát. 
Legutóbb megrendeztük a fér
finapot. 1l inden férfi tagunk
nak egy üveg pezsgőt ajándé
koztunk. Nagv a népszerűsége 
a tésztavásiirlásnak. A MA V 
balatonkenesei üdülője dolgo
zói által készített tésztákat 
kedvezményesen árusítjuk. 

A szakszervezeti bizottság 
a felsoroltakat kiegészítő te
vékenységnek te kin ti. :;\fa fő 
feladata az üt- és tb-\'álasz
tások sil,erének elősegítése. 
Ennek érdekében széles körű 
írásos propagandát fejtettek 
k i .  Minden taghoz eljuttat
ták a központi és helyi kiad
Yányokat. Az szb képviselői 
minden VSz-tagot felkerestek. 
Tájékoztatást adtak a jelöltek
ről, a választás módjáról. kér
\·e a választókat, hogy érvé
nyes szavazataikkal segítsék a 
VSz és a MSZOSZ jelöltjei
nek a megválasztását. 

- Ilyen sokrétű munka 
hallatán m ilyenek a VSz k i 
látásai '? 

- Eredményes s:::ereplésünk 
meghatározó feltétele a jelöl
tek kiválasztása. A VSz olyan 
jelölteket állított, akik mun
kájukkal, emberségükkel te
kintélyt \'Ívtak ki maguknak. 
Az állomáson a VSz-tagok kö
zül még több olyan jelöltet le
hetett Yolna kiválasztani. aki
ket környezetük bec:;ül és így 
sikeresen indulhattak volna a 
nilasztúsokon, de számosan 
nem vállalták a felkérést. Va
lós tény. hogy ma még arra 
érdemesült emberek közül is 
sokan húzódóznak a közsze
rnpléstől. Ezt egyelőre tudo- . 
másul kell vennünk. Erőnkből 
nem futja, hogy egyik napról 
a másikra mindenkit ráéb
resszünk az akti\·abb részvé
telre. 

- Hogy bírja ezt a tempót ? 
- A nap 24 óeából áll. Amit 

már említettem három gyere
ket nevelek, férjem mozdony
vezető. Munkámat csak úgv 
vagyok képes ellátni, hogy 
sokszor éjszaka is bejövök és 
a restanciámat pótolom. Va
lahogy a génjeimben hordo
zom azt a törekvést. hogyha 
valamit eh·ál lalok azt teljesí
teni kell. Több beosztásom 
mellett az üzemi tanács jelölt
je is vagyok. Vállaltam a 
megmérettetést. Bizom abban, 
hogv a aVsutasok Szakszerve
zetének minden üt-jelöltje 
bizalmat kap választóitól. 

P. J. 
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A NYUGATI PALYA UDVAR01V 

Kerekasztá.1-beszélgetés 
az üzemitanács-választásról 

A Ny�_gati Allomásfónöksé
gen m:1Jus 25-26-27-én a 
l\Iunka Törvénykönyve szerint 
11  tagú üzemi tanácsot vá
lasztanak. A szavazás négy 
helyszínen történik. l\lájus 
25-26-án 6 órától Hl.30-ig, 
27-én pedig 6-13-ig. A vok
solás akkor érvényes, ha a 
választásra jogosultak több 
mint a fele leadja szavazatát. 
A választási bizottság jelölő
listáján a következő jelöltek 
sze1·epelnek : Ambrus Mihály
né, pénztárfőnökség, Vasuta
sok Szakszervezete (VSZ) ; 
Bartha Mihály, forgalom, 
VSZ; Bene Péter, vonatkísé
ret, VSZ ; Czira Józsefné, 
pénztár, Mérnökök és Tech
nikusok Szabad Szakszerveze
te, Vasúti Alkalmazottak De
mokratikus Szövetsége (VA
DESZ);  Cselovszki Jánosné, 
kereskedelem, VSZ; 'Fodor 
Istvánné, kereskedelem, VSZ; 
Garami József, rakodógépja
vító, VSZ; Greff Andrásné, 
gondsokság, VSZ; Kevei Lász
lóné, pénztárfőnökség, VSZ; 
Király Zoltán, vonatkíséret, 
VSZ; Rosta István, vasútren
dészet, VSZ ; Tonzor Péter, 
forgalom. VSZ: és Zámbóné 
PLísz Mária, főnökség, VSZ. 

A Nyugati pályaudvar szak
szervezeti bizottságán az iránt 
érdeklődtem, hogy néhány 
nappal a választások előtt ho
gyan állnak az előkészületek, 
milyen az együttműködés a 
szakszervezetek között. és mi
re számítanak, mit remélnek 
a tisztségviselők? Beszélgető
partnereim voltak : Barakka 
Károlyné kereskedelmi hiva
talnok, főbizalmi-helyettes. a 
választási bizottság tagja, 
Líchner Tibor, munkavédelmi, 
tűzvédelmi vezető. a válasz
tási bizottság tagja és Varga 
Gyuláné, szb-titkár, a válasz
tási bizottság koordi nátora. 
Nézzük, milyen helyzetkép 
rajzolódik ki a helyi szerep
lők tolmácsolásában. 

VARGA GYULÁNÉ: Nyu
godt a lelkiismeretünk. Idő
arányosan megtettünk min
dent, amit kell. A területen 
tapasztaltak azonban nem 
mi ndenben nvugtatnak meg. 
Kérdés, a s1..akszervezeti tiszt
ségviselők mennvire adták 1"
vább a szükséges tudnivaló
kat. Martin Miklós például -
aki a forgalom képviseletében 
tagja a választási bizottsá!!
nak -. még külön anvagot is 
kiadott, amelyet saját i. "1 

készített dolgozótársai tá ié· 
koztatása érdekében. A pénz
tárnál érdeklődést tapasztal
tam, de még kevésbé voltak 
tájékozottak. Tudták, hogy 
lesz választás, azt is, hogy mi-

kor lesz, de a részletkérdése
ket nem ismerték. 

BARAKKA KÁROLYNÉ: 
Közvetlen környezetemben a 
tagság többsége a VDSZSZ 
tagja, de a kereskedelmi fő
nökségen 70 százalék a VSZ 

tagja. Több dolgozóval el
beszélgettünk, véleményeket 
gyűjtöttünk. Milyen tapaszta
latokat szereztünk'? Volt, akit 
nem érdekelt a dolog, jelez
te, hogy neki mindegy, de 
akik elolvasták anyagainkat, 
azok megértették, hogy itt 
fontos választásról van szó. 
úgy éreztük, értik az embe
rek, hogy mi a k ülönbség a 
szakszervezetek és az üzemi 
tanácsok között. Nem azt né
zik a jelölteknél, hogy ki me
lyik szakszervezet tagja, ha
nem az alkalmasságukat; azt, 
hogy megfeleljenek az üt. tag
jának. A hangulatot megfele
lőnek ítéljük, az emberek 
tiszta választást szeretnének. 

LICHNER TIBOR: örven
detes, hogy a Vasutasok Szak
szervezete élt azon jogával, 
hogy jelöltjeit előzetesen meg
mérette. K iderült, hogy a ja
vasolt személyek megegyez
nek-e a dolgozók elképzelései
vel. Volt olyan jelölt, aki nem 
kapta meg a szükséges - ál
talunk megállapított 50 
aláírást, ugyanakkor egyes 
jelölteknél 120- 130 aláírásnál 
már abba kellett hagyni. Ez a 
dolgozók olyan állásfoglalása 
volt, amely kifejezte a VSZ 
iránti szimpátiát. Én is úgy 
érzem, hogy a választási l. i
zottság mindent megtett a 
korrekt, becsületes választá
sokért. 

Tavaly október 12-én ala
kult meg a választási bi
zottság A kezdeti nehézsé
gek ellenére összeállt a csa
pat. Külön öröm volt szá
momra, hogy a VDSSZ kép
viselőitől ígéretet kaptunk 
a dolgozói érdekképviselet ér
vényesítésére. Ezek után saj
nálattal vettem tudomásul, 
hogy a harmadik ülés után -
a meghívás ellenére - nem 
képviseltették magukat, ami 
számomra érthetetlen. 

BARAKKA KÁROLYNÉ: 

Örömmel vettem tudomásul. 
hogy egy hónappal a válaiaz
tások előtt. személycsere ré
vén tagja lettem a választási 
bizottságnak Mivel a terüle
temen VDSZSZ-tag Is dolgo
zik elmondom, hogy ugvanúl!v 
közreműködtek. ugyanúgy 
szerveztek a VSZ által aján
lott jelöltekre, mint a VSZ
tagok. Felmerült olyan kér
dés, nem származik-e majd 
ebből problémájuk'? Erre azt 

válaszoltam: nem. S azóta 
sem részesültek hátrányban. 

VARGA GYULÁNÉ: A vá
lasztási bizottság megalakulá
sa után egy óra múh'a megje
lent a VADESZ képviselője 
és érdeklődött. hogy elvégez
tünk-e minden munkit. Ta
vasszal, amikor a választási 
bizottság ismét elkezdte a 
munkát, meghívókat küldtünk 
számukra, ám a napi munká
ba nem kapcsolódtak be. A 
jelöltjük nevét időben eljut
tatták hozzánk. 

A VDSZSZ a harmadik ülés 
után nem vett részt a válasz
tási bizottság nehéz. sokrétű 
munkájában. Minthogy a te
rület tagolt, több műszakos, 
körültekintően kell eljárnunk. 
Ilyen körülmények között a 
VSZ-re hárult teljes egészé
ben az elvégzendő munka. A 
választási bizottság tagjait el
ismerés nieti azért, hogy fel
adataikat odaadóan, felelős
séggel végezték. Ugyanakkor 
a VDSZSZ, miközben látszó
lag érdektelenséget mutatott, 
bírósági úton próbálja pótolni 
a mulasztásait. 

LICHNER TIBOR : Az üze
mi tanács a törvényben biz
tosított módon tudja kép\•ise!
ni a doli::ozók érdekeit .  F:zt 
nem kizárólag a ,;zociális bi
zottság segélvezésére értem. 

BARAKKA KÁROLYNJ1;: 
Sikeres választást 1,árunk. Aki 
eljön és választ üzemi bin,tt
sági tagot, sa.iát akaratából 
teszi és bízik benne. hogv a 
továbbiakban több, érdemibb 
tájékoztatást kap az üt. mun
kájáról. mint jelenleg. A meg
választott üzemitanács-tag0k
nak megértést és odaadást 
kíván a munkájuk. 

VARG A GYULANÉ: Bizo
nyos vagvok benne. hoi::v má
jus 27-én, este 8 óra felé meg
állapítjuk majd :  megalakult a 
1 1  tagú üzemi tanács. Izgal
mas kérdé� - egvelőre ta• 
lány - ki lesz az üt. elnoke? 
Három-négy ember potenciá
l is  jelölt lehet. közülük b1r
melyiket elnökké választhat
ják. Kíváncsian várjuk az 
eredményt. 

Meggvőződésem, hogy az 
üzemi tanáccsal erősödik a 
doli::ozói érdekvédelem A 
szakszervezet azért állt az üt. 
mellé, hogy az érdekképvise
let minél eredménvesebb le
gven. A két testület munkáia 
sokban kapcsolndik mafd Az 
egvüttmtiködé� hozzáiáru1 :th• 

,hoz, hogv a munkahelvi l ég
kör jó legven a NvuE(ati pá-
lvaudvaron Ebben az esetben 
lesz tömeqtámonatás is. nmely 
feltétele a hatékony érdek\·é
delemnek. 

Kárpáti Sándor 

A választúsi bizottság elnö
ke Kárpáti Piroska belsőellen
őr, akit a VSz jelölt a vá
lasztási bizottságba. Ez a bi
zottság első üssz2jöYetelén 
egvhangúlag elnöké\·é Yálasz
tot ta. A tíztagú bizottságban is 
a nök \·annak többségben. Az 
elnöknő szakszerű és doku
mentumokkal igazolt tájékoz
tatást tartott az elükészületek
ról. 11cgjeg\·ezte. hogy a bi
zottságban egyaránt képvisel
ve vannak a választásra jelöl
tet állító szakszervezetek és a 
függetlenek. Eddig minden 
előkészület közmegegyezéssel 
és mindannyiuk megelégedé
sére történt. A 9 tagú üzemi 
tanácsi helyl'e 22 jelölt pá
lyázik, ebböL 12 a VSz jelölt
je. 

Kár1>áti Piroska Tisztelt kolléganő, kolléga ! 
hajtani a privatizációt; ki
zárólag a munkavállalók 
kárára megoldani a gazda
sági gondokat;  a járulék
fizetők feje felett. saját 
szemoontjaik szerint meg
hozni a társadalombiztosí
tási döntéseket. 

Kérdésünkre. hogy egy 
szakmailag elfoglalt nő, aki 
eg\·edül neveli gyermekeit. 
miért \"állal pluszmunká\·al 
járó feladatot, elmondotta, 
hogy a vnsuta5-szakszervezet
nek régóta tagja. Eddig is  
önzetlenül. még köszönetet 
i;em \·árva. a közösség édeké
ben dolgozott. Az üzemi taná
csi Yálasztások fontosságának 
tudata késztette arra. hogy 
elfogadja ezt a tisztséget. 

Bizalomra bizalommal 
kell \·ála�,:olni - mondotta. 
l\lint a választási bizottság el
nöke. i sme1Te a bizottság ö.sz
szetételét. Dunaújvárosban ga. 
rantál\·a az ül-választások 
t;sztaság:it és törvényességét, 
Erre to\'ábbi garancia a VSz
jelöltek köztiszteletben álló 
személyei 

Az szb-titkát· be is mutatta 
a VSz egvik jelöltjét. Dzjadi. 
gáné Szloboda Máriát. aki  fe
lelösségteljcs bco.sztúst tölt be 
az állomúson. ó az egyik 
ktg-s. Négyes túrban dolgozik, 
családanva. Ez a törékeny asz
szony mégis vállalta. hogy 
szakszeí-vezetünk színeiben in
dul az üzemilanács-választá
:,.:m. 

Bi:tatást adott megbízatá
somhoz az a tudat, hogy nem 
vagyok egyediil. i\Ia is körü
löttem szép �zámmal \·annak 
olvan aktivisták. akik töret
lenül. önzetlenül szolgálják 
tagjaink ügyeit. Ennek is kö
szönhetjük. hogy az állomás 
266 dol�ozója közül a többség 
a VSz tagja. 

- Miben látja a dolgozók 
vonzalmát, kötődését szakszer
vezetün l,höz ? 

- Elsösorban abban, hogy 
a dolgozóknak elege van a 
demagógiából. s látják. hogy 
több szakszervezet csak szét
forgácsolja az erőket. Nem 
hisze:, olyan propagandaszó
lamokban mint. hogy kizáró
lag egy szakszervezetnek kö
szönhetik. ha az érdekvédelem 
teriiletén \ alamit sikerült el
érni. J l\·en szólamokra józanul 
ezt válaszolják, érdekes mé"is 
öt szakszervezet képviselőin�k 
aláírása szerepel a munka
adókkal történő egyezménye
ken. Ez a megítélés önmagá
ért beszél. Természetesen be
folyásunk növekedésének van 
más ti tka is. Munkamódsze
rünkön is fokozatosan változ
tatunk. Befolyásunk növelése 
érdekében az elaprózott segé
lyezés helyett a tagdíjak fel
használásának más formáit 
\'álasztottuk. Például egvre 
több tagunkat biztositjuk. Nú-: 

Kedves barátunk! 
Valószínűleg személyesen 

nem ismerjük egrmást, de 
az is lehet, hogy találkoz
tunk már valamilven al
kalomból. Engedje rr.eg, 
hogy most mint tagtársun
ka� szólítsuk meg, hiszen 
Ön a Magyar Szakszer
zetck. Országos Szövetségét 
alkotó egvik szak,zervezet, 
a Vasutasok Swkszerveze
ténelc tagja. ön is egyike 
annak a cs'.lkn0m másfél
mi llió munkav1í ! lalón 1 k. 
nvugdíjasnak. tanulónak, 
akik az orsz:íg le�nagyobb 
szakszen·ezeti szüvPtsAgé
ben. az MSZOSZ-ben ke
resik érdekei:, én·él1\ esíté
sének iehetöséi:(ét. · 

Az elmúlt években ez a 
szakszervezeti szövetség 
nagyon sok próbatételen 
ment keresztül. Valc'idi 
gondjai mellett -.;zúmos 
igaztalan. durva t:1madá�t 
kellett elvheln!e. On is 
azok közé tartozik. akik -
függel lenül attól. hogv 
személyes t!lpa,1.talataik 
alapján elécedettt-k-e. vagv 
nagvon c,ok minden mia tt 
elégedetlene!, a �zakszer-

vezetek munkájával 
nem engedték szétverni az 
l\ISZOSZ-t benne ,aját 
szakszervezetüket. Ezt azért 
tették, mert tudták, vagy 
csak érezték, hogy a dol• 
gozók egyetlen fegyvere, 
eszköze, ha a szolidaritás, 
az összefogás erejével. erős 
szakszer-vezetekbe tömörül
Ye harcolják ki sorsuk 
jobbra rord 11 lását. 

Most újabb kihívás elött 
állnak a szakszervezetek, a 
munkarállalók. a nyugdí
jasok. Máju.� 21 -én, pénte
ken a társadalomhizt()sítá• 
si ön'kormányzatok bizto
sítási képviselőinek meg
rálasztására kerül sor a 
szakszerrezetek által jelölt 
.nem,>lyek közül. Május 2 1 .  
é s  28. köz:iitt pedig az ön 
munl,ahelyén is sor keriil 
az üzemi- ílletne közall,al
mazoW tanácsok megvti
la.c:zt/r ' '"a .  

E két vál�sztáson nem 
párfok. ideo!r'igiák között 
keli ,·il lasztani .  Arról kell 
dön l{'n 'e, hogv megvála�z
tott képviselőin keresztül 
bele kíván-e szólni az On 

áltai fizetett társadalombiz
tosítási járulékból létrejövő 
sok száz míll iárdos alapok 
felhasználásába, részt 
akar-e venni. bele akar-e 
��óini a munkahelye jö\·ő
Jet meghatározó vállalati 
gazdasági döntésekbe. 

Mindenki. aki elmegy 
szavazni, nemcsak arról 
dönt, hogy beleszólást akar 
egészségügyi ellátása. nyug
díja. táppén1e. munkahelve 
ügyei be, vagyis önmaga ·és 
családja szociális biztonsá
ga alakításába. Arról is 
dönt. hogy bizalmat és ezen 
keresztül erőt ad a szak
szervezetnek. esélyt a haté
konv dolgoz6i érdekvéde
lemre. Ha viszont a társa
clalomhiztosítási választáso
kon a résztvevők száma 
nem érné el A szavazásra 
jogosult állampolgárok 
2:;%-ál, ii� így érvénytelen 
1E''1ne a választás, ez azok 
malmára hajtaná a vizet. 

akik szeretnék háttérbe 
szorítani a szakszerve1.ete
ket; továbbra L<, a dolgozók 
ellenőrzése nélkül végre 

Kérjük, mérlegelje a fen
tieket, és május 21-én jöj
jön el választani! És per• 
sze azt is kérjük. hogy sza
vazatával - mind riz Egész
ségbiztosítási Önkormánu
zat. mind a Nuuadijbizto.�í
tási Őnkormán11zat eseté
ben - a Maqyar Szakszer
i,ezetek Országos Szövetsé
ge lfatáján szereplő szemé
l11eknek adjon hizalmal! Se
gítsen abban is, hogi, mi
nél több ember - mun 1;a
kntársa, c·saládtag:ia, f.�me
röse - ertse meg e i,álasz
tásol� igazi tétjét. s támo
gassa szavazatával az 
MSZOSZ jelöltjeit! 

l\Ii számítunk önre. hogy 
On i.s számíthasson ránk ! 

Nagy Sándor 
Magyar Szakszervezetek 

Országos: Szövetsége 
elnöke 

Sánclor László 
Magvar Szakszervezetek 

Orszáf[os Szövetsége 
alelnöke 
Papp Pál 

Vasutasok Szakszervezete 
elnöke 
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A korkedvezményes nyugdíiazas feltetelei  

Szakszervezetünk nem ért egyet 
a nyugdíjkorhatár emelésével 

Öt év alatt kétszíízmillió 
a tagok szotiális segélrezésére 
Tisztújító közgyűlést tartott a Vasutas Biztosító Eg7esiilet 

A VALÓS PROBLÉMA AZ ÉLETKORNÁL JELENTKEZIK A Vasutas Biztosító Egye
sület. május 15-én. a MA V Be
vételellenórzési Igazgatóságá
nak kon ferenciatermében tar
totta 108. tisztújító közgyűlé
sét. Az elnöki megnyitó. a na
pirend Ismertetése. illetve el
fogadtatása után, Molnár Lász
ló ügyvezető elnök fűzött szó
beli k iegészítőt a választmány
nak az egyesület elmúlt ötévi 
munkájáról készült írásos be
számolójához. 

hetóvé, hogy az elmúlt öt- év
ben szociális segélyekre a tag
díjbevétel '70 százalékát. 200 

millió foTintot foTditottak. 
S nem kevesebb. m int 364 552 
tagot részesítettek segélyben. 

- A Vasutas Dlztosftó Egye
sület közel szazliuszonöt éves 

fennállasa alat t ,nindenkor 
szorosan kötodbtt a Magyar 
A llamvasutakhoz. tevékeny
ségét minden idoben az állam• 
vasúti alkalmazottak érdeké• 
ben fejtette ki - hangsúlyoz
ta. - A hagvomám•ok áoolá
s.;val párhuzamosan. továbbra 
is elsőrendű kötelességünknek: 
tekintjük a kapcsolat fejlesz
tését, s k i lerjeszlé•sél más szer
vezetekre és azok alkal mazot
taira is. Egyesületünk legfőbb 
ereje és értéke, célkitűzéseink 
me�alósításának biztosítéka 
százötvenezres tagságunk. Fi
gyelemmel a gazdasági vi• 
szonvok alakulására, s az egve
.sület megalapozott pénziig,Yi 
helyzetére. a tagság igényeinek 
szem elótt tartásával törek
szünk a szociális. i l lelóleg a 
biztosítás jellegű zolgáltatá
sok legmegfelelőbb kialakítá
sára. 

A Vasutasok Szakszervezete 
vezetőihez és lapunk szerkesz
tőségéhez sok aggjdó és egy
ben felelősséget ér7.Ö olvasó ír 
levelet. il letve tesz javaslatot 
a létV,ám!eépítés csökkentése 
és a korengedményes nyug
díjazás érdekében. 

Ezek a kérdések központi 
helyet foglalnak el szakszer\'c-

• zetünk érdekvédelmi tevékeny
ségében. N. N. olrnsónk le\·elé
ben célszerűnek tartaná, ha a 
nók 28-30 é\', a férfiak pedig 
32-34 év szolgálati iclú után 
11yugdíjaz..ísukat kérhetnék. 

Az öregségi. a korkedvez
ményes, a korengedményes és 
az előnyugdijazúsnak cg,·ai·:ínt 
kettő feltétele \·an. Az előírt 
életkor betöltése és az előírt 
zolgálati idó megszcrzé�c. 

öregségi teljes nyugdíjra a 60. 

eleté\'ét betölto férfi és ez idő 
szerint az 55. életévét betöltött 
nó jogosult. ha 20 év �zolgálati 
időt szerzett. Olvasónk tehát 
a szolgálati idő \'onatkoz:.ísú
ban nyitott kapukat dönget. 
A ,·a!ós probléma nem a 
szolgálati időnél. hanem a1. 

életkornál - mint feltételnél 
- jelentkezik. Toví1bbi gondot 
okoz ez év március l -jén élet
be léptetett tb-törvény-módo
sítás, amelynel< értelmében a 
nő öregségi nyugdíjkol'i1atára 
1995. január 1-jelöl kétéven
ként egy-egv év\·el emelkedik 
2003-ig, ettől a7. időponttól 
kezdve a nő is 60. élelé\'ének 
betöltésével lesz jogosult öreg
ségi nyugdíjra. 

A nök öTeoséni nyugdijkoT• 
hatáTának emelésével s:ak
szeTve=etünk 11em ért egyet, 
fóleg a mostani munkanélküli
seg idején teljeser& idos=enít
lennek taTtJa. Azzal, hogy az 
erintett nök a munkaképes 
életkorba lépő fiataloknak 
nem tudják átadni helyü
ket, pénzben is legalább any
nyit, ,·agy többet veszít a tb
alap, i llet\·e a költségvetés, 
mint amennyit megspórol a 
nyugdíjazás időpontjának el
tolásával. Ehhez még hozzá 
kell számítanunk az erké}lcsi, 
lélektani kárt is. Kii!önöskép
pen tekintettel kelleme lenni 
aTra is. hogy az éTintett kor
osztályt testileg-lelkileg meg
t,iselték az el múlt idöszalc 
körülményei (a kétker�ús csa-

ládmodell. a munka melletti 
gyermeknevelés, a munka,·er
seny stb.). Szakszen·ezetünk 
teljes erővel küzd a korhatár 
emelésére vonatkozó - fen
tiekben hirntkozott - tör
,·ényszakasz hatályon , kívül 
helyezéséért. 

Ez ügyben állandó kapcsolat• 
ban. lllet\·e tárgyalásban ál
lunk az i l letékes szer\'ekkel. 
A szervezet fokozott igénybe
,·etelével járó munkát ,·égzók 
- a fentiekben ismertetett 
életkort i l letően - korked,·ez
ményben részesülnek. Az a 
férfi, aki legalább tíz és az 
a nő, aki legalább nyolc éven 
itt korked,·ezményre jogosító 
munkakörben dolgozott. kétévi 
korkedvezményben részes iii. 
A lwrl<edvezménvre jogosító 
munknkörben végzett minden 
újabb öt, nőnél négyévi munka 
után. Ez a kedvezmén11 a vas
úti kö::lekedésben 11011tatási és 
forgalmi tttazó és az állomási 
s::olgálatn:íl a t:asúti ko
csi/e Tendezésével kapcsolatos 
munkakörökre vonatkozik. 

A Vasutasok S7.akszervezete 
ennek ki\'ívásánál és megőr
zésénél \"ezető szerepet vál
la lt, jelenleg is érdekvédelmi 
Yi tút folytat egyes szűkítő ér
telinezést képviseló szervekkel. 
Flőterjesztést készítettünk ér
ll'lmező ú!lásfoglalás kiadásá
ra. hogy a ked\·ezményt a je
lenlegi szinten megőrizzük. Lé
nveges életkorengedményt je
lent a korengedmém·es nyug
d íjazás. A munkáltató legfel
jebb öt évvel az öregségi nyug
díjkorhatár (figyelembe Yéve 
a lrnrked\·ezmén,·es életkort isi 
elott álló mÍmka\'állaló\'al 
megállapodhat - a munka
vállaló!< helvi érdekképviseleti 
szen·ének egyetértésével - a 
dolgozó korengedményes nyug
díjazásáról. Ennek további fel
tétele. lwg11 a dolgozó 110 leg
alább 2:; évi. a dolgozó férfi 
pedig a 30 évi szolgálati idővel 
rendelkezzék. (Ez is kedvezőbb 
az olvasói levélben javasolt 
életkornál.) 

Ezen intézménv bevezetésé
nél és továbbfejlesztésénél, 
nem utolsó sorban pedig a 
finanszíroz.isi lehetőség meg
teremtésénél, szakszervezetünl< 
vezető szerepet vállalt. hogy 
csak egyet említsünk, részt vet-

A budapea,-péeal von11lon 11zo1rál  Maduda Katalht, ve7.etó-
Je1� viuaáló U-'oló : l'üUö) 

tünk a központilag e cé1b61 Is 
biztosftott 3 mi l l iá rd forint ki
harcolásában. Jelenleg tárgya
lást folytatunk a Népjóléti Mi• 

nisztériummal, hogy a nőkre 
vonatkozó korhatáremelés ez 
idó szerint ne érintse a kor
engedményes nyugdíjazást. 

E tárgyban eli>terjesztést 
készftcttünk átmenetileg állás
foglalás kiadására, késöbb pe
dig a törvén11 módosítá.�ára 
teszünk ;avaslalot. A l,1rgyalá
sok már megkezdődtek. Ha
sonló gond jelentkezett az elö
nyugdíjJal kapcsolatban is. 

A munkanélküli előnyugdíj 
megál!apitás:ít kérheti, ha az 
öregségi nvugdíj korhatár be
töltéséhez legfeljebb három év 
hiányzik és előtte 6 hónapon 
át munkanélküli járadékban 
részesült, to\'ábbá az előírt 
szolgálati idöve! rendelke7.ik. 
Feltétel az is, hogy elhelyez
kedése kilátástalan. 

Az Plünyugdí1 joginté=mén11e 
azokTól a munkanelküliekról 
kíván gondoskodni. akik koruk 
miatt máT nem tudnak újból 
elhelyezkedni. 

Szakszervezetünknét több 
panasz van, hogy a I b-szer\'ek 
leá l l ítot ták az előnvugdijak 
ml'!.:úl lapit:ís:ít arra való hi
vatkozással, hogv emelkedett 
a női, nvugclí jkorhatára. Ezzel 
nehi'>z lwl,•zel be kerültek azok 
a nok. ak iknek a munkanélkül i  
járadéka megszűnt. ellátásuk 
került \'eszélvbe. 

A Vasutasok Szakszervezete 
az említett kérdés rendezésére 
elóterjesztést készített a nép
jóléti miniszter és a tb-főigaz
gató részére és fel\'állalta az 
érintett s-iemé!yek érdek-. 
valamint jogi képviseletét. 
Fenti ismertetésből latható. 
hogy a Vasutasok S7..akszerve
zele széles �óru ·te\fékenf segel 
fol}·tat a létszámfölössé vált 
dolgozók helvzetének társa
dalombiztosítási rnnalnn tör
ténő rendezése érdekében Is 

- Egyesületünk 107. köz
gvúlésén elfogadott határoza
tok azt a célt Jelöltél;, meg a 
t,álasztmánynalc, az Üf11/Veze
tésnek. hogy a családsegítö se
gélyezést es egyéb szolgáltatá
sait a pénzüg11i lehetó.�égek fi
gyelembevételével 11ővelje -
kezdte beszédét az üg\'\'ezetó 
elnök. - A beszámoló is tanú
sítja. hogy a választmány olvan 
döntéseket hozott, melyek meg
alapozták az egyesiil<!t fejlődé
sét és biztosították a tagság 
növek\'Ö szociális igén\'einek 
az alapszahálvban mel{fogal 
mazottak szerinti kielégítését. 
Ennek megfelelóen - a ren
delkezésünkre álló pénzesz
közök s7..em előtt tartásával -
szolgáltatásainkat, 3uttatá
sainkat dif{eTenciáltan biztosf
tottttk az arra legjobban rá
szoruló taojai11lmak. miközben 
nazdállwdásunkban s:zignrli ta
karékosságot vezettünk be. 

Az írá�os beszá moló cgyéb
k,;nt tétf'lesen. mindenki szá
mára rrt lwt&>n mutatja be a 
gazdálkodás alakulását. A szo
ciális helyzet, az életkörül
mén�·ek romléísát legjobban a 
tagsági létszámon. a tagdíjfize
tési készségen lehet lemérni.  
Eszerint az elmúlt két é\·ben 
az előzőekhez képest. mintegy 
harmincezerrel kevesebb a 
taglétszám. Az nk kézenfekvő : 
egvrészt. a MA V-nál nagy
a1·án\"Ú létszámcsökkenést haj
tottak ,·égre. másrészt az ala
csony jövedelemmel rendel
kezó aktív és nruedíjas vas
utasoknak létfenntartási gond
jai vannak. A jelen.Lerí taglét
szám így is megközelíti a 150 
ezret. s az öss::es bevételnek 
több mint a fele a tagdfjb61. 
származik. A magasabb ösz
szegü tagdíjbevétel tette le-

Mondani sem kell, hogy a ta• 
gok igénye a különböző címen 
j,író segélyekre és szolgáltatá
sokra ennél jóval nagyobb. A m  
egy gazdálkodó szervezetnél -
legyen a1. egvesület - azt is 
szem előtt kell tartani, hogy 
csak addig lehet nyújtózkodni, 
ameddig a takaró ér. A hosz
szabb takaró v iszont többe ke
r'' I. EzéTt az egyesület rálas�
mán11a. a lehetóségeket méT
legelve, április 21-i ülésén ha
táTozatot llozott a tagdíjak tag
ságonké11t 20 forinttal töTténö 
emeleséről és a szociális szol
gáltatások növeléséTÖl. A meg
emelt tagsági díjak ez év jú
n ius 1-jétol, a szociális se
gélyek és a különböző ked
vezmények júl ius l-jétől lép
nek érvénybe. A szociál is  se• 
gélyek összegét - az egyesület 
gazdasági helyzete alapján -
minden esetben a választmány 
állapítja meg. ÚJ tagság léte
sítésekor, a szociá ! is  segélyek 
csak hat hónap eltelté\·e! igé
n}•elhelők. Az özvegyi jogon 
folvtatott tagságnál viszont az 
özvegyi tagság kezdetének Idő
pontjától számítva jogosult a 
tag. Itt jeg\'ezzük meg. hogy 
az elhalálozott tag tagságat öz
t:egye - ö::vem1i jogon - foly
tathatja, s csak szociális hoz
zájárulást fizet, miként a 85. 
életévét betöltő tag is. 

Az ügyvezető elnök az egye
sület új szo!gáltntásáról. a kü
lön baleset-biztosításról is be
szélt. M int monrlotta. a külön 
baleset-biztosítás viszonylag 
alacsony havi - 20 és 100 fo
rintos - tagdíjfizetés mel
lett. jelentős pénzbeni seglt
séget nyújt a bajba jutottak
nak. Ennél a biztosítási aján
latnál saját és családtagjai 
részére bárki tetszése szerint 
választhat, a havi 20. Illetve 
100 forintos módozat közül. 

Ezután a számvizsgáló bizott
ság jelentését fogadta el a köz
gyúlés, majd Molnár László 
előterjesztette az egyesület öt
éves programját. 

A VABE ötéves program
jPban szerepel az egyesület 
függőben levő biztosítási in
batlan tulajdoni vitás kérdé
seinek a rende7.ése. a hévízi 
g,vó!-,rvüdüló korszerűsítése, Il
letve bővítése. az új betegség
és nyuii;dijbiztosítási rendszer 
kidol eozása, s nz egvesület új 
mculatánnl< tovf1bbformálása. 
A program utolsó mondata 
pedig ígv hangzik :  .,Az egye• 
sület hatékon11 együttmiiködés
re törelcszilc a vasutas munka• 
vállaló/e érdelcképt,lseletf szer

veivel. az ŐTA-val. valamint 

a vasutasok érdekeit szolgáló 
egészségilgyi és szakmai ala• 
pftványokkal." 

A módosított alapszabály el• 
fogadása után dr. Szabó Mik• 

lós, a jelölőbizottság elnöke 
javaslatot tett az egyesület 
tisztségviselőinek a megválasz
tására. A közgyűlés tizenegy 
tagú választmányt és öttagú 
jelölóbiznttságot, elnököt és 
ügyvezető elnököt. választott. 
A választmányban öt új tag 
kapott helyet. A klSzi,viHés 
megerősítette Molnár Lászlót 
ügyvezető elnöki tisztségében. 

(Vlsl) 

Belátható, hogy átfogó ren
dezés. Igazi ,egoldás csak a 
tb-önkormányzat létrehozása 
után várható. Ezért is fontos, 
hogy a \'álasztáson részt 
vegyünk. A Vasutasok Szak
szervezete által jelölt. i l
letve támogatott jelölte az 
MSZOSZ-Jistan Indulnak. 

Dr. Garabon Sándor Kitűnő alpesi klíma 

Vasúti szállítási Kőszegen kastélyban 
konferencia 

Hajdúszoboszlón 
élhetnek a tanulók 

„KisgyeTek ki.� gond, nagy 
gyerek nagy gond" - tartJa 

A vasúti áruszállit..1s és a ke- a közmondás. A szó Igazi ér
reskedelem szerepelt annak a telmében s7.eretne a szülők 
kétnapos konferenciának a gondjaiban osztozni a Kő
napirendjén, melyet május szegi MA V Nevelö- é� Diák-

otthon. ameh héthektámvl te• 1 2-én 13-án Hajdúszoboszlón rületen. egv franciaparkka1 
rendeztek. Célja az volt. hogy ékesített alpesi tetős kastély 
a MAV hagyományos partne- épiiletben van. Itt kétszáz 
reit. a nagy fuvaroztatókat és vasutas gyermekét tudJuk el
száll itmónyozó cégeket tájé- helveznl óvodáskortól a közép-

ko1.tassák, elpártoltakat Iskola véJ?éi� Fi tíkat és !ányo-az kat egyaránt fogadunk. 
visszahódítsák. Megkeresik A gyermeknevelésben sok ta-
azokat az új vállalkozá�okat pasztalattal rendelkező húsz
is. amelyek szál lllásl tapasz- tagú nevelőtanári 11.árda a 11.a
talatok híján - sok esetben rancia arra. hogy a gyerekek 

saját érdekei kkel is ellentétes jó nevelést kapjanak. A tíz-
ágyas hálótermek, a közösségi 

- fuvarozói szerzödéseket köt- helyiségek korszeríiek. kénvel• 
nek. mesek. A kisebbekre gondo1.6-

A kétnapos szál l ítási kon
rerencián arról is tájékoztat
ták a résztvevöket. hogy a jö

vőben milyen lehetőségek ki• 
nálkoznak a FAK-országok
kal, Ukrajnával és Oroszor
szággal kereskedelmi, illető
leg vasúti szállftásra. 

A kereskedő vasút arcula
tá nak a kialakításához 8 kor
szera jármüpark is hozzátar
tozik. A Ganz-Hunslet Rt. 

képviselol temutatták a leen
c · ,11agvar ln terCity vonat ter
veit. Az elRő Ilyen vonat 'Vár
hatóan az év vég · 1g  elk�nm. 

(YI) 

nő ü(O'el. Nae.von fontosnak 
tartjuk a tehet�éuondnzást. 
É"lekkarunk minden évben si
keresen szerepel Idehaza és 
kül földön E''"'" '"""t. l\ német 
nyelv l,lvakorlásá"ra Ausztria 
közelsége Is lehetőséget nyújt. 

Számítógépes oktatásunk 
egyedülál ló az egéc;z ország
ban. Minden tanuló részt ve
het számitógépkezeló alaptan• 
folvamon. majd a haladón és 
tanúsítványt kap i:irról. holO' 
komputerkezel6I ismeretekkel 
rendelkezik. A jó tanuló nö
vendékek. ha kedvet éreznek 
a lovassporthoz. pónllovakon 
lovagolhatnak. lovász trányft4• 
sa mellett. Lehet6ség van más 
sportáeakkal való foglal kozás
ra is. úszásoktatás és béLvé&I 

A klubszobában szórakozva is Jebe& tanulni 

hegyi túra Is szerepet az Iskola 
programjában. Számtalan 
szakkörnek lehet tagja az itt 
tanuló. 

A nagyobb gyerekek meg
tanulhatnak főzni és sütnl 
A kertészkedést kedvel6k té

len az Ovegházban. tavasszal 
és 6sszel a szabadban tanulják 
a növAnvek s7.11 porflását. ter
mesztését. Err61 1zakmunkás
bizonyftv6nyt Is kaphatnak a 
Kös:r.egen tanulók. 

A ml Intézményünk a szó 
nemes értelmében nevelőott
hon. A gyerekek bármikor 

me,d6tC\oo 1 1\11t.6k, a 117.i1lllknek 
étkezést és azállást is biz� 

tosriunk. Az óvoda és az álta• 
lános iskola az épületben mú
ködi k. A szol2áltatásokért csak 
étkezési térítési díjat kell fi• 
zetnl. Ez naponta maximum 
1 15 forint. a többit a vasút ad
ja. Egy in,ermPk az államnak 
és a vasútnak havonta 33 e.zer 
forlntjáb,i kerül .  Akt teheti. él
jen ezzel ci kPdVe%ménn111!L• 
Nem mellékes az sem. hosnr 
Kl'isze1t szubaloeRi klfmája ki• 
tana �ó,n,szer a léitdtl meit• 
bete1tedésben szer.vedli r&er
mekeknek. Sok olyan növen• 
dék volt már. aki 1)1\r hét múl• 
va eaészságes lelt 

K I " Hno1 
l&azaa14 
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VE R S E NYB E N  A VAS ÚT 

1993. MAJCS 19. 

:.<t MAV súlyos gondjait - a múltból cipelt koloncok 
mellett - az ország nehéz gazdasági helyzete deter
minálja, és a MAV állapotának lényeges javulása is 
csak az ország egészének gazdasági fellendülésével 
párhuzamosan képzelhető el. Van azonban egy másik 
tényező is, amely - úgy tűnik - az utóbbi években 
igencsak a l\;fAV rovására érvényesült : a kiéieződött 
juvarpiaci verseny. 

nia az akkori Volánnak belföl- kimutathatóan forgalomeltere
di darabáru-forgalmának a ló hatású, tehát érdekeinknek 
végzésére. nem megfelelő volt elsősorban 

ve komoly együttmúködésl le
hetőségek lennének e két köz
lekedési alágazat között. A 
Duna-Rajna-Majna-csatorna 
megnyitásának hatását sem 
érezzük dominánsnak, aminek 
oka nyilvánvalóan a közismert 
vi.lság déli szomszédunknál. 

nem a korilturenciában kell 
keresnünk a problémát, h iszen 
azok többnyire partnereink is 

- Hogyan áll, mit vesztett a Van olyan vélekedés, hogy a 
fuvarpiaci versenyben a MAV? magyar vasút teljesítményei
- kérdeztük Csárádi János nek részaránya is e fejlett 
vezérigazgatót. vasutak szintjére fog csökken-

- A MA V személy. és áru. ni. Egyetért-e ezzel, kívánatos
fuvarozási teljesítményei a nak ítéli-e ezt? 

Ez a piaci szegmens hiány. a személyfuvarozás területén, 
zik a szolgáltatási körünkből, de az árufuvarozási területen a 
bár az utóbbi években tettünk belföldi forgalomban is. A bel
lépéseket hasonló szolgáltatá- földi áruforgalomban szenved
sok bevezetésére. 1986-ban be- te el egyébként a MA V a leg
vezettük az úgynevezett ház. nagyobb fuvarpiacvesztést is, 
tói-házig expresszáru-szolgál- amiben az árkérdés szerepet 
tatásunkat. 1991-ben pedig játszott. 
komplexpressz-szolgáltatásun· - trzi-e a vasút a belföldi 
kat. Köztudott azonban, hogy áruszállításban a hajózás bar
egy termék bevezetése a piac. cát a nagyobb részesedésért, a 
ra sokkal keményebb feladat, nemzetközi áruszáilításban pe
mint adott pozíció megtartása. dig a Duna-Majna-Rajna-

Sajnos a piaci igények igen csatorna megnyitásának a ha· 

mérsékelt volta, valamint a tását? 

- Nyugaton mindenki egyet
ért abban hogy a fuvarpiacon 
szabad v�rsenynek kell érvé• 
nyesülnle, de mindenki a sa
ját Celtételeinek az enyhítését 
és a másik megregulázását kö
veteli. Elégedett-e a MA V a 
magyar fuvarpiac hatósági sza
bályozásával? Vannak-e a je
lenlegi versenynek káros kinö
vései? 

az ügyletek egy részében. Azt 
látjuk, hogy a magánszektor 
jelentős versenybeli előnnyel 
bír a MA V-val szemben, rá
adásul nem is jelentéktelen 
nagyteherbírású járműállo. 
mánnyal rendelkezik. Egyesek 
tisztátalan eszközökkel verse
nyeznek (például adózatlan tel. 
jesítmények, fűtőolaj igénybe
vétele, tehát ·az önköltség-szá
mítás alapja sem lehet ha• , 
sonló ezekben az esetekben), 
de véleményem szerint nem ei 

közúti motorizáció fejlődésével - A fejlett vasutak részese
fokozatosan csökkentek, ami dését a saját nemzetgazdasá
egy természetes folyamat. A guk fuvarpiacából igen sok té. 
MA V részére ez azonban nyező határozza meg, ezért je
nyilvánvalóan a piac szűkülé- lentós eltérés van a vasutak 
sét, valamint kapacitásfelesle- között. Befolyással van az ipa
gek keletkezését jelentette. A ri szerkezet, a földrajzi mére
fuvarpiac szélesebb körű fel- tek és elhelyezkedés, a ver
osztódásának időszakában, a senyágak fejlettsége, valamint 
'80-as évek gazdasági viszonyai a nemzeti szokások. Figyelem
között nem volt egyértelmű a re méltó például a holland 
MAV szerepe, gazdálkodási vasút kiemelkedő személyfuva
feladatai és lehetőségei. így rozási teljesítménye, míg az 
amíg a MAV a közszolgáltatá- árufuvarozási teljesítmény ré
si jellegre összpontosított, a szesedése csupán 5 százalék 
kapacitásfeleslegek költségol- körül mozog. 

MA V-on kívüli közúti fuvaro- - Az elfuvarozott árutöme
zásra szerzódöttek magatartása get tekintve a MAV-nak a 
miatt a szolgáltatások fenntar- közforgalomból való részesedé
tása nem volt gazdaságos. se 1991-ról 1992-re 37,8 száza
Egyébként meg kell jegyez- lékról 40,5 százalékra nőtt. 
nem, hogy éppen e szolgálta- Ugyanebben az időszakban a 
tások megszüntetése volt az el- statisztikai adatok szerint a 
ső pár példa arra, hogy igenis vízi szállítás 1 ,7 százalékról 2,1 
a MA V képes termékgazdasá- százalékra növelte részesedé. 
gossági elemzéseket folytatni s sét, ami félmillió tonnának fe
ebból konklúziókat levonni. Jel meg. Tehát úgy vélem, a 

- úgy vélem, a magyar fu
varpiac hatósági szabályozása 
nem tudott lépést tartani a 
gazdasági követelményekkel. 
Gondolok itt a fuvarozási 
kényszerre, az elavult Vasúti 
Törvényre, az említett tarifális 
kérdésekre, az ál lam-MA V 
kapcsolat folyamatban lévő 
megújításának kérdésére. Em
líthetnék olyan átmeneti, már 
rendezett problémát is, mint 
például amikor a vasút által 
mozdonyok üzemeltetésére 
használt gázolaj útadóalap 
részének befizetésével a MA V 
.,jelentősen finanszírozta a köz
úti konkurencia pál yaépítését''. 

a jellemző. Amennyiben van
nak is ilyen jelenségek, idővel 
ezek k iszűrésre kerülnek, hi
szen a gazdasági versenyben 
az etikai magatartás is fejlő. 
d ik, de fejlődnek a gazdasági 
számonkérés eszközei is. 

Ezzel elérkeztünk a fuvar- vasút terhére történt térnye
kényszer kérdéséhez, amit a résről nemigen beszélhetünk. 
hatályos Vasúti Arufuvarozási Sajnálatos módon a hazai ki
Szabályzat tartalmaz, de re- kötói i nfrastruktúra, a kiköményeink szerint csak az idén 
elfogadásra kerülő vasúti Tör- tök száma még jelentősen el
vény hatályba lépéséig. Ez fel- marad a fuvarpiacon realizál
tétele ugyanis annak, hogy a ható lehetőségektől. Vélemé
MAV számára a veszteséges te- nyem szerint a tömegáruk ha
vékenység végzése ne legyen sonló árukörét figyelembe vé
kötelező. Természetesen más a 
helyzet a személyfuvarozásnál, 

úgy gondolom, hogy az igen 
erős fuvarpiaci versenyben 

Bízom abban, hogy a közel� 
jövőben rendezésre kerülő ál� 
lam-MÁ V kapcsolat. ,  az új 
Vasúti Törvény, a MAV rész• 
vénylársasággá alakulása meg
hozza a magyar nemzetgazda� 
ság számára is fontos korszerll 
vasút kialakításának lehetősé
gét. Meggyőződésem a MAV 
pár éven belül stabi.l izálásánalc 
lehetősége. s ezzel együtt uta
zó és fuvaroztató ügyfeleinU 
színvonalasabb szolgáltatások
kal való megnyerése. 

dala csak másodlagos gazdál- Ugyancsak jellegzetes az 
kodási tényező volt. A '80-as osztrák vasút, amely személy
évek második felében előtérbe fuvarozási teljesítményét te
került a kapacitások megfelelő kintve sem jelentéktelen, áru
szinten való tartásának igénye, fuvarozás� piaci részesedése 
de még ma sem áll rendelke. azonban 50 százalék feletti. 
zésre az ennek meghatározását A személyfuvarozás területén alapvetően befolyásoló állam- a fejlett vasutakéval  összehaM A  V kapcsolat korszerű sza. sonlítva a MA V-on: bályozása. Meg kell jegyezni, - az átlagos utazási távol-hogy a közúti közületi szek- ság közel azonos, 

ahol a közszolgáltatási jelleg 
miatt fel sem merülhet, hogy 
t isztán piaci alapon végezzük 
a szolgáltatásokat. Életbe lép az 

. , . 

U I  menetrend 
tor, például a Volán szintén _ nagy az egy vonatra jutó kapacitás-túlméretezés áldoza- utasszám, ta lett. A fuvarozási kényszer _ alacsony színvonalú 

A jövőben nagyobb hang
súlyt kh·ánunk fektetni a pia

a ci alapon végzett szolgáltatá
sok, valamint a közszolgáltatá
sok finanszírozási kérdésére az 
ál lam-MA V kapcsolat rende
zésével. 

hiányában, illetve eltérő lehe- szolgáltatás, tóségei k  miatt azonban alka!- _ elavult a kocsiállomány, muk van idejében váltani, - lassú az utazási sebesség. azaz kisebb gazdálkodási egy. Az  árufuvarozás területén ségre bomlani. - a vonalhálózat 1 km-re 
A fuvarpiaci versenyt alap- jutó árutonna-teljesítménye át

vetően a közüt és a vasút tel- lagos, 
jesítményei határozzák meg - a legkilerheltebb vonato-
ma is. Az egyéni mobilizáció kat közlekedtetjük, :fejlődésével azonban csökkent - kocsiparkunk korszerűt-a közforgalmú fuvarozók ré- len, 
szesedése az összes nemzetgaz- _ alacsonyabb a kereskedel-dasági száll ításokból mind sze- m i  sebesség. mélyszállításban, mind pedig Úgy tűnik, hogy az árufuva-áruszállításban. rozás terén már megtorpant a A személyfuvarozásban a közút térnyerése szinte vala,·asút teljesítményei az elmúlt mennyi fejlett országban. En-20 év alatt monoton csökke- nek oka, hogy a vasutak kifcj
nést mutatnak (körülbelül 70- lesztették és alkalmazni kezd-80 százalékkal). Nemzetközi ték a fejlett kombinált fuvaforgalmunk jelentősen nőtt, rozási formákat, illetve logisz
belföldi forgalmunk viszont en- t il-:ai szolgáltatásaikat. nél jóval nagyobb mértékben Köztudott, hogy ez a mo
esett v issza, kivéve az elóvá- mentum a környezetvédelmi 
rosi és a nagytávolságú for- törekvésekkel együtt jelentős 
p;almat. Ez idő alatt a köz- mértékben visszaszerezte a 
használatú autóbusz-közleke1 vasút  presztízsét, s pár éve 
dés 50 százalékkal. míg a kő- már a fejlett vasutak rene
zületi autóbusz-közlekedés szánszáró! beszélhetünk. A fu-350 százalékkal növelte telje- varpiaci pozíciók erősödnek, s 
sítményeit. A vízi közlekedés az egyre fejlettebb és korsze
a folyamatos v isszaesés után rűbb szolgáltatások, valamint stagnált, majd az utóbbi évek- az egyre erősödő környezetvében emelkedést mutatott. A delmi törekvések ezt a pozí
légi közlekedés 300 százalék• ciót csak erősíthetik még ab
kal növelte teljesítményeit. ban az esetben is, ha évek 
Jelenlegi személyfuvarozási múlva bekövetkezik a régóta 
-részesedésünk 16 százalék kö- várt környezetkímélő energiák 
rül mozog. általános alkalmazása. A vas-

A személyfuvarozásnál, vé- útnak ugyanis. a károsanyag leményem szerint, a vasút je- kibocsátás kedvező mértékén lenlegi szinten képes tartani k ívül még számos környczetkírészesedését. hiszen jelentős méló és gazdaságossági előnye 
szolgáltatásfejlesztó lépéseket van. 
tettünk és kezdtünk el. A je- Véleményem szerint a MÁV 
lenlegi rossz műszaki állapo- térvesztése 1993-94-ben meg
tainkhoz képest versenytársa- áll, s már nálunk is egvre szé
inknál jelen tósebb szolgáltatá- lesebb körben bevezetett kom
si korszerűsítéseket tudunk binált fuvarozási formáknak, 
végrehajtani. és logisztikai szolgáltatások� ak 

Az árufuvarozásban a közúti köszönhetöen a fejlett vasutateherfuvarozó vállalatok az kéhoz hasonló mértékű csekély utóbbi 20 évben megkétszerez- térnyerés következik be. Ezzel 
té� teljesítménnyeiket, míg az mi ntegy átugorjuk azt a „biZ
á.rufuvarozó kisiparosok lelje- legő lépcsőfokot". ami a fejlett 
sítményei az utóbbi 4 évben vasutak egyensúlyzavarát 
több mint 500 százalékkal nőt- okozta a ma használatos kortek. A légi teherfuvarozás az szerű technológiák megtalálá
elmúlt években ielentós emel- sáig. 
kedést mutatott. • - Korábban az állam bele-

A vízi fuvarozás stagnálás szólt a versenykörülményekbe, után pár éve számottevő emel- például a belföldi darabáruht
kedést mutat. ami volumenben varozást a Volán kapta meg, nem igazán jelentős MA V-ará- közútra terelődött a megszün
nyokkal mérve. Mindeztegyütt- tetett kisforgalmú vasútvona
véve a MA V részesedése az lak produktuma stb. Vannak-e 
árufuvarozási piacon a koráb- még ilyen állami kényszerek ? 
b i  60 százalék helyett 37-4 1  Tervezi-e a MA v, hogy ismét 
Százalék között mozog. Éppen belevág valamely korábban 
1992-ben emelkedett ismét 41 megszüntetett tevékenységébe? százalékra részesedésünk, mé;; _ Vitathatatlan, hogy az 
ha meglepőnek is tűnik. 1968. évi Közlekt>déspoli lilrni 

- A fejlettebb országokban Koncepció . a MA V-nak egy. 
a vasút részaránya az összes részt fuvarpiac-beszűkítésl oko
szállításl teljesítményból a zott, másrészt jelentős számú 
mienknél lényegesen kisebb. épületet, raktárat kellett átad. 

A személyfuvarozási díjsza
básoknál - a belföldi díjsza
básnál - továbbra is érvé" 
nyesül a hatósági árszabályo
zás, ami nyilvánvalóan eze
ken a területeken csupán csak 
az üzlelpoli tikai kedvezmé
nyezések biztosításában ad 
piaci mozgásteret. 

- A magyar vasút személy. 
és áruszállítási tarifája azért 
olyan magas, hogy abból a 
MA V képes legyen jelentős 
kedvezményeket adni? 

- A MA V személy. és áru. 
díjszabásainak viszonylag ma
gas tarifája, amint a koráb
biakban utaltam rá, részben 
hatósági árkialakítás eredmé
nye, részben pedig az export. 
import és tranzit díjszabás 
nemzetközi díjszabásokhoz való 
arányosításának eredménye. 
Ezért · tehát nem tartom he
lyesnek a kérdésben bemuta
tott szemléletet. 

A gazdaság minden terüle
tén értékarányos árakat alakí
tottak ki . Ameddig a legtöbb 
területen elérték a nyugati ár_ 
színvonalat, addig a IVIA V-nál 
alkalmazott árak, elsősorban a 
személyfuvarozásban, messze 
elmaradnak attól. Tény, hogy 
a személyfuvarozás területén az 
alkalmazott jelenlegi árak a 

fizetőképes kereslet arányában 
magasnak tűnnek. Kiemelke
dően magasnak látszanak a 

nemzetközi személ vfuvarozá�i 
tarifák, ezek rendezése azon
ban nélkülözhetetlen \'Olt .  A 
MA V, és ezen keresztül a 
nemzetgazdaság jelentős vesz• 
teségeket szenvedett el a kü. 
lönbözö tarifaszintek alkalma
zás;íból fakadó spekulációs le
hető�é:rek miatt. 

Az 1991.  é\· i árufuvarozási 
tari faváltozások alka 1 mával 
sem hárítottuk az ügyfelekre 
minden átmenet nélkül a tari
faváltozásokból eredő terheket 
A hatáskörünkbe tartozó árak
nál egyébként is csnk a fuvar. 
piaci értékítéJet. alku alapján 
tudjuk árainkat érvényesíteni. 
A tarifák mértékének példája
ként említeném. hogy a jt>len
legi fuvarozási árainkon 1 k� 
k ristálycukor 1 50 km lávolsá
e:ú elfuvarozásánnk egységnvi 
fuvar<líia ni ncs 50 fillér sem 
Ez pedig me&sze V3n a fejlett 
g:1?cln�fi2okban kö7ism1>rt, áru
elóá 11 ítá,i költ„égPkból va ló 
20-:rn százalékos anva e:mozga
tá,i köl tségrészesedésléíl. {Ebht> 
term6,zetesen nemcsak a tá · 
vol,áe:i fuvarozás: tartozik.) 

Azt mé!! meg kell jegvezni. 
hogy a hatósági árak emelése 

Az idén május 23-án, 0 órá
tól lép életbe a MA V új me
netrendje. K ialakítását. mi
ként a korábbi években, ezút
tal is gondos felmérés. körül
tekintő egyeztetés előzte meg. 
Mint a MÁV forgalmi főosz
tályán megtudtuk, a Közleke
dési, H írközlési és Vízügyi 
Minisztérium 52,emélyszál lítási 
és menetrendi irányelvei töb
bek között előírták, hogy töre
kedni kell az utaskiszolgálás 
színvonalának megőrzé.sére, 
egyes területeken a javítására, 
bővíteni kel l az ütemes menet
rendek a1ka1mazását, a gördü
lőállomány és a személyzet 
jobb kihasználásával folytatni 
kell a „kisebb egységgel gyak
rabban" rendszer kiterjeszté
sét. 

A minisztérium irányelvei 
olyan intézkedéseket igényel
tek a MA V-tól, amelyek fi. 
gyelembe ves3ik az utasforga
lom, valamint a pályák és jár. 
művek helyzetében várható 
változásokat és megőrzik a 
már jól bevált menetrend-szer
kezetet. A m, az előrelépésnek 
határt sza b, a menetrendi 
struktúra kedvező kialakítását 
befolyásolja a pályák állapota, 
a személykocsi-selejtezés és 
fövizsgák elmaradása. Igy az 
1993/94. évi menetrendi idő
szakban számottevő javulás 
nem \'árható. Sajnos. ennek az 
ellenkezőjével, több viszony
latban visszaeséssel, sebesség
csökkenéssel, ennek következ
tében 5-10 perccel hosszabb 
menet idővel kell számolni. 

M ivel a vasutasok és hozzá
tart0zóik - a szabadjegy bir
tokában - n emcsak hazai \·i 
szonylatban. hanem külföldre 
is gyakran utaznak, kezdjük a 
változások ismertetését a nem
zetkczi forgalommal. 

Nvugati szomszédunk, Auszt
tia felé. a jugoszláYiai esemé
nyek miatt, a korábban már a 
M.AV-ra terelt vonatok - az 
Attika és a Skopje-lsztambul 
Expre.%z - útvonalát véglege
sítették. Ezeket a vonatokat 
üzemi okok miatt a Budapest 
-Ferencváros-Cegléd-Kis

kunfélegyháza -Kelebia út
iránna terelték. A nvan 
idén.yben. hetente egy alka
lommal. Bécs-Thesszaloniki 
között közlekedő gyorsvonat -
Budapest-Thes.szaloniki vi. 
szonvlatban - autószállító és 
fek\·őhelres kocsit is továbbít. 

A Budapest-München kö
zött közlekedő Kálmán lmre 
gyors\·onaton az autó.s1.állítás 
- kihasználatlanság miatt -
megszűnt. Ugyancsak kihasz
nálatlan..,ág miatt szüntetik 
meg a Budapest-Béc�úihelv 
között közlekedő Ciklámen 
Expres11z sopron-bécsújh�lyi 
járatát. 

Jó hír, hogy H egyeshalom 
átmenetben, a magyar-oszt
rák út levél- és vámellenőrzés! 
megállapodás alapján, tíz 
percre esök ken a nemzetk:izi 
vonatok tartózkodási ideje. 

Déli szomszédaink közül je
lentősen javul a vasúti össze
köttetés Hon·átországgal. Az 
Adriatica gyorsvonat például 
az egész menetrendi évben 
Fiuméba közlekedik. A Dráva 
gyorsvonat Budapest-Trieszt, 

Budapest-Csáktornya-Zág
ráb és Pécs-Trieszt kocsicso
portokat továbbít. Ezenkívül 
Pécs-Zágráb viszonylatban új 
közvetlen gyorsvonat is közle
kedik. A Miskolc-Zágráb kö
zötti Agram vonat lnlerCily 
jelleggel közlekedik. 

A változó igényeknek meg-
felelően átdolgozták a Buka
rest-Budapest-Prága- Ber

l in útirányon közlekedő vona
tok rendszerét. Budapest-Bu
karest között megszűnik a 
Kálmán Imre rnnat. Helyette 
- módosított menetrendi fek
vésben - a Pannónia Expressz 
közleked ik. A Balt-Orient Exp
ressz Nagyvárad helyett Ara
don át közlekedik.  Az Alutus 
gyorsvonat Ovidius néven a 
nyári hónapokban Constancáig 
közlekedik. A Nesebár vonat 
pedig megszűnik. 

őn·endetesen ja\·ul az ösz
szekötletés több erdélyi nagv
váro..ssal. Új vonat pár közle
kedik például Budapest
Nagyvárad és Budapcst-Ko
lozs\·ár-Marosvásárhely kö
zött. 

A Bukarest-Budapest-Prá
ga-Berlin közötti forgalom át
.szervezésé\·el északi SJ.omszé
dunk, Szlovákia irányába is 
több változást eredményezett. 
A Hungária Expressz EuroCity 
\'Onatpárként Budapest-Ber
lin-Hamburg között közleke
dik. A Hungária EC ,·onatként 
történő közlekedése miatt, Bu
dapest-Pozsony között meg
szűnik a közvetlen \'Onat. Bu
dapest-Koppenhága kö1,ött 
pedig a közvetlen kocsi. Buda
pest-PrátZél közöt t az Amicus 
is megszűnik. Helyette -,- új 
menetrf'ndi fekvésben - a 
Pannónia Expressz közlekedik. 
Még egy nemzetközi ,·onat. a 
Budapest-Berlin között köz
lekedő Meridian E:rpressz is 
megszűnik. A vonat Szófia
Berlin és a Belgrád-Berlin 
kocsic5oport.iát a BaltOrient 
tm·ábbítja. A Meridian he
lyett. Rajka átmenetben. a 
Csárdás gyorsvonat közeleke
dik. 

A Belgrád-Prága és az 
A ttén-Prága közötti  közvet
len ko<'sik to,·4bbít ására Bu
dapest-Prága l<özött új gyors
vonat közlekedik. � 

A belföldi forgalomban, 
mint a bevezetőben már jelez
tük. egyré.szt az alacsonyabb 
pályasebesség, másrészt a ko
csih iány. az elöregedett kocsi
park miatt, szintén lesznek: 

változások. Budapest-Szom
bathely között például az öt• 
hat kocsiból álló távolsági sze
mélyvonatokat megszüntetik és 

helyettük két-három kocsiból 
álló helyt vonatok közleked
nek. A gyenge k ihasználás 
miatt megszűnik a Balaton 
Expressz. A Budapest-Kis
kunhalas között közlekedő 
gyorsvonatpárt is megszünte
tik. Helyette Kiskunhalas
Budape.st között sebes-, ellen
irányban nemzetközi vonattal 
lehet utazni. 

Kocsihiány miatt ezúttal el
marad az InterCity rendszer 
bővítése. Az alacsony pálya
sebe�ség miatt ped ig mintegy 
tizenegy vonalon kell számol
ni 5 illetve 5-10 perces me
netidő-nöYekedéssel. 

Az elővárosi forgalomban, 
a várható wúfollság csökken
tése érdekében. az eddigi 
egvenkapacitá,ú szerelvények 
helyett. az utasmennviséii:hei 
jobban igazodó kocsit ten·ez
nek. 

A környéki forgalomban a 
kocsipark nagyarányú csökke
nése ered ménve!,ént Yárható 
minőségi romlás miatt a sze
mélyszál11tás c.sökkenése vár• 
ható. A főviz.sgák e-lmaradása 
miatt. a kocsik egyré.szénél. a 
cikl ikus idöt a lacsonyabb se
bes.�('gen hoc;szabbíl ják meg. 
Ezét f a g�·orsvonati forduló
kor, és a budapesti elővárosi 
vonatokon kívül, valamennyi 
személyvonat menetrendjét 
maximálisan 80 kilométer/órá
nak megfelelően készítették el. 
A nae:rnbb \·idéki gócpontok 
körnvékén pedig azt ten·ezik, 
hogy alkalmas viszonylatokban 
a sebesvonatokat is be\'onják: 
a hivatásforgalom lebonyolítá
sába. 

Végezetül még két változás, 
bár mindkettő a szolgáltatás
sal kapcsolatos - szintén ide
kívánkozik. Egyik a kerékpár.: 
fuvarozás. melyet egyelőre. k í• 
sérletképpen a Dunakanvar.: 
ban, Budapest Nvugali pfü·a
utfrar-Vác-Sz.ob. s a Buda
pest. Déli pályaudvar-Székes
fehérvár-Nagvkanizsa között 
vezetnek be. Ez utóbbi a Ve
lencei-tóhoz utazókat is érinti; 

A másik változá.,; a Hivata• 
los Menetrend ízlése.s. színes; 
az eddigiektől eltérő formátu
mú. könnven kezelhető, !I a 

ki lnméterttívnlságokat úgy 
tüntették frl benne, hogy se• 
gít,;égével hárki izyorsan meg• 
állapíthatja a fizetendő me

netdíj összegét. 
_ .VIii Ferenc 
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Váden1elés előtt 
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l:irbölyt61 öt, Bátaszék
töl egy kilométerre ta
lálható a nyékpusztai 

vasúti átjáró. Most, április 30-
án késó délután működik a 
fénysorompó. Közvetlenül a 
smek mellett. sodrott hu1.alból 
hegesztett kereten hét-nyolc 
muanyag koszorú, fölöttük vas
ból hajlított folirat : 1 993. feb
ruár 12. Egv \·illanypózna 
tövében a cslllogó üvegszilán
kok között foszladozó könyvek 
és egy füzet a téglanehczék 
alatt, Hatodik osztályos törté
nelem- és matematika-, vala
mint egy borltó nélküli német 
szótárfüzet. Hogy kié is le
hetett, az már sohasem derül 
ki. A fénysorompó szürkére 
festett lemezszekrénvén kar
tondobozban hat si.ál piros 
szegfű. 

* 

Ginder Anikó az alsónyékl 
orvosi rendelő asszisztense, az 
egyetlen felnőtt utas volt az is
kolabuszon. 

,,1993. február 12-én Pör
bölyre a busz hét órakor ér
kezett be. Felszállás után hét 
óra tízkor indult el: Én a nő
vérem kislányával a sofórülés 
mögött, de a másik oldalon, az 
első ülésen foglaltam helyet. 
útközben \"égig beszélget
tünk, így nem Is figyeltem 
másra. Arra sem emlékszem, 
hogy a vonat dudált \·olna. 
A vasúti átjáróba érkezve a 
busz nagyon lelassított, én 
Alsónyék fe1é néztem. A ködös 
időben úgy háromszáz méterre 
biztosan el lehetett látni. 
A busz, miután lelassított, rá
kanyarodott az átjáróra, a 
Nyékpuszta felé \·ezető útra. 
Nagyon lassan haladt előre, de 
nem állt meg. Még azt is lát
tam, hogy a sofőr körülnézett, 
de közben a busszal tovább 
haladt elöre. Ekkor egy hatal
mas durranásra emlékszem. 
Majd, amikor magamhoz tér
t.em, a földön félig ülő helyzet
ben találtam magam. Körülöt
tem öt-hat kisgyerek, véreztek, 
sírdogáltak, én is véres vol
tam.'' 

A pörbölyi Oláh Béla a 
szemtanúk egyike, szinte a bal
esettel egy időben érkezett a 
helyszínre: 

perc körüi értem oda. Két ko
csi szinte velem egy idöben 
állt meg a baleset helyszínén. 
Többen kiszálltunk, és azt lát
tuk, hogy egy \'Onatszerelvény 
busszal ütközött, amelyb€n 
gyerekek \·oltak. Legalábbis én 
csak azokat láttam. Köz\·et
lenül a baleset bekövetkezte 
után érkezhettünk oda mivel 
a gyerekek még mozogt�k. sír
tak. vonaglottak. Visszarohan
tam az autómhoz, és százhúsz 
kilométeres sebességgel, hogy 
minél elöbb értesíthessem a 
mentőket, robogtam a faluba. 
Az első bolttól, a sarki cse
megétól telefonáltam, először 
a mentöknek, aztán a rendőr
ségnek. Annyira megrázott az 
eset, hogy a helyszínre már 
nem voltam képes visszamen
ni. Bátaszékre hajtottam, ahol 
az iskola igazgatónőjének el
mondtam. hogy mi történt, mi
vel egyből az jutott eszembe. 
hogy ez csak az iskolabusz 
lehetett. Azt határozottan ál
lítom, hogy a baleset időpont
jában köd volt, de háromszáz
öt\·en-négyszáz méterre cl 
lehetett látni." 

* 

A pörbölyi baleset 1993. feb
ruár 12-én 7 óra 16 és 20 perc 
között történt, a nyékpusztai 
vasúti átjárónál, ahol az 55-ös 
útról lekanyarodó nyékpusztai 
bejáró út keresztezi a Báta
szék-Pörböly közötti vasút
vonalat. A baleset következté
ben a helyszínen kilencen 
haltak meg, huszonegy sérlil
tet a szekszát•di és a bajai 
kórházba szállítotjak a men
tők. A tragédia szomorú mér
lege: tizenegy gyermek és a 
buszvezet9 halála. Mindjárt a 
helyszínen meg lehetett álla
pítani, hogy a balesetért el
sösorban a busz vezetö;e 
okolható, mivel a vasúti átjá
ró elött meg kellett volna áll
nia. Emellett a MA V szakér
tői már ott azt is megállapí
tották - és ez képezte késöbb 
a mozdonyvezető gyanúsításá
nak alapját -, hogy a moz
dony a vasúti átjáróban a kö
telezö l;j km 1óra sebesség he
lyett 78 k,n 1órás sebességgel 
közlekedett. Ezt a tényt a vo
nat sebességíró szalagja rögzí
tette, ami a baleset bekövet
keztének pillanatában állt 
meg. 

A mára gyakorlatilag befe
jezödött nyomozás három szá
lon futott: az elsö a buszve-

zetö felelőssége és a busz mú
szaki állapota, a második a 
vonat személyzetének közre
hatása, a harmadik szál pe
dig az akkumulátor ellopásá
val. illetve a fénysorompóval 
kapcsolatos körülmények tisz
tázása. Az ügy fontosságára 
tekinto?ttel a közlekedési 
ügyész fokozott ügyészi fel
ügyeletet jelentett be. 

* 

A busz életkorának megfe
lelö állapotban volt, semmifé
le rendellenesség, fél{hiba 
vagy motorhiba nem indokol
ta, hogy a soför ne tudott 
volna megállni a \ asúti ke
resztezodés előtt. Az átjáróba 
a megengedett 15-20 kilomé
teres sebességgel kanyarodott, 
és közben a bal visszapiLlan
tó tükörben látnia kellett a ki
világított mozdonyt. Szellen
heim János buszvezető több 
mint harml.pcéves gyakorlat
tal rendelkezett, húsz éve volt 
buszsofőr. Ezen a vonalon 
négy é\·e dolgozott, napi rend
szerességgel. Ez idö alatt bal
esete nem volt. Példás családi 
életet · élt, kiegyensúlyozott 
embernek ismerték. Fél éve 
volt hátra a nyugdíjig. Tudta, 
hogy nem múködik a fényso
rompó, hiszen naponta erre 
járt. Egyszerűen csak elbam
bulhatott. 

Az ügyet vi1..sgáló Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
közlekedési osztálvának veze
tője, Illés László ·őrnagy sze
rint a legendák kategóriájába 
tartozik több, a sajtóban is 
szárnyra lmpott híre:sztelés. 
így például az, hogy a moz
don}-vezetó és a bus?.sofőr 
versenyeztek volna egymással. 
Ezt a buszon illó egyik kis
gverek hozta szóba, mivel ő 
úgy észlelte, mintha a gyakor
ta egymás mellett haladó jár
mú vek verseny�zn�n�j{. I;:;z. 
már csak amiatt is  kizárt, 
hogy azon a napon a busz 
mintegy száz méterrel haladt 
a \·onat elött. 

Zörényi Gyula mozdonyve
zetö kihallgatása során a kö
vetkezől�éppen emlékezett 
vissza a történtekre : 

,,Baján léptünk szolgálatba. 
Ott kaptam meg az írásbeli 
rendelkezést, ami azt tartal
mazta, hogy Pörböly és Báta
szék állomások között a vas
úti átjáróba kihelvezett fény
sorompó nem múködik, ott 
maximum 15 km óra sebes
séggel szabad közlekedni. A 
baleset helyszinénél kb. 250 
méterre lehetett ellátni a köd 
miatt. Nappali világosság volt. 

__________________________ 
1 

Közeledtem az átjáróhoz, du-
dáltam egyet, lassítottam, a 

„Hat óra öt\"enkor indultam 
Opel Astrámmal Mohácsra. 
Tompított fénnyel halad
tam, körülbelül 80 kmlóra se
bességgel, Köd ugyan \'Olt, de 
jól lehetett látni. Ezzel a se
bességgel is biztonságosan tud
tam közlekedni. Hét óra húsz 

Nincs más út 

A törveny telies 

szigorával !  
A tatabányai biztosítóberen

dezési szakszolgálat felügyele
te alá 28 fénysorompó tartozik. 
:E:jszakai és hétvégi ügyeletek 
alkalmával ehhez járul 
még az almásfüzító-eszter
gomi vonal 34 fénysorompóval 
fedezett útátjárója. Nem kell 
tehát sokat keresgetnie annak, 
aki lelki-szellemi aberráció
tói vezérelt indulatait a ron
gálásban próbálja levezetni. 
Mert ugyan mi más lehet a 
magyarázata a kivert optikák
nak, a félsorompók lerugdosott 
lámpaburkolatainak? Szeren
csére a kábellopás kezd ki
menni a divatból, ez azonban 
nem a tolvajok szánom-bánom 
megtérésének köszönhető. 
Csupán arról van szó, hogy a 
,ótlást immár alumínium
vezetékekból szerelik föl, 
amely köztudottan könnyebb 
a réznél és az átvevók sem fi• 
zetnek érte annyit. 

Akkumulátort a területről 
mindeddig nem loptak, csupán 
kísérlet történt rá néhány 
héttel ezelőtt Neszmély tégla
gyár megálló után. A delik
venst azonban m�g7.avarhat
ták elmélyUlt tevékenységé
ben, mivel csak a telepeket 
rejtő akna tetejét sikerült föl• 
fellzftenle az akkumulátorok 
maradtak. Egyelőre . . .  Az eset 

,nég így is felháborító! Hogy 
egy pörbölyi tragédia után 
akad olyan elvetemült gazem
ber, aki némi haszon remé
nyében hajlandó a vonat elé 
dobni emberéletek tucatjait. 
Vallom, hogy számukra a tör
vények még nem találtak ki 
megfelelő súlyú büntetést. 

- Mégis, önök szerint ml
ként lehetne elejét venni az 
effajta tolvajlásoknak? 
kérdezem Skrihár Zoltánt, a 
biztosítóberendezési szakasz 
múvezetójét. 

- Nézze, ha valaki a fejébe 
vette, hogy akkumulátort fog 
lopni, az akkor is megteszi, 
ha páncélszekrény rejti azo
kat. Nincs más út, mint a tör
vény teljes szigorát alkalmaz
ni, keményen megbüntetni a 
közlekedés biztonsága ellen 
ily módon bűncselekményt el
követőket. 

ll:s még valami, amiben 
egyetért a szakasz valamennyi 
dolgozója ;  talán nem ártana 
fölvetni a rendőr, a jogá!l!Z fe
lelősségét sem. Aki, teszem azt. 
800 forint értékű kábel ellopá
sáért tesz följelentést. aki en
nek megfelel6 mértékben s1.ab 
ftélet.et, holott ennél - en� 
hén szólva - lénye�esen több 
forog kockán . .  

Tborday Zolián 

fékezöszelepct fékezö álláo;;ba 
húztam, körülbelül 81 km'órá
ról 77 km/órára lassult a vo
nat. A sínekkel majdnem pár
huzamosan fut az 55-ös főút. 
Azon láttam előttem közleked
ni egy autóbuszt. A busz em
lékezetem szerint nem volt ki
világlt\·a. Ezt onnan vélem 
tudni, hogy amikor a bal ol
dali irányjelző villogni kez
dett, ez feltúnt, és más vilá
gítást nem láttam a buszon, 
ami ekkor két vi llanroszlop
nyi távolságra haladt előttem. 
'.,áttam. hogy lassított, de nem 
tudom meghatározni, hogv az 
átjáró előtt húny méterrel. 
Akkor még egyszer dudáltam. 

Régebben volt egy bal
esetem, amikor a fénysorom
pó tilos jelzése ellenére Kis
kunhalason egy kamion haj
tott a vonat elé é'i összeütköz
tünk. Az ott átélt élményem 
hatására most megéreztem, 
hogy baj van. Amikor láttllm, 
hogy a busz a kanyarodás 
után nem áll meg, reflexsze
rűen meghúztam a gyorsfé
ket. aminek következtében a 
vonatkerekek leblokkoltak, 
és a vonat csúszni ke7..rlett. 
Mivel láttam, hogy a busz 
csak halad tovább elénk, ezért 
még egyszer egy rövidet du
dáltam U tána Plfordultam a 
székemmel balra. a mögöttem 
lévő a j tó  felé Azt k1 akartam 
va)!V ki tudt.am nyitni, nem is 
tudom de a lényeg az hogy 
a poggyásztérbe e!ltem a vo
natkíséróvel ewiltt. A ppl 
Zsolt a bal olcialamon ült 
Hátrafordulá!.unk közben üt
köztünk a busszal, egy szem
villanás alatt:: 

A százöt méter hosszú és 182 
tonna össztömegű szerelvény 
esetében négy-öt másodpercre 
volt szükség, hogy a (ékek ha
tása érvényesüljön. Addigra 
viszont az ütközés már bekö
vetkezett. 

Bár a mozdonyvezet6 az 
írásbeli rendelkezés átvétele
kor nem írta alá. egy pillanatig 
sem ti tkolta, tudott arról, hogy 
az átjárónál kikapcsolták a 
fénysorompót és ott 15 km-re 
kell lelassítani. Appl Zsolt 
vontatási \'Onatkísérő, a piir
böll'i baleset másik gyanú
sítottja ug_vanakkor \'égig ta
gadta, hogv tudott volna az 
írásbeli rendelkezésrol. Illés 
László őrnagy szerint viszont 
Appl Zsolt \'Onatkozásában is 
megáll a \'asúti közlekedés 
biztonsága ellen elkövetett ve
szélyeztetés gyanúja, mivel 
nem figyelmeztette a moz
donyvezetőt, hogy vasúti átjáró 
következik, ahol csökkenteni 
kell a sebességet. A vontatá•i 
von a tkísérőnek is \'alószínúleg 
tudnia kellett az írásbeli ren
delkezésről, hiszen néhány 
nappal korábban mint moz
donyvezető járt ezen a sza
kaszon, s akkor az elöírásnak 
megfelelően lassított is. Azt 
azonban az őrnagy elképzel
hetőnek tartja, Appl feltételez
hette azt Is, hogy közben 
visszavonták a rendelkezést. 

* 

A fénysorompó akkumuláto-
rát feltehetöen január 27-
én, vagy 28-án lophatták el, 
h iszen a vonalbejáró 29-én fe
dezte föl, hogy üres az ak
na, elfordították a fedelét. Ezt 
ó azonnal jelentet.te, mire be
indult egy rendkívül bonyolult 
és körülményes mechanizmus. 
A pécsi \'asútigazgatóságról az 
illetékes ki is ment a helyszín
re, és még aznap tizenegy óra
kor kikapcsolta a fénysorom
pót. 

Mivel a fénysorompó az 
akkumulátor ellopása után 
egészen a kikapcsolásig hibát
lanul működött, a nyomozó
hatóság számára kérdés volt, 
hogy akkor miért kapcsolták 
ki. A műszerészek elmondták, 
hogy arra is volt már pél
da, hogy egy hónapig működött 
a fénysorompó, mert senki 
sem vette észre. hogy az akku
mulátort ellopták. Az előbbi 
feltételezés tisztázására a rend
őrség a MAV-val közösen egy 
bizonyítási kísérletet végzett 
ugyanebben a vasúti átjáró
ban. Azt vizsgálták, hogy a 
vasúti átjárót biztosító jelző
berendezés hogyan működik 
akkumulátorral, illetve anél
kül, valamint áramkimaradás 
és áramingadozás esetén. Ezt 
modellezték, minden variációt 
kipróbálva. 

Illés őrnagy elmondta, hogy, 
amikor a kísérlet során az 
akkumulátort kivették és egy 
ugyanolyan össztömegű szerel
vényt közlekedtettek a pályán 
többször oda-vissza, a fény
Virompó tökéletesen működott. 
Áramki maradás esetén a fény
sorompó „azt csinálta. amit 
kell", rögtön átment zavar
ba. sötét lett. mindaddig, amíg 
a zavart meg nem oldották. 
I'.bben van az akkumulátor 
szerepe, mivel áramkimaradás 
esetén a biztonsági berendezés 
rögtön átáll akkumulátoros 
üzemmódra, s a fénysorom">Ó 
szabályosan tovább működik. 
A harmadik kísérletnél foko
zatosan levettük a feszült
séget, 220 Voltról 180 Voltig 
tökéletesen működött a fény
sorompó, 180 Volt alatti fe
szültségnél, ha nincs bent az 
akkumulátor, ugyancsak za
varba megy át, azaz elfeke
tedik a készülék.'' 

A MA V jelenlegi szabályo
zása azon alapszik. hogy akku
trulátorlopás esetén sokkal 
jobb, ha kikapcsolják a fény
sorompót. mint ha olyan hely
zetet terem lenének. hogv 
áramkimaradás vag\' áram
ingadozás miatt esetleg éppen 
akkor kóvetkeuék be !lzem
zavar amikor egy jármú halad 
át a síneken A vonatkozó 
MA V-utasí tások szerint tehát 
az i lletékesek szabályosan jár
tak el, amikor kikapcsolták a 
fénysorompót. Lehetőség sze
rint - így írja elő a szabály• 

zat - 72 órán belül kell pó
tolni a hiányzó akkumulátort. 
Igaz. véli a közlekedési osz
tályvezetö, akár a kéthetes be
szerzési idó is belefér. Az át
járók veszélyességi foka sze
rint az illetékes pályamérnök
nek kell eldöntenie, hogy hol 
pótolja először az ellopott 
akkumulátorokat. (A vizsgált 
kétezer vasúti átjáró közül a 
pörbölyi az 1927., így a leg
kevésbé veszélyesek közé van 
rangsorolva.) 

Január végén ezen a pálya
mérnöki szakaszon egy időben 
négy helyen hiányzott az akku
mulátor. A szakaszmérnök 
ezek közül harmat soron kí\'ül 
megrendelt, mivel az adott idő
szakban egyetlen darab sem 
\'Olt raktáron. Az utasítás nem 
ad segítséget a súlyozásnál, 
ugyanis nem a soron kívüli 
igénylés eseteit. hanem annak 
módját. az általános anyag
igénylés rendjét írja elő. 
A mérnök arra hivatkozott, 
hogy a nyugati osztószertárból 
vártak akkumulátorokat ezért 
nem rendelt soron kívül má
sikat az ellopott pörbölyi he
lyett. A rendőrség a szakasz
mérnököt is gyanúsítottként 
hallgatta ki, ám emiatt ö pa
nasszal élt, s panaszának az 
ügyészség helyt Is adott. 

* 

;,A MAV mint vállalat nem 
érzi felelősnek magát a pör
bölyi tragédiáért. Azért csak 
egy dolgozója felelős" - jelen
tette ki a vasúti belső vizsgá
lat eredményeit összegzö sajtó
tájékoztatón Sipos István 
vezérigazgató-helyettes. 

Ezzel szemben dr. Borsik Já
nos, a Mozdonyvezetők Szak
szervezetének alelnöke, a moz
donyvezetö munkajogi kép
viselője úgy véli : .,Az auto
ma tikusan kiadott rendelkezé
seket a mozdonyvezetőkre való 
fele!ósségáthárításnak tekint
jük. Senkit nem akarok sze
mély szerint hibáztatni. de 
egyre nehezebb a MA V felelős
ségét háttérben tartani. Ahol 
meg lehet azt csinálni, hogy 
másfél hónapig rossz egy so
rompó. ahol egy akkumulátor 
igényléséhez nyolc-tíz ember 
közreműködése kell, ahol eny
nvire elneheziiltek az anyag
kiutalások. ott maga a rend
szer rossz.'' 

Dr. Borsik szerint a társa• 
dalmi felelősséget nem le• 

het letudn 1 „számlaátutalások
kal". a MA V-nak gondolkodnia 
kellene a1.on, hogvan lehetne 
a vasúti átjárók számát csök
kenteni, biztonságosabbá ten• 
ni . • ,Az akkumulátorokat sok
szor azért nem tudjdk pó-

s 

tolni, mert a pénzt a fizeté
sekre kell tartalékolni." 

A munkajogi képviselő ál
láspontja szerint a mozdony
Yezető legfeljebb csak a bal
eset esetleges következményei
nek közrehatójaként felel
het, mivel a baleset bekövet
kezéséért egyértelműen a busz
vezető okolható. Arn ez a köz
rehatás Is ,·itatható, mivel 
dr. Borsik értelmezése szerint 
eleve nem kellett volna kiadni 
a lassításra vonatkozó írásbeli 
rendelkezést. Ugyanis a forgal
mi utasítás 300-as pontja ki
mondja, hogy csak abban az 
esetben kötelező írásbeli ren
delkezést kiadni. ha a távoiba 
látás korlátozott, i lletve nincs 
meg a rálátási távolság. Már
pedig a vizsgálat megállapítot
ta, hogy Pörbölynél sem a 
távolbalátás, sem pedig u rá
látás nem volt korlátozva Ezt 
támasztja alá a szakaszmérnók 
jelentése is, aki többek köziitt 
szintén az előbbiekre hh-at
kozott, amikor eldöntötte. miért 
nem rendelte meg soron kívül 
a pörbölyi fénysorompóhoz az 
akkumulátort. 

w 

Illés őrnagy n tanulságokat 
összegezve megjegyzi, hogy túl 
a buszsofőr egyértelmű fe
lelősségén, a MA V működésé
vel, a szolgálatot teljesítő sze
mélyek ténykedésével kapcso
J;, ·.osan fény derült olyan mu
lasztásokra. automatizmusokra, 
amelyek azt mutatják, hogy 
,,végül is kellö odafigyelés nél
k.''' mennek a dolgok". És eb
ben az oda nem figyelésben 
benne rejlik egy újabb bale et 
lehetősége. A közlekedési osz
tályvezetö nonszensznek tartja 
azt az állapotot, hogy a vasúti 
átjárók biztonságáért kizáró
lag a MA V felel, amikor azok 
többnyire az önkormányzatok 
közigazgatási területére esnek. 
Nézete szerint a terheket anya
gi és ellenőrzési oldalon Is 
meg kéne osztani. 

,,Jó lenne, ha a kü.lföldie'k
hez hasonlóan, az iskolabuszo
kat megkillönböztetö szfnnd. 
jelzéssel látnák el. 1gy talán 
mindenki jobban odafigyel� 
ne. tudva, hogy gyerekek ül
nek benne." 

Mindazonáltal egy ésszerű
nek tűnő menetrendváltou1s 
történt azóta : az iskolabusz 
most először Nyékpusztán ve
szi föl a gyerekeket. és csak 
utána megy Pörbölyre. 

Sajnos, február 12-én regg('l 
a pörbölyi Iskolások már rajta 
voltak, amikor a busz a sinek
re hajtott . • •  

Kovács Györgyi 
Tódor Jlinos 

Bocsanatos bún ? 

A Vasút Világ című tíJ• 
ságot olvasgatva figyeltem 
fel a következő mondatra : 

„S ne feledkezzilnk meg 
n vonatvezetőről sem, aki 
tudta. hogy rossz a fénv
sorompó, tisztában volt az
zal. hogy csak 10-15 kilo
méter óra sebesség1tel ha
ladhatna át az átjárón, 
mégQem tartotta magát az 
előíráshoz." 

Mindez talán bocsánatos 
bűn. ha nz E:szak-Magyar
ország, a Népszabadság 
vagv a Kur,r írja Sokkal 
kevésb�· lehet elnézni ezt, 

ha egv szakmai lapban, 
nevezetesen a Vastít Világ 
clmli lap 1 993,3. számában 
jelenik meg. 

Talán me� sem lepett 
volna ez a sor, ha nem tu• 

dom, hogy a forgalmi vizs
gára kötelezetteknek még 
a pirosat sem szabad ösz
szekevernlilk a \'Örössel. 
De azt. hogy maga9 szin
ten álló emberek összeté
vesszék a vonatvezetőt a 
mozdonvvezető\'el. álmom
ban sem feltételeztem vol
na. 

Vajon milyen szakembe
rek .!'zerkesztik, frják a la
Pot? S miért nem kérdez
nek meg hozzáértőket az 
ügvben ? 

Jó lenne nem elfelejteni, 
hogy szakmai lapnak arra 
kellene törekednie. hogy 
reális képet adjon a MA V 
állapotáról. 

Kabai Zoltán 
vonatvezető 



• '1 \.(;Y \H. \.'\Sl ;·r,s 

Miért kérdöjelaik meg? Ezüstdiplomás férfikar 

A MÁV kórház a vasutasoké 
A CELI NYUGDÍJASOK LEVELE 
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Fontos jogkörök gyakorlására illetékes Szolnokon a VSz jelöltjei 
, 

A MAV-nál 451 főnökségnél BifSalmat l.aptal. 
választottak üzemi tanácsot 

A maJus vegen megtartott üzemitanács-válasz
tások során nálunk eddig kevésbé ismert, új típusú 
szerv jött létre. Létrehozásukat alapvetöcn két okkal 
lehet indokolni :  egyik az, hogy sok olyan munkavál
laló van, akik nem tagjai a szakszervezetnek, egyes 
kérdések eldöntésében, illetve véleményezésébe vi
szont indokolt a bevonásuk. A másik ok pedig az, hogy 
a szakszervezetek a gazdasági vezetéshez kapcsolódó 
kérdések alól mentesüljenek és kizárólag munkavál
lalói érdekvédelemmel foglalkozzanak. 

Az üzemi tanács tehát alap
t,etően a munkaváll:ilókn:ik a 
munkáltató vezetésében való 
részvételét biztosítja. 

A Munka Törvénykönyve 
értelmében a MA V-nál 451 
szolgálati fónökségnél kellett 
üzemi tanácsot választani. A 
megválasztott üzemi tanácsok
nak pedig delegálás ú tján 
központi üzemi tanácsot kell 
létrehozni. Ennek célja. hogy 
a dolgozók teljes körü tájé
koztatáshoz jussanak és ezek 
alapján vehessenek részt a 
komplex munkáltatói dönté
sekben. Az üzemi tanácsi tag
ság alap\·etően a dolgozók bi
zalmán alapul, ezért, ha ez a 
bizalom megszünik, lehetőség 
van arra, hogy a dolgozók 
akár az egész üzemi tanácsot 
vagy annak egyes tagjait. i l
letve taI:ját visszahívhassák. 

Az üzemi tanács visszahf
\·ása tekintetében szavazást 
kell tartani. ha azt a válasz
tásra jogosult munkavállalók 
legalább harminc százaléka 
indítványozza. Az üzemi ta
nács v isszahívásához a leadott 
érvényes sza\·azatok több 
mlnt kétharmada szükséges. 
Az üzemi tanács tagjainak 
visszahívásához a leadott ér
\'ényes szavazatok több mint 
fele szükséges. A szavazás ér
vényes. h:i ezen a választásra 
jogosult munkavállalók több 
mint fele részt \'ett. A vissza
hívás lehetósége azor.iban nem 
,•ezethet az üzemi tanács 
müködésének megzavarásá
hoz - esetleges személyi el
len tétek kö\·etkeztében , 
ezért a tön·ény előírja, 1-:ogy 
visszahi\·ási ind ítvánrt meg
ha tár0zot t időn belül egy 

fzben lehet tenni. Ez az üze
mi tanács tagja tekin tetében 
hat hónap, az üzemi tanács 
tekin tetlben p�ig egy év. Ez 
a rendelkezés védi az üzemi 
tanácsQt, illetóleg annak tag
ját  a sorozatos, indokolatlan 
zaklatások ellen. 

Az üzemi tanács a megvá
lasztását követó tizenöt napon 
belül összeül és tagjai  közül 
elnököt választ. Az üzemi ta
nács üléseit az elnök vezeti, 
szerepe kiemelkedő jelentősé
gű az üzemi tanács működése, 
i lletve döntéseinek előkészíté
se és meghozatala szempont
jából. Az üzemi tanács hatá
rozatait szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlóség esetén az 
elnök sza\'azata dönt. Az el
nök személyének jel:mtöségét 
a törvény ezúton is kiemeli. 
Az üzemi tanács akkor hatá
rozatépes - a törvény értel
mében -, ha az ülésen tag
jainak legalább fele jelen van. 
Minósített szótöbbséghez a je
len lévő tagok kétharmadának 
szavazata szükséges, ha az 
üzemi tanács együttműködési 
jogát (ezt később ismertetjük) 
gyakorolja. 

Az üzemi tanács üléseinek 
gyakoriságára a törvény elő-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A legaktívabb dolgozókat jelölték 
A május 25-töl 27-ig tartó üzemitanács-választá

sok ugyan árnyékban maradtak a tb-önkormány

zati választásokhoz képest, nem mondhatjuk 

azonban, hogy kevésbé fontosak. Az üzemitanács

választásokon dőlt cl, hogy melyik szervezet válik 

reprezentatívvá, és milyen mértékben részesül az 

.... azati, szakmai vagyonból. Az üzemi tanácsok � , , 

mint ismeretes, részt vesznek a vállalat vezetese-

ben, a szociális természetű vállalati pénzalapokról 

együttdöntési jog illeti meg öket, egyetértésük 

szükséges a munkavédelem belső szabályozásához, 

és véleményezniük kell valamennyi, a munkavál

lalói léttel összefüggő kérdést. 

A \·álasztás idösza,kában el- dolgozókka,l az üzemi taná
látogattunk Budapesl-Ke!en- csok szerepéről. feladatairól, 
föld áHomására, hogy lás- a személyi javaslatokról. Az 
suk miként voksolna,k a mun- elö!,észületek során semmiféle 

- említésre méltó - problé
mát nem tapasztaltunk. 

Ezek után a s1.akszervezeti 
irodából átmentünk a szom
szédos tanácskozóterembe, a 
választás színhelyére. Haszán 
Erzsébet üzemgazdász, a vá
lasztási bizottság elnöke és 
Vágási Jánosné munkaügyi 
ügyintéző, a választási és sza
vazatszedő bizottság tagja ült 
az asztalnál sza\·azókra \·árva. 

- Már tegnap elkezdtük és 
holnap is folytatjuk - adták 
a felvilágosítást. 

És jöttek a szavazók. a töb
bi között Kiripo/szki Ferenc
né hangosbemondó, és Tálai 
Istvánné számadó és fizető 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szakszervezetünk működési 
területén az elsők között vá
lasztott üzemi tanácsot a Szol
noki Jármüjavító Kft. Az 
egyszemélyes l\IÁ V tulajdonú 
gazdálkodószervezet dolgolói 
13 tagú üzemi tanácsot vá
lasztottak. A \·álasztás május 
24-én volt. Dr. Tóth György
nek, a választási bizottság el
nökének tájékoztatása szerint 
a választásra jogosult 1 151 
dolgozó hat szavazó körzet
ben adhatta le voksát a 19 je
Iültre, akik közül 14-et a Vas
utasok Szakszervezete jelölt, 
5 pedig független jelöltként in
dult. 

A szavazáson a jogosultak 
több m int 70 százaléka járult 
az urnák elé. A szavazatszedö 
bizottságok az urnák felbon
tása utin 762 érvényes és 41 
érvénytelen szavazólapot szá
moltak meg. A legtöbb sza
vazatot, 653-at Berta István, a 

VSz helyi szakszervezeti tar.á
csának ti tkára kapta, utána 
6-15-tel Boros András kö\·etke
zett. ó szintén a VSz jelöltje
ként indult. A megválasztott 
jelöltekre leadott érvénves 
szavazatok száma egyenként 
meghaladta az 50 százalékot. 
Ez az érték jóval magasabb a 
30 százalékos minimális meg
választhatósághoz szükséges 
határnál. 

A 13 tagú üzemi tandcsban 
12-en képviselik a VSz-t. A 
jelöltek közül a választási bi
zottság elnökének jelenlétében 
beszélgettünk Kovács István
né tervügyi üg.vintézövel, aki 
független jelöltként indult, 
de tagja a Vasutasok Szak
szervezetének. Részt vett a 
beszélgetésben Boros András 
művezetó. \'alamint Nagy Fe
renc rendszerszervező mér
nök, a szakszervezeti tanács 
elnöke is. 

Arra a kérdésre, hogy ml a 
VSz választási sikerének a tit
ka, elmondották:  titok nincs. 
A jelölteket széles körü köz
véleménykutatás alapján vá
lasztották ki. M indannyian él
vezik környezetük bizalmát. 
Hasonló okok miatt népszerü 
a Vasutasok Szakszervezete is, 
amely elsósorban érdekvédel
mi tevékenvségével vívta ki a 
megbecsülést. A szakszervezet 
különösen az átalakul.is nehéz 
időszakában, a létszámleépí
tés kényes kérdésében hallat
ta hangját. Ennek is tulajdo-

kavállalók a körzeti szakszer- �-----------------------------------
vezeti bizottság területén ? Ki-
1'1Íly Klirolyné szb-t i tkár el-
mondta. hogy a 13 szoii?álati 
fónökségen 460-an dolgoz• 
nak, ebből 338-an szakszen·e• 
zeti tagok. (Az utóbbi héten 
21 új belépö\·el gyarapodtak.) 
Kilenc helven választottak 
üzemi tanácsot vagy üzemi 
megbízottat. ennek megfele
löen 9 helyen müködött vá
lasztási bizottság. A területen 
csa.knein minden szervezett 
dolgozó a Vasutaso'< Sz1kszer
vezeténe!< tagja. A társszak
szervezetek közii I a VDSZSZ
hez. és az Allomásfőnökök 
Szaksz�r\·ezetéhez összesen 
16-an tartoznak. 

A 9 helren müködő válasz• 
tási bizott,;ág elnöke VSz-tag. 
Összetétel ük : 19 VSz-tag. ti 
szervezeten kívüli dolgozó és 2 
VDSZSZ-tag. A ielöltek össze
tétele - amelvból 17 dlaszt
ható : 16 VSz-tal?. 1 a c'lo!P.ozók 
jelölt ie  és 2 a VOSZSZ-P Bu• 
dapest-KelenCöld állomáson 
7 tagú üzemi tanácsot választ
hatnak. 

- Beszéljünk a választác:nk 
elözménvf'iről - ajánlom Ki-
rály-nénak. 

- Má jus elején k ihóvítf'tl 
bizalmitestület i ll lést tartot
tunk a vála.c;ztásl bizottsál!ok 
elnökelrtek réc;zvetelével. ahol 
meg\ritattuk a tennlva16kat 
�s itnva.go'kkAl IJ\t tuk el a 
választókat, • jernttekew fo� Osemlianács-vAlas�&áll a Nyugati pAlyaudvana. Klkfayesl 
ly� elbes:él&ttlünk a 

Sibdor leletonkhPoDtes SZolVlll 

U'oU; Tllt&i Tibor) 

nfthat6, hogy az érintettek 
többségénél elfo&adható me&
oldás született. 

Az üzemi tanács szerepét el
sősorban a munkavállalók ér-

dekvédelme uempontjából 
ítélik meg, Hangsúlyozták, 
számolnak a kezdeti nehézség
gel, mivel a tulajdonosi aka
rattal az érdekellentétek fel
oldását csak kompromisszu
mok útján látják biztosított
nak. Mindannyian jó tapasz
talatokat szereztek korábban 
a szociális b izottságban. Di
csérik a működését és szeret
nék átmenteni azokat a jó 
módszereket. amelyek alkal
mazását az üzemi tanács jo
gosítványai megengednek. 

A kft. igazgatója, Sándor 
János \·éleménye szerint is jól 
választottak az üzem dolgozói. 
Olyan személyek kerültek be 
az üzemi tanácsba, akik ed
dig is bizonyltottak. Munká• 
juk, megértő támogatásuk 
csak hasznára válhat a kft. ve
zetésének. Az átalakulás erő
próbáját Is csak úgy tudják 
k iállni .  ha a dolgozók egyem
berként küzdenek azért. hogy 
ez a nagy múltú jármújavit6 
ne veszítse el profilját. 

Az üzemi tanács szerepének 
fontosságót ml sem példázza 
jobban. mint az a jelzés érté
kű könyv, ami az igazgató 
asztalán hevert. Miről szólna 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Megmérettettünk 
Kedves Kolléganók, Kollégák! 
Május 21 -én fontos megmérettetésen ment keresztül 

a magyar szakszervezeti mozgalom. E napon történt a 
társadalombiztosítási önkormányzatok munkavállalói 
képviselőinek megválasztása. Május 25-26-27-én üze
mi tanácsokat választottunk a Magyar Allamvasutak
nál. 

Mindkét választás jelentősége túlmutat azon a puszta 
tényen. hogy fontos döntéshozó test>ületek jöttC'k létre. 
Az, hogy a választásokon való megjelenés aránya fe
lülmúlta II várakozásokat, egyértelmű szakszervezeti si
ker, és csattanós válasz azoknak, akik kényszerű-kel
letlen támogató nyilatkozataik ellenére valójában min
dent elkövettek, hogy a választások eredménytelenek 
legyenek. Amire hivatkozva uzután sokáig és hosszasan 
lehet(ett volna) hangoskodni arról, hogy a munkavál
lal6k közömbösek és érdektelenek, s ki tudja, ml végre 
követelőzik folyton egynémely szakszervezeti vezető, 
amikor nincs is folyamatos támogatottság. 

A magyar társadalom, s ezen belül a vasutasság. fi
gyelemre méltó érettségről tett tanúbizonyságot mindkét 
választásnál. Minden ellenkezó híresztelés és kételkedés 
dacára hiteles és ütőképes testületeket hozott létre és 
ezek feladatkörében saját kezébe vette sorsának alakí
tását. 

Külön örvendete!I - és a választók tárgyilagos érték
ítéletét, megfontoltságát és bölcsességét jelzi - az erős, 
nagy szakszervezetek iítütö sikC're. A tb-önkormányzati 
választásokon az MSZOSZ, az üzemitanács-válac;ztá
sokon pedig a Vasutasok Szakszervezete fölényes ered

ménye azt bizonyítja, hogy a munkavállalókat hi tege
téssel, ígérgetéssel. mások lejáratásával nem lehet so
káig megtéveszteni. 

A választási eredmények arra is fényt derftenek, hogy 
melyik szervezetnek mennyi a valódl súlya. ts Innen 
már csak egy lépés. hoi;(y az érdekvédelemben és a köz
életben is érvényesüljön Arkhimédész törvénye, vagy1� 
minden szer\'ezet oly mértékben vegyen (vehessen) részt 
benne, amennyit nyom. 

Az eredményes választásokért, a Vasutasok Szakszer
vezete támogatásáért ezúton Is szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik nem II széthúzásban, ha
nem a vasutasok összefogásában érdekeltek és bizal
mukkal ezt a szervezetet tisztelték meg, 

A bizalom elnyerése azonban felelősséggel is jár. Na
gyon fontos. hogy a most megválasztott - és túlnyomó 
részben a VSz tisztségvlselöiból álló - üzemi tanácsok 
szakszerű. elfogulatlan, de a dolgozóknak ell{ötelezett, 
felelósségteljes munkát végezzenek. 

A Vac;utasok Szakszervezete a jövőben is ezen fog 
munkálkodni válas.1.tói és minden vasutas javára. 

Papp Pál 

Választások 

a számok tükrében 
Lapzá rtakor. júniu� 2 án még tartott az üzemltanács

\·álasztás adatainak fe1do:gozása. A rendel"kezésre álló si.ámok 
!J5 száza!ékos pon tossággal tükrözik az eredményeket, amelyet 
az alábbi táb!áz:it mutat. 

Mecválasztotl ül-lacok mecoszlása a Jelölés szerint 
(Nem vécle1es adalok) 

SzotgálaU ÜSSRIIC!D V A• IHunkus- Fü,cget• 
hely Üi• llll VSs VDSZSZ MOSZ Ot:SZ a,máca len 

Budapest 32'2' !!!> 35 38 24 
Debrecen 192 1 3 1  1 3  12  35 

Ml!.kolc : u  1 09 20 12 
Pécs I U  88 3 1 1  
Szeaed 268 1 71 38 22 1 1 29 

Szombatbel1 1 �  1 1 8  3 1  16  t 
Záhony 1 3 1  10'2' 1 5  8 
Szolnok 38 n 1 1  8 
Khp. Hivatal '2'1 ei 

-
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A várakozásnak megfelelő 
erédmény szü letett 

450 millió marka német hitel 

a hegyeshalmi vonal átépítésére 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

pénztáros. Be-benéztek olya
nok is, aki k  már leszavaztuk. 
mint például Pados Imre for
Aalmi hivatalnok, szb-tag, és 
Kelényi Guörgy állomásfőnök. 
A ,·álaszt.ási b:zotts,íi,: taitjai 
üdvözölték az érkezőket, maid 
a voksolás után megköszönték 
stavazataikat, s közben beszél
gettünk a ,tágas t eremben. 

- A1:kor 1,ezdtem bí::ni a 
szakszervezetben, amikor 
sztrájkot szervezett - mond
ta Tálai Istvánné. - Ez a vá
lasztás, úgy ér::cm, előbbre vi• 
s::i a dolgokat. E:ért is jöttem 
s::avazni. 

Kem mindenki osztotta Tá
lainé véleménrét a '-Ztrá,ikról, 
mondván, nem hi:ítwzott az 
nekünk. főként úg;·, ahogy 
sten·ezték. 

Amikor a sztrájk kapcsán az 
aliomásfönökre néztem, Kelé-
1,yi György megjeg,·ezte: az 
jogos. A béremelés jogos 

,, ..... '\ ... 
. \ ' 

igény. Eg_v munkaadó örüljön 
annak - erősítette meg - ha 
bért tud emelni, mert a meg
felelően fizetett embernek 
jobb a közérzete, s követelni 
is többet lehet tőle. 

- l\lilycnntú tartja a jelöl
teket ? - érdeklődöm. 

- Olyan emberek, akikkel 
korábban is együtt dolgoz
tunk. Jó dolog, hogy a dolgo
zók most is a legaktívabbakat 
jelölik: a:okat, akik már bi
zonyítottak. A magam részé
ről helyeslem az üzemi tanács 
létrejöttét, mert remélem, 
hogy nem gtltat jelent majd a 
munkában. hanem segítene:.-: a 
vezetésnek. 

- Reménykedni lehet és 
kell is - szólt közbe I-laszán 
Erzsébet, a választási bizott
ság huszoné\·es elnö�c -, de 
sajnos, sokat csalódtak már az 
em berel,, ezért fenntartás 
nélkül már ,iem bíznak sem
miben, Am ramé11ykedilnk, 

--- �
""' 
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(Rák Béla rajza) 

hátha most . . • Majd az üzemi A kormány május kö1.epén 
tanácsok . . .  tárgvalta a Dudapest-Hegyes-

l\Iásnap este 6 órakor jött halom közötti. nemzetközi fő
el az igatság pillanata. ami- vnnal átépítésének: szü:cséges
kor - a törvényes előírások ségét, s egvetért.ett. annak· né
szerint - föl bontották az ur- n,et hltclcsomaq keretéb '11 
nút. Kiderült. ho;::y a rendben történ,í finan�zírouhi me2-
lezajlott választás én·ényes. A I va:ó,itá�ara előlerje�ztett ja
\·,ílaszt:'tsra jogosult 147 vas- vas!at:al. A :\L\ V s a \'asu�a
u i.a.s közül 1 0:i-en adl:ík le sok sz.ámiíra üt·vendete� lle
szava7„atukat. Ebből érvényes jelentés kormánvszúvivói tájé
�zavaza.t 102. érvénytelen 3. A koztatón hangzott el. S ez egy
Bu{lapcst-Kelenfö:d állnmá- ben azt ie!ent!, ho!!v a vonal 
son meg,·álasztolt 7 tagú üze- teljes rekonstrukció.i::i beiát
mi tanács tagjai a követke- haló közel5é_;::be került. 

A 
0

hite: további része a ma
C(\'ar vasúti júrm(i;::vártást, en
ne:.. két fonto..; bá;,;isát érinti 
Ai eg,- :k  a Gail'l.-Hunslet 
munkáiára épül. a má�ik a 
l\IA V j:írmüjavító l c>véi<.e:w,é
�ere alapozód: k. i\ h i telból 
mind a ké'. 1,;drtóbftz s ré9"· 
sed!k A i\IÁ V  ,iármziiavitói 
kapacitási ldhas:nalva kö::ifa 
.�zcmé111kocsirJ11á1tásra kcril! 

sor Dunakeszin. Ez az elkép
ze:ésck szerint  50 �zázalé'.rn� 
bc>,z;i.!litási h{invadot te�z lc
hető\'é. A közös !!l'ártási fel
futás később külröld értéke
síté�t is eredményezhet. I tt el
�ősorban a kelet.-európ;ii or
,;:rágo'.( jöile:ne!, ,zfnnít,1�ba. 
De szó !ebet a FAK-országo'.,-

ró:. sőt egves távol-keleti or
szágok is beléphetnek a leendő 
magyar gyártmányú személy
kocsi-vásárlók közé. Ha a 
gvártás beindul, nemcsak 
újabb. több ezer munkahelyet 
;.' Kerü megmenteni. hanem 
cg1· nagv hagvomán_vokkal 
rendelk!'ző magyar iparágat, a 
vagon�yártás• is életben lehet 
tartani. s később fejle�zteni .  

Hogv mikor kezdődhet a re
konstrukció ?  Amint a parla
ment a hi telnek a Pénzüg1·
m:n isztérium által nyújtandó 
fedezetéf jóváhagyja. Ha ez 
megtörtén ik, már at é\' má
sod ik  felében munkához lát
hatnak a pályaépítők. 

R. V. F, 

zók : D�ko�11! Ilonn, VSz: Cz�- M i t  tartalmat a h lteicsomag ? k�s. L�szl;me _szervezeten k1- A nngv jelentéíséqü bcruhítvull : 1· eher Peter, VSz; La1os 7ás le!!fon tosabb elemeit. kezd
lstván, VSz: Liplih Sándor. \"e a Jc:.efontos:ibbul, :1 pénzzel, 
VSz: Pados lmre. VSz és Stc- é� folvtatv3 a rekomtru kc;ó 
fanav Irén, VSz. !et'vezett ütemPzé�ével. 11 né- .---------------------------Ami a körzet többi állomá- mct kormámI 4.5n millió már
sát illet i : Dudniir:; 1 üzemi T-ás - e: kii,ülhelfil 24 mil
rnegb(zott. rncs:,,i _  1 . üzemi liá rd forintnak felel meo -megb1zott, BudafoJ{-Haros l hitelt bi:tosít a 1:01UZI átépítéi.i;,;cmi megbizo:.t, Dunai Fino- sére. 
mitó 3 fős üzemi tanác�. Er- A n1gy�zab1sú rekonstruk-csi, l üzemi megbízoa. Sz;iz- ció két okbó! i� hal:lszthatathalombatta, TúrMk és Érd l ,m. Egvrészt. azért. mert ez a 

Nosztalgiavonattal 
az éjszakai pusztába 

ugvancsak 1 üzemi megbízott. 
Valamennyien a VSz képvisc- vonal összP!,öti :\fagni rorszá- Az idegenforgalmi fv'clénv-
1 . , r:ot a nru11a•-euró,11: hálózat- ben 2:azdag programot. Ját\'Ú-ete,x>n. t l b h t. . ~ Hog\·an értékeli a választás a · :', c>g-y cn meg. a ·ir07o a nyo� altrnkcifit k tnál a vende-
eredmém·ét? E1.t kérdeztem K�zép-�i�•·,íp�n . . nni�at- gcknek eg,v közi.is vál l fl lkozás, 
a választási bizottság elnö'.i::étől keiet._ �l,1etve del .. 1 r.�:�vu ,- a MÁV Nosztalgia Kft.. a 

é.; a �znkszervezcti bizottság ti:anz,t u,\·o�n.hk km.o_, . �T,is- • Tompacs:'trda KJL.. a MAV és 
tit-káráló!. reszt nl:tllal1tnst nd a fe11,,,:,;_ az I nterti-avcrz Rt. 1\ vál-

Haszán Er:sébet: - Őrö- trsnck a.: l!J96. éri nilá17l;iál- lalk1>zá� elsősorban turista-
münkre szoigált a 7 1,4 száz;i- lítás. Az expo fonzn'.mát csoportokat  !,Zállít :• fő,·itrosb<.>l 
'.ékos rész,·étf'li arúm·. Az is ug\·anis nem lehet c�:il-;;: az a lajosmizsei pusztai Tompa-autópáll'á7,i·a alapozni .  Sik0i·cs csúrcl;'tba muze;'1l is  értékú ked,·ezó, hogy k<'vés az él'-
vén�·tc!en s1,avazat. Tú l kci7.el me1trenclezé�ének fon •ns e1ó- 80- 100 éves kocsikból álló. 
:,eri.ilt azonb3.l1 egrmáshoz a ff'ltéte ' c a Dudnpr.St-13frs kü- "'Őzmozdonv vonattal. exklutiv 
1 · t ✓• 1 • , • , - . • "Ölti mcnet1dri röv;d iPé�(! . .\ ';;05 .,t.algi·a,;onat•,.�l. ,e \'<t asz,.as 1aopont1a, cs ez � " 
sok embert me�zavart. ',é\ fö,-�ros _kü7iitti '.!:i� ki!o-

A nosztalgiavonat május 14-
K'irály Károlyné: - A dol- me,e_r t:.i,·ol,:isr. lOO �m ora se- tői minden pénteken 1 8.33 

go7.ú!;: várták, hoe;v beleszól- be_�seg mPl_!ett, LO percre ó1·akor indul a N'\'ugati púl\'a
hassanak a mun!rnhelyi dijnté- csokkenlh<'10· udvarról e:s éjfél t.í.iban érl<e
se:{be. Ezt az i .e:ém·liket erösl- Mint a l\1AV Vezérigazit1tó- zik vissza. Nemcsak a korhű 
tet•ék meg rrszvételükke, és sá�on mecrtnd· uk. n pált·n- szerelvén_v. a pöfögó gőzös, 
szava7�'ltai.1�kal. A ,·[dasztús rekonstrukci,'ir1 miniel!v ·�no hallem cg,·kor a;,: Orient 
eredmém·éből a Vasutu,o!, mill ió m ·;r!,at iorúí•, nn 'c F.'1 - kocsi b segíti a század eleji 
Sza:tszen·ezcte vcz�tőtesti.ilc- nnk a,: ös�z�i!ne;.;: R3 s7:17::ilé- hangulat felidézését. A vona
tének is le l,ell ,·onni:1 a sziik. kát mag,·ar gdrtm{il"\'ll o{i!·,n- ton - a mintegy másfél órás 
séees kö,·etkezteté-;e!cet. Azt t� rtozC>kok v:'1,;írl'i,iir, f"; h1-

z,i mun'-:i"rfí t,6réM!, k; fizP- út alatt - gazdagon terített 
például, hogv még erőtelje- n�.aalokon finom falatok és 

Felsőlajoson lo\·as betyárok os
torpattogtatással meg:'1ll ítják a 
\'Onatot. s lánvokat rnbolnak. 
A vonatn'il leszálló utasokat 
pú: inkával, pogácsával várják. 

A pusztai ál lomúsr61 lovas 
kocsikon szállítják a csoporto
kat az új TompacMirchíba, ahol 
ínvcsiklandó mn::!varos étele
ket swlg:Hnak fel. A kiadós 
\'acsora utún kö,·etkezik a fő 
attrakció. i\ csárda közelében 
iákl.vás lovasbemutatót ren
deznek. meh·nek egvik látvá
m·os produkcióját a csikós
\·irtus. s a „pusztaötös" szol
gáltatja, Az est záróakkordja 
a Mafllm Kft. pirotechnikai 
bemutatója, a felejthetetlen 
pusztai tűzijáték. 

Ro-La vonatok Szegedről 
�eob érdP�\'édolcmme-l, , k,,-ze- J.é:,ér� .s7,áni.�.�. J;7: utóhbi e;z\'
lebb kerUh'e az ember�khe-;,; bel"I a7t f, • i:e:lent i .  ho�1v 17 

�zélc,ítilet:k a szakszervezet am·<> giak hj·i !',·a rn'att l i>éoiiiő 
tömegbázisát. rnsúti p::í',·afenntartn kapacl-

(Kárpá.ti) tást sikerül megőrizni .  

itnlQk várják a z  éhező és a 
szop)jazó . .  .\lfaSoJrn,_t. A l'Jangu
lato::. parnsztbatyus vendég
látás a pusttán folytatódik. 

A program befejeztével a 
vendégek ismét lovas szekérre 
szállnak. hogy a nosztalgia
vonat vísszaindulásáig kijus
sanak az állomásra. A társaság 
szolgáltatását egyébként az 
országban bárhol, ahol a \'as
úti közlekedés lehetősége meg• 
van, meg lehet rendelni. 

<vO 

Évi 60 ezer kamionnal kevesebb ai utakon 
A közelmúltban Szegedről 

elindult a „Gördülő országút" 
fuvarozás, naponta n égy pár 
kamionszállító vonal tal Sze
ged és at ausztriai Wels kö
.:ött. 

Az előzményekhez tartozik, 
hogy az elmúlt évben osztr:'ik 
szerelvényekkel először kísér
leti jelleggel Budafok-Háros 
és Wels, majd novembertől 
Szeged és Wels között indult a 
kamionfuvarozás. A kedvező 
tapasztalatok alapján döntqt
te'.-: most úgy, hogy május 23-
tól Szeged \·égá!Iomással me
netrend szeri nt négy pár vonat 
közlekedik. ,Jelentőségét növe
li, hogy tavaly 720 ezer kami
on haladt át az országon. A 
most megindult vasúti kami
onszállíttí.s évi 60 ezer nehéz 
közúti jármű áthaladását biz
tosítja anélkül, hogy rongál
nák az országutat, fokoznák 

az utak zsúfoltságát és a bal
esetveszélyt, valamint szeny
nyeznék u levegőt. 

A Szeged-Tisza pályaud
varról való szállítás csa!c Ide
iglenes megoldás. K iskundo
rozsmán már épül az új Ro• 
La terminál. A munkúkra pá
lyázatot írtak ki, és a győz
tes már hozzálátott a meg\·a
lósításhoz. A1. új terminál tPl
jes beruházási igénye 250 mil
lió forint lesz. ebből az első 
ütemre 1 10  mi ll iót hasr,,:n:'Unnk 
fö'l. Várhatóan július második 
felében már Kiskundorozsma 
lesz az induló, illetve érkezó 
vonatok \'égállomása. 

Május 23-án, Szegedről há
rom kamionszállító vonat in
dult el Ausztriába és kettő ér
kezett. Másnap 2-1-étől m:-\r 
teljes a nagyü7em a Szeged
Tisza pályaudvaron. 

(Gellért) 

Közgazdász gondolkodás-
módom alakítúsához a leg
hasrnosabb útravalót az adta, 
hogy belülről ismerhettem a 
paraszti életformát és egy sze
gény család gazdúlkodását. Ott 
tanultam meg, hogy a népe!c 
csak azért maradbattak meg, 
mert ők nem \'Oltal, modern 
közgazdászok, ezen értve már 
a klasszikusokat i�. 

l\Iinden parasilember tudta, 
hogy nemcsak nzt kell meg
csinálni, ami mei;,éri, \'agyis 
amiben meglérii! annyi, 
amennyit egy nupsz..1mos kap
na. \'agy amennvi neki általá
ban egy munkaórúra jut. ha
nem att is meg kc•ll csinálni ,  
ha van rá idő amiben ennek 
csak tört része térül meg. Ok 
tudták, hogy a c�alúd és a gaz
dasúg rezsije allól nem lesz ke
\·esebb, ha csal, akkor dolgoz
nak. amikor az az „oko-;" kal-
1:ulálók szerint is megéri ha
nem mindig dolgozni kell. ami
kor van arra i dó. JUcrt nincs 
nagyobb kár. mint dologtala
nul lopni a napot. 

Biza lmat kaptak Az én \·ilágomban is min
den családban tudtak. ho�v 
akkor is kell dolgozni, ha az 

képviselői, Turóczi József, a nem jó üzlet. Csak azért lche
Y:ílasztási bizottság elnöke, a tett szép a Iakús, csak úgy 
VSz képvlselő,ie. Relukács gyűlhetett össze a slafirnng, 
l\lagdolna és Veres Attila, a e�yszcrüen csak akkor lche
VDSZSZ képviselői örömmel tett megélni. ha az idővel nem 
adtak tá.iéknztatást a válasz- számoltak. A nép tudta. hogy 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

másról, mint arról, mit kell 
tudni az üzemi tanácsokról? 

- Mit is kell tudni egy 
kft.-ben működő üzemi ta
nácsról '? - kérdem az igazga
tótól ? 

- Elsósorban azt, hogy a 
kezdett időszakban gondok 
lesznel, - de nem megoldha
tatlanok - a kiilönbö:ő szer
vezetek közötti munkameg• 
osztásban. Ehhez tudni kell, 
hogv a kft.-nek van egy fel
ügyelő bizottsága, van egy tu
lajdonosa, s ez a MA V. Itt 
van a szak.Szervezet, s maga az 
igazgató, a'ki egyszemélyi fe
lelősséggel tartozik a kft. ered
ményes működéséért. A feiso
roltak meghatározott jogok
kal bírnak. 

A szolnoki pályaudvaron, 
ahol a VSz önálló szervezet
ként közvetlenül a központnak 
tartozó felelősséggel m0ködik, 
felkerestük a szavazóhelyisé

,ct. A választá:;i bi.wttság 

tás menetéről. az idő csak akkor pénz, ha 
Tájékoztatójuk szerint a ke\'é<; van belőle. l la nincs .ió 

720 választú<;ra jogosult állo- munkaalkalom. akkor azt kell 
mási dolgozó 50 szúzaléka már kihasznúlni .  ami van. Ha Yet
májui- 26-ún szm·azott. A vá- ni, aratni vagy szénát gvű,ite
lasztftst három napra tervez- ni kellett al;kor nz idő pénz 
ték, ebből m,ísfél nap telt el. volt, mert mi nden késedelem 
A 1 1  tagú üzemi t.anúcs �-eszteséggel ját·t. Dc télc>n ak
helyért 23-an vet·senyeztek, kor is érdemes volt az erdőn 
ebből 12 a VSz, 11 a VDSZSZ gallyat gyűjteni, a szovoszé
jelöltje. Mindkét szakszerve- ken dolgozni, ha az időt rabló 
zet jelen levő képviselői hang- és az okosok szerint gazdaság
súlyozták; semmiféle törvény- talannak tűnik is. 
sértés, rendzavarás nem tör- Ebben az alapélményemben 
tént. A szakszervezetek képvi- az sem ingatott meg, amikor a 
selői a legnagyobb eg_vetértés- szocializmus ezt az elvet ügy 
ben őrködnek a ,·fi!asztás all<almazta, ho�v annak is biz
fü,ztaságán. Nem befolyásol- t osított munkaalkalmat. ha va
nnk senkit abban, hogy me- lal<i nem i gyekezett. Ez ellen 
Jyik képviselet jelöltjére sza- ugyan kezdettől fogva tilta• 
vazzanak, azt döntsék el a vá- koztam, az 1-4 százalékos 
lasztók. munkanélküliséget szükséges-

Pásku Jenö rtek tartottam. de örültem, 

Nagyon drága 
nem dolgozni 

amikor az emberek többsége 
a munkaidő után akkor is dol
gozott, amikor az \·állalkozói 
alapon nem lett \'olna üzlet. 
E1mefr a nem .,gazdaságos'' 
munbinak kös:önhettülc és kö
szönhetjük i;::inte minden rela
tív eredményünket. 

Különösen akkot· fordult 
minden rossz irányba. amikor 
előbb a reformközgazdászok, 
majd a rendszerváltozús után 
mind a kormány, mint! az el
lenzék meghirdette, hogy l e  
kell á l lítani minden olvan ter
melést, amelyik  mát· nem 
.. gazdaságos". Belőlük uayan
is hiányzott az a jó:nn pa
raszti ész, lzom-1 a na:da.�ágta
lant csak aklcor s;:;abacl leál
lítani, ha helyette uaulascír10-
sabbat csinálhatunk. Nálunk 
azonban a t:azctaságir:ínyítús
ban az én'<'nyesült, hogy a 
gazdaságtalanná! jobb a sem
mittevés is. Ennek az „okos" 
politikának lett at a követ
kezménye, hogy az orszúg fele 
botrányosan szegényedik, a 
nemzeti jö\'edelem katas%tro
fálisan c�ökken. az állam
ka8szában pedig eqyre nagyobb 
lesz a hiány, a dol�ozók jelen
tős hányada pedig nvugtalanul 
alszik, mert vagy n incs mun
kája, vagy attM kell félnie, 
hogv elveszíti azt. A \';ílsf.�ot 
a \'álság elleni okoskodás idéz
te elő. 
• Mi t  kellett volna tudni a po
l itikai éi- i-zakmai elitnek ·? 
Csak annyit hogy nem a 19. 
században \·agyunk. hogr a 
mai gazdai-ág rezsije nem a 
termelés mennyiségétéíl függ, 
és ez a rezsi n i ncc; messze a 
nemzeti jövedelem no szúza
lékátói. Ez az áll ítús bővebb 
bizonyításra szorul :  

- A z  nem vitatható. hogy 
az amortizáció olyan költség, 
ami nem függ a termelés nagy
ságától, sőt leállítás esetén a 
legnagyobb a vagyon\'es;:teség. 

- A költségvetési és társa
dalombiztosítási kiadások sem 
csökkennek annak következté
ben, hogy csökken a termelés, 
sö. az a megnövekedett mun
kanélküli-segélyek, a kény
.,zernvugdíjazások és a megnö
vekedett társadalmi rászorult
süg miatt még nő is. 

- A leállított termelés alig 
jelent össztársadalmi szinten 
munkabér-megtakarítást. h i 
szen fizetni kell a munlrnnél
kül i-segélyt. 

Márpedig miből áll a ter
melés társadalmi költsé�e? 
Amortizficióból. költségvetési 
elvonásokból és bérből. Ebből 
az következik. ho((y nem lehet 
oluan ves;:;teséges termelés, 
amely nem volna „gazdaságo
:;a bh" mint a scmmittez;és. Ez 
a tétel természetesen csak 
addig igaz. amig a munkanél
kül iség magas. Én ezen az 3 
százaléknál nagrobhat értem, 
l.\frrt nemcsak a reülbér fontos. 
hanem az is. hogy ne kelljen 
a munkájukat becsü11-1tesen 
véazőknek attól rettegniük  
hogy elbocsátják őket és  re
ménytelen a másutt való elhe
lvezkedés. Mert Nvugaton is 
ott vannak a nagvobb bajok, 
nhoJ megen(!edik a 1 0  sz;ízalé
kos ,·agv még nagyobb mun
kanélkülisét!et. Szerencsére n7. 
ezt megengedő kol'mánvok ott 
i s  megbuknak a l,övetkező 
válnsztáson. 

Külön kellene arra is gon• 
rlolniuk az illetékeseknek. hogy 
minden „gazdaságtalan", 
vagvis a nazy adókat már fi
zetn i nem képes v1íllalat le� 
állítása egv sor addig mPg 
nverPségeset. addig még jó 
adófizetőt é!, munkaalkalmat 
teremtőt is magával ránt. 

A 1 9. sznzad fejlett tőkés or• 
sz.ágai jelentettek az emberlsé,:i 
történetében egyetlen olyan 
kivételt, amikor még viszonr: 

lag kevés volt mind az amor
tizáció, mind az állami elvo
nások súlya, a munkanélküliek 
pedig nem kerültek az állam
nak pénzbe, hiszen nem volt 
som nyugdíj, sem munkanél• 
kül i-segély. l\livel mi rész
ben azért, mert még a század 
közepén is száz évvel kullog
tunk a Nyugat mögött. rész
ben pedig  a jaltai szerződés
nek köszönhetően nem éltük 
át ezt az antiszociális kapita
lizmust, hát most az önállósá
got arra használtuk fel, hogy 
behozzuk ezt a lemaradásun
kat. Mind a kormány, mind az 
ellenzék, mind a nemzetkö:?t 
„főtanácsadóink'' mindent 
megtettek annak érdekében, 
hogy nálunk ne jóléti. társa

dalr,m, hanem a régi. .,igazi" 
kapitalizmus épüljön ki. 

Sze1·encsére népünk nemcsak 
a keleti. ortodox szocializmus
nak nem fogadta el a logiká
ját, hanem az idejétmúlt ka
pitalizmusét sem. Akkor a 
sokak számára kényelmes 
munkaviszonvban töltött idő 
utitn dolgozott megszállottan, 
most mint munkanélküli 
igvekszik .,hasznosítani" ma
giit. Már a szocializmus utol
só éveiben és a növekvő sz..a
badságnak köszönhetően. ná
lunk volt a leghosszabb a 
munkaidő Eur6páhan. Termé
vetesen a munkavi�zonvon 
bt'lül és azon túlival egvütt! 
Ma is sokat dolgozik minden
ki .  akinek van erre alkalma. 
De az alkalomteremtésben fe
lülről <;ajnos nem kap kellő 
segítséget. Az elmúlt ötven év 
mégi� a7.t bizonvil ja, hogv le
h0t jó \'agy lehet ros�z a kor
mánvzat, mindenütt meg�zü
letnek a gazdasági csodák, 
ahol a nép akkor is dolgozik, 
amikor az „okosok" szerint az 
veszteséges. Természetesen 
nem fnrt a 1örténeJ„rn előtt jó 
hi?:Ond1vánvt kmJni a?. a kor
m:íny:,at. amelyik a sikerben 
nem n motor. hanem 11 fék 
,•olt. Ezzel A7olm::ik az (illam
fét·fiakm1 k  kP.Jlene a Iegin• 
kább s:.:ámolniuk, akik elhl• 
vatottnak érzik magukat tör• 
ténelmi szerepre. 

Kopátsy Sándor 
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A MÁV-nál  451  főnökségnél 
választottak üzemi tanácsot 

(Folutatás 4Z l. oldalról.) 

frút nem tartalmaz, általá
dosságban mindössze annyit, 
hegy üléseit szükség szerint 
tartja. 

Az üzemi tan.ícs 'ilését az 
elnök hívja össze. /\z össze
hfvás kötelezó, ha ezt az üzf'. 
mi tanács vaiamel.\·ik tagja, 
vuv a munkáltató az ok 
megjelölésével kéri. 

A:r. üzemi tanács működésé
nek rendjére vonatkozó t·ész
letes snbál,yokat a törvény 
nem adott, ennek kiala'.:ításút, 
illetőleg mcg:íl ia pí tft:-:át rá
bízta az üzemi tamicsra, az
za� hogy ezt ügyre;1dben ha
tározza meg. Az ü�yrnnd ter
mészetesen nem lehet ellenté
tes jogszabályi rendeikezSse'._
kel, Cél11zerűnek lú t.�zik. ha 
az Oayrend kidolgozá�ánál  •iz 
ü.zemi tanács szakembert (pé l 
dául munkajogásztJ ,·esz 
iaénybe. 

Lényeges ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozni, hogy az üzemi 
tanácsnak a kollektív szerző
désben mór meghatirozott szo
c-iólis és jóléti célú pénzesz
közök felhasználásával kap
csolatban van együttdiintési 
joga. Az e kfüön kívül esó 
döntéseit a mun'.,áltató ön
állóan hozhatja meg. Ug\'an. 
ak:i:or hnn!:($Ul\'OZni kell. hogy 
az .,egyíittdöntési jog" dekla
r.i lása az egyetértési jognál 
erösebb érdemi beleszólási jo
�osítvúnvt biztosít az üzemi 
tan;ic� számúra. 

A munkavédelmi szabály=at 
kiaditsálw:: az ü::cmi tanács 
egyetértése .�:ü.kséges. A mun
ka\·édelmi szabályzat terveze
tét termé,zetescn a munká!
l!!tó ké�út.i el. majd egyezte
tés után szerzi meg a1. ü7,emi 
w111ít·s e��·eté1·tését annak k i 
ad{1 sához. 

Azo'.,ban az esetekben. ami
kor az üzemi tanácsot eI�Yiitt
dimlési és eqvetértési jo!! ille
ti meg, J j  nap üli rendc!ke
zesre az üzemi tanácsnak, 
hoqv állúspon lj:ít közölje a 
munk:'il' :itó\'al .  amen;,ribcn a 
hatúridcit elmulas7.tja, be!e
e:!rezésnek kell tekinteni. Ha 
azonban az i.it áGá�pontjánuk 
k ikérését a munk:íltató elmu
lasztaná. inté7J,edése én·énv
telen lenne. E:rnek megú!hpí
tá,át a bi rósúgtól lelwt kérni. 
l ! \'en'rnr az eredeti ál lapotot 
kell ht-lyreúllítani .  

A mun'.Gíltató döntését mei
e!őzóen köl.eles az üzemi ta-

nács véleményét kikérni azok
ban a kérdésekben, amelyek 
a munka\·állalók helyzetét, 
sorsát hosszú távon a'apvetóen 
rneghat.ározzák. Ezek: a kér
dések: nem a technikai, napi 
jelentőségű döntések, hanem a 
munkáltatók sorsát hosszú 
tána meghatározó stratégiai 
jellegü döntések lehetnek. 

A muiikáltató köteles dön• 
tése etótt a:: üzemi tanáccsal 
rétcményeztetni az alábbi 
kérdlÍseket: 

- a munkavállalók nagvobb 
csoportját érintő munkálk'ltói 
intézkedések tervezetét. így 
különösen a munkáltató át
szerveze�ere. átabkít:1sára, 
szervezeti egysé� önálló s1,er
\·ezetté a lakulásúra. pri\'atiz:.í-
1:ísára, korszerűsítésére vo
natkozó elképzeléseket; 

- a személyügy nyilnintar
tásrendszerének kin.lakítá.�á
ra a nyilvántartandó adatok 
körére, a 77. §-ban me�hatá
rczott adatlap tartalmára ,·o
nat:._ozó elképzeléseit, i!let-.'e a 
személyügyi ten·et ; 

- a munkaníllalók képzé
sé\·cl ös,;zefiiggö tervei,et, a 
foglallrnztatúst elcise�ító tá
mogatások igém·bevételére, il
let\·e a korengedményes nyug
díjazásra \·onatkozó elképzelé
seket: 

- a megn\ltozott mun'rn
képe�<;égti clolgozók relrnbi! i
tóció.iára rnnatkozó intézkedé
sek tern�:,:etét; 

- az é\'es szabadságol:isl 
t.en·et; 

- az tíJ munkaszerzési mód
szerek és I teljesltm�nyköve. 
telmények bevezetését; 

- a munkavá l l alók lénye. 
ges érdekeit érintö belső sza
bályzatainak tervezetét: 

- a munkáltató által meg
h irdetett anyagi vagy erkölcsi 
eli„meréssel járó pályázatot. 

A munkáltató köteles tájé
koztatni az üzemi tanácsot: 

- legalább félévente a 
,munkáitató gazdasági helyze
tét érintő alapvető kérdések
ról, valamint 

- a munkáltató tevékenv
séi{i körének jelentős módo;f_ 
tására, illetve a munkáltató 
beruházásaira vonatkozó je
lentós döntés tervezetéről : 

- legalább Cé!évente a bé
rek. keresetek alakulásáról és 
a bérkifizetéssel öss:r.efüggó 
l ikvidi tásról, a fogla ! l,mt.,t:ís 
jellernzóirfil. a munkaidő fcl
hnsznf1lítsúról, a munkafeltéte
le:� jel 'emziiiről. 

A fel�oroláshól is 1dtúnik, 
hogv lényegében a munl,álta
tó t!'ljes gazdálkodásáról, az 
ehhez 1:npcsotódó ern,éb ter
veiről kötl'lcs az ii:emi tanács 
véleményét kikérni. 

A joizs1.abály értelmében az 
üzemi tnn{1cs rends7.ere<; in
formáció'rnt kell. hoiz,· k'lpjon 
a munkáltntó helnetéröl. en
nek hir!okában a· munkált'l1ó 
Yezetésében \·a ló rész\·étele 
megalapozott lehet. 

A jo�s7.n bál? JehetóYé teszi, 
ho�y az üzemi tanács a jogo
sultságainak gyakorlásá\·al 
összefü!,!gésben a munkáltató 
m·ilvántnrtásaiba betekinthe�
c;en. Ez elen(!edhetetl„nfü 
szük<;é�'t•$ ahhoz, ho.rn· a mun
km·állal6k nevében megalapo
zottan eljárjon. 

(Garabon) 

Az üzemi tanács választása 
é, mű.ködéi;e nyilt:án i-alóa11 
pén::be kerül. /\ :<itTény ren
delkezése ertelmében a míi!,ö
dés indokolt és szü:,sé_ges 
költségeit a mun:-últatú Yiseli. 
Ennek mértékét a munkülta
tó és az üzemi tanács .iizösen 
állapítja meg. Ha e 1.:érdes
bea vita a.lal.ullui ki, eg11ez
�6 eljárást kell lcfo/ytrLtni. 
fia a fcbk nem tudn{mak 
megeg\·ezni. a Mun:,a Tiir-
1,énykönvve Hli. szakasza éi'
telmében, a feleknek c1;1'.ltöbí
rót kell igénybe \·enniük. A 
tön'énrben Jöntóbírónak ne
vezett személy nem fcltéHenü! 1----------------------------------------

blró, lehet más, független 

A,.. k d 1zakember, aki képzettséf,!é- tszerveze' S osztra' mo' ra nél, tapasztalatánál fogva al-
kalmas arra, hogy objektív, 
Uletve m indkét fél számára 
éltotadharo döntést hozzon. 

.u üzemi tanács valameirnyi 
tat1Jcit a heti munkaideje tíz, 
el� pedig ti.?e11.öt százalé
kcin&k megfelelő munkaidö
ktdw:mi1i11 illeti meg. A 
l'J\unlcaldli-kedvezrnény mérté
ke független a munkavúllalók 
létszAmától. Erre az időre át
Iasket·eset jár. Az el nök részé
re a jogszabály dijazü„t 1s 
•lóír, ha a munkáltatónál 
1000-nél több munka\'állalút 
alkalmaznak. Tekint\·e. hogy il 
JOlalkoro összegszerúséget 
vagy mértéket nem határoz 
meg, így annak összegszerű-
1,-ége megállapításánál csak 
egy szabályt kell betartani : az 
wmi tanács kell hogy a kér
dl,bffl a munkáltatóval meg
eo,ezúk. Garanciális szabály, 
hogy a munkáltató az üzemi 
tanács elnökének díjazást ki
z!rólag az üzemi tanács tud
tával és egyetértésével á l la
pfthat meg, illetve fizethet ki .  

A jogszabály biztosítja an
nlk lehetöségét. hogy az üze
mi tanács a dolgozókat tájé
kOztassa, ennek érdekében in
formációkat, felhív,ísok1 t te
gyen közzé. Ez a dolgozók in
formálása szempontjából igen 
lértyeges, ezért ezt a jogo
sultságot a munkáltató nem 
akadályozhatja meg. Az üze
mi tanács munkajogi védel
mével kapcsolatban a jogsza
baly a szakszervezeti tisztség
\'iaelókre vonatkozó szab,'tlvo
kll.t rendeli alkalmazni. Ennek 
következtében a1. üzemi ta
nAcs tag.ia éppúgy .iOf:!OSl l l t  
fé!mo11dás ellen munkajogi 
védelemre, mint  a szal�:;zerve
zeti tisztségviselő 

Tekintettel arra, hoi:n1 az 
ibemi tanács vo11atkozásába11 
felsőbb szerv soliasem hatá
ro2:hat6 meg, állásfooln/ásra 
mtndig maga az iizemi tanács 
jogosult. Ez azt jelenti, hol!v 
az üzemi tanács tai:fa munka
viszonyának megszüntetéséhez, 
Illetve más munkahelvre be
osztásához az üzemi tanácc; 
eivebértése szükséges, Ez a 
védelem u ilzeml tanács tag
ját meJbízatásának Időtarta
mára és ennek mel!szünését 
köyetó �J()' éven belül ll leti 
meg. feltéve, ha a - t isztséget 
hat hónapon át betöltötte. 

Az üzemi tanács R"egal<tku
lása után fontos Jogkörök 
a,akorlására i l le'tékes. A mun
kavállalók érdemi bel-e111/llási 
Jehetősé�ét m�gteremtendö. a 
jolts7.abály az Ozemi tanács 
számára együttdöntési jo�ot 
4llao.ft me� a munkáltati szo
elllls. j61étt pénze117.közein�k 
felhaszn6lá11ával, I l letve az 
t�an Jéll�ü lntézmén�ek 
1:wnnqait.á&Aval kapcsolatban. 

• 

Az alábbiakban néhány, 
részben szó, részben érte
lem szerinti idézetet köz
lünk az Osztrák Szövetségi 
Vasutak (088) jogviszo
nyainak újjárendezéséröl, 
az 1992. december 29-én 
kiadott osztrák törvényből, 
amelyet érdemes összeha
sonlítani a most készülő 
magyar vasúti törvénnyel. 

Az OBB .. saját jogi szcmé
lyiscggel rendelkező türsaság", 
a korlátolt felelősségü türsa
s{1:;okr6J szóló törvényt kel l  
alkalmazni reá. 

A feladatra „személyek és 
áruk fuvarozása, valamint az 
ehhez ·szükséges minden be
t·ende1.és elóállítása és kar
bantartása, továbbá gondosko
dás mi nden ezzel összefüggő 
vag? ebbül keletkező üzlet
ről", ide értve a váll a lat fej
lődését szoll(áló részesed&,;ek 
megszerzését is. Az ÖBB 
„üzemvitelének célja modern 
és teljesítőképes közlekedési 
szolgáltatás biztosítása, amely 
megfelel  a piac követelmé
nyeinek és a közlekedéspoli
tika érdekeinek". beleértve a 
közszolgál tatási teljesítmények 
nyújtását is. 

Az őBB-t „kereskedelmi 
alapelvek szerint kell vezetni 
és üzemeltetni. Ez érvényes 
a közérdekű kötelezettségekre 
is". 

Az osztrák állam viseli az 
ÖBB üzemvitele elóbbi „cél
jainak teljesítéséhez szükséges 
pálya rendel!,ezésre bocsútá• 
sánal{ és k iépítésének költsé
geit. ( . . .  ) A va�titi in frastruk
túra rendelkezésre bocsátásá
nak é„ kiépítésének ( • . .  ) a 
közlekedéspolitikai alapelvek 
szerint kell történnie. A vas
üti pálya haszmílatáért di)at 
kell felszámítani. ( . . .  ) Az ál
lamgazdasági és közlekedési 
min iszter ( . . .  ) a pénzügymi
n iszterrel egyetértésben, a 
közlekedéspol i tikai alapelvek
t·e figyelemmel és az Oszti·ák 
Szövetségi Vasutak meghall
gatása ut.fo rö�zíti a díj nagy
ságának kritériumait". 

Az ÖBB tartozik „a válla
lat i n frastrukturál is tevékeny
segét (terfüetét) a közlekedé. 
si teljesítményeket 11zolgáló 
vállalati tevékenységtől olv 
módon elválasztva szert•ezn l 
és a s-zámvitelt mindenkor 
úgy alakftani és úgy vezetni .  
hogy a vasúti infrn"truktúra 
Ozemeltetése a közlekedési 
teljesítmények megteremtésé
től s1.ámviteJUeg elkOl önlthE'tö 
legyen. A vasúti tnfrastruk-

túrát szolgáló pénzeszközök
nek egy másik területre (te\"é
kenységre) átvitele tilos". 

A közszolgáltatási teljesít
mé,iuek megrendeléséhez a 
már említett két miniszter 
,.többéves megrendelési ke-· 
retet állapít meg". Az állam
gazdasági és közlekedési mi
niszter tartozik minden é\·ben 
jelentést tenni a nemzetgyű
lésnek a megrendelt közszol
gúlt:1u.í,i teljesítményekről és 
a bekövetkezett \"á!tozúsokról. 
A miniszter tartozik az ÖBB 
részére a „közlekedéspolitikai 
a lapel \'Ú \'égreha.i tása érde
kében általános utasításokat 
adni". Vis maior esetén a 
m in iszter egyedi utasításokat 
is adhat az ÖBB szerveinek. 
Ha az ÖBB részére ebből el 
nem vi�elhetö terhek származ
nak, azt meg kell téríteni. 

Az OBB elnöksége „minden 
üzleti évre pénzügvi ten·et 
(beleértve a létszámtervet) 
készít. ( . . .  ) Ezt meg kell ten
ni elkülöníh·e a vállalati 
infrastrukturális területére vo
natkozóan is". 

A törvény nem fogalmaz
za meg, hogy mi tartozik a 
vasúti infrastruktúra és a köz
szolgáltatások körébe, hanem 
utal az Európai KözöSség meg
felelő rendeleteire, amelyek 
felsorolják ezeket. Ausztria 
még nem tagja az EK-nak, 
de csatlakozni kíván hozzá. 

Ausztriának \'an egy álta
lános vasúti t'.irvénve mé" 
l!l3i-ból ;  a most ismertetett 
törvény csak egy sztikebb te• 
rülctet, az ÖBB jogállását sza
bálvozza. l\'lagvarországon a 
kormány által a parlament elé 
terjesztett vasúti tör\·énvja
vaslat egységes, amennyiben 
tartalmazza a vasutakra vo
natkozó általános és a MA V. 
ra vonatkozó speciális kitéte• 
leket is. 

Mit neveziink infrastruktú
rának? 

Az infrastruktúra fogalmá. 
nak - évtizedes viták után, 
mindmáig - nincs egységes 
értelmezése. 

A csak többé-kevésbé elfo
gadott elvi definíció szerint 
az infrastruktúra a nemzeti 
vagyonnak az a része, amely 
nem közvetlenül ST.olgálja a 

termelé�t ég a fogvasztást. ha
nem ezek zavartalan mozcá11-
terét. a konkrét célok érdeké• 
ben mel!valósftandó léte�ítmé
nyek alaplAit - létesítési és 
üzemi tel t.ételeit - h ivatott 
biztosítani. 

Az Infrastruktúra „terméke" 
s szoliiáltatás. Gyakorlati 
s1empontb6J - Ismét csak vi
t.á l<kal .  el��sekkel az 
infrastrukt<ara körét a követ„ 

kezökkel határolhatjuk kö
rül. Energiaelosztás, Yáros
rendezé!<, vízellátá�. csatorná
zás, köztiszt:iság. szállítás. ja
vítószolgáltatások, hírkiizlés, 
egészségvéd<!lem, kereskede
lem, vendéglátás: oktatás, ku l
túra, lakásellátás. igazgatás, 
rend és jogbiztonság. ·· 

Napjainkban a közlekedés
sel - és e1.en belül a vas
úttal - összefüggésben két 

infrastruktúra fogalom is 
használ4tos: 

1. A közlekedés - és fgy a 
vasút - egészét, tehát pá
lyáit és jármÜ\·eit stb. egv
aránt infrastruktúrának te
kintik azok, akik azt mint
egy felülröl. a nemzetgazda
ság egészét feloszt\·a vizsgál-
ják. például azok. akik a 
KHVM-et infrastrukturális 
minisztériumnak nevez ik ;  

2 .  A szűkebb, a magyar és 
külföldi vasutak átszervezésé
vel kapcsolatosan gyakran 
használt közlekedési infra
struktúra fogalom a közleke
désnek, benne a vasútn::ik 
csak a pályáit sorolja az inf
rastruktúra fogalmába. Ezt el
fogadva újabb vitás kérdéshez 
érkezünk, nevezetesen ahhoz, 
h ogy mi tartozik a pálya Io
ga lmáb'.l, 

Ide kívánkozik az a meg
jegyzés, hogy ha egy ,·itatott 
fogalomhoz jogi és pénzügyi 
következményeket kívánunk 
kapcsolni ,  csak úgy tehetjük, 
hogy tételesen rögzítjük a fo
galom tartalmát. Ezt tette az 
Európai KöZÖsség. Illetve az 
új osztrák vasúti törvénv, 
amikor az infrastruktúra fo
galomkörébe tartozóknak a 
következőket m inősítette : 

- telkek, pályatfastek (tölté
sek, bevágások, vízelvezetók, 
támfalak, védónövénvzet, pe
ronok, rakodók, padkák, hó
védművek stb.) ; 

- műtárgyak (hidak. át-
ereszek és kOlönféle átveze
tések, a lagutak, lavinák és 
kóomlások elleni v.;dömüvek) ;  

- felépítmények (vágányok, 
kitérők, keresztezések stb.) ; 

- utak a pályaudvari elő
terekben és a teherpályaud
varokon, hozzájáró utlik ; 

- biztosító-, jelz6.- és táv-
közlő berendezések, ezek 
épületei, vágányfékek; 

- térvi lá&itáa; 
- áramellátás, felsövezeté-

kek. ahillomások stb.; 
::- szol&álati épületek. 

Szavaztak 

és választottak 

1 

A 
magyal' társadalom ismét leckét adott politiku
sainak józans{igból és politikai érettségból. Akár
milyen bonyolu! tra sikeredett a társadalom biz• 

tosítási önkormányzatok választásának szabályozása, 
bármi lyen befolyásos körök hirdettek nyíltan vagy bur
koltan bojkottot, ak{mnennYirc pesszimisták voltak a 
szakszervezetekkel rokonszenvező politikai erők is, csak
nem negyven százalélt mégis elment és sznvazott a pén
teki tb- választásolrnn. Az emberek megértették a vá
lasztások tétjét. el igazodtak a szavazólapokon, és éltek 
demokratikus jogaikkal. l !l!l3. május 2 1 -e a fiatal ma
gyar demokrácia történetének egy i k  fordulópontia. Az 
l!l!JO-es választá,okat követő pol it i kai apátia megszűnt, 
az emberek ismét választani akarnak. Választani, és 
sokan közülük egyben változtatni is a jelenlegi politi
kai irányvonalon. 

A pénteki ,·álasztáson valamennvi szavazat duplán 
sz:imltott, é,: a,: ercdmenyeknek legalábbis kettős je
lentőségük van. l\linclen leadott sza vazat kiállást ;elen• 
tett a szaks:ervezetek, a m u nkai><illalói érdeke/e, a szo
ciális értékek és általában a civil tdrsadn.Lom mellett. 
Mintegv húrommill ió ilyen szavazat a !rndt. A magyar 
szakszervezetl•k legulábbis nem népszerűtlenebbek, mint 
a magrnr pártok. A szakszervezetek közötti választási 
Yersengés m indvégig kulturált, sportszerű, tisztességes 
lé((kö1ben folvt: e tekintetben igazán tanulhatnának tő
lük a pártpol itikusok is. A szalcszervezeti mozgalom vi
lágszerte tapasztalható apálya idején a magyar szak
szervezetek nemzetközileg is fontos sikert arnttak. A 
maguk részéról m indent megtettek azért, hogy Ma
gvilrors71ÍI! a .. szakszervezetmentes" harmadik világ he
lyett a nagv szakszervezeti hagyományokkal rendelkező 
Nvugat-Európához alkalmazkodjon. Ezzel máris többet 
tel.iesitettek nemzeti céljainkból. mint megannyi nem
zeti ero. út. törnö1·ülés és társaskör A magyar társada
lom ismét em1s::cr a ny11aat-európai, a demokratikus és 
szociális crté/;eket i.ltvéiző modellre sza1:azott. 

Az úllampolgárok pénteken természetesen nemcsak 
sza\·aztak. hanem választottak is a szakszervezetek kö
zütt. A részvételen túl a választási arányoknak is van 
jelen,öségük. s ezek a demokrf1cia és a szal{szervezetek 
nagy diadalán belül a baloldali hagyományok ugyan
csak nem elhanyagolható részgyözelmét hozták. A Ma• 
gyar S1.akszerve1.etek Ors;d1gos Szövetsége fölényes si
kerének le;;alább négy kézenfekvő oka van. Az 
MSZOSZ és ágazati szervezetei - esetenkénti bürok
ratikus kötöthégük e l lenére is - végeredményben 
meggyözöe,i jelenítették meg a társadalom elött a le(I• 
nagyobb és legl.:omolyabb szakszervezet profi képét. Az 
l\lSZOSZ vezetöje. Nagy Sándor - a szakszervezeti 
aréna résztvc,·oi közt egyedül - országos formátumú 
politikus, egyike az or�zág öt-hat igazi nilgy politikusá• 
nak. Az. MSZOSZ elleni ötpárti, l�rális-konzerVMiv 
össztűz az éveken át fol.vtatott hajtóvadászat céljával 

·�IIentétes hatást Váltott ki, részvétet és rokonszenvet 
ébresztett a mindenki pofuzóbábujának kinevezett -
és a pofonolrnt derekac;an úlló - szervezet iránt. Végül 
az MSZOSZ-re szm·azó másfél m illió választópolgár 
azt is jelezni kí\·ánta, hogy nem óhajtja mindenestül 
bunnek tekinteni a Kfldár-rendszer félmúltját, nem 
díjazza az antil.nmmunista propagandát, és nem retten 
vissza a baloldali értékektől. 

Az MSZOSZ melleit tisztességgel helytálltak a ki
sebb szakszervezetek is. Egyikük sem bukott meg csú
fosan a választác;on. így remélhetóleg a maradék görcs 
is feloldódi k  bennük. A társadalombiztosítási önkor
mán.vzatban és a közéletben együtt kell fellépni ük a 
munkaadókkal, i lletve a kormányzattal szemben, és 
e�hez kölcsönös bizalom. együttműködési készség szQk
seges. Meglepetésnek talán csak a keresztényszociális 
konföderúció (Keszosz) nyolc szüzaléka nevezhető, 

A szinte semmibcil szerveződött lista sikere azt jelzi, 
hogy a mam1ar közéletben igenis van igény keresztény
swciális, a kereszt(;nység szociális értékeit vállaló po
litika i er<ire. A választási kampány során egyébként 
mind a KDNP. mind a katolikus egyház a részvételre 
buzdított, ami fontos jE:le a szociálisan elkötelezett ke
rt'.�ztén:7 közéletiség megélénkülésének. A Liga, a Mun• 
kastanacsok és 'l kisebb ágazati konföderációk naf{yjá
ból e�renlöen szc>repeltek, ami azt jelzi, hogy a válasz
tók szemfl,en legfel.iehb míísodlagos szempont e�y szer• 
ve1.et „régi"' vagv .,tij" volta. A múlt emlegetésénél a 
választópolgár fontosabbnak tartja a ma nyújtott tel• 
je,ítménvt. 

Ha a tb-választások eredményét nem is lehet köz
vetlenül leford ítani a pártpol it ika nyelvére, néhány 
kö\·etkezt<'tés mégis megkorkáztatható a pénteki szava
zati arányokból. Az a másrél millió választó, aki elment 
v{ilasztani, és az MSZOSZ-re szavazott, feltehetóen 
1 9!l4-ben is elmegy választani, és zömében balfelé sza. 
\'az majd. Mivel a szakszervezeti választásoktól távol 
maradók ki>2ött fel tehet,ien jóval kisebb aránvban van
nak a baloldal ,  érzelmtiek, a lehetséges átfedéseket ki
egvenl ítve és nagvon durván számítva, az MSZP ebben 
a nagyságrpndben sznmíthat szavazókra: ami a maga
sabb részvételi arány m iatt szá1.alékban pers� jóval 
kevesebhet jelent A Munkástanácsok é,i a Keszosz 
több mint félmi l l ió  szavazója legalábbis nem ellensé
ges a mai korm;ínypártokkal s1.emben, és a !IZOciális 
értékeket összeegyeztethetőnek tartja a keresztény és 
nemzeti l<'leológiával. A Liga háromszázezer fölötti tá
mogatójától nem idegen a szociáll lberális gondolatkör, 
A kisebb utódszakszervezetek hat-hétszázezer támogató
ja a markánsan el térő irányzatok helyett a Politikailag 
halványabb, leginkább félellenzéki, a szakmai profllt 
hangsúlyozó vonalat választotta. 

E szdmokcm keresztül egy ezertös mintára alai,o.zott 
közvélemény-kutatásnál mégiscsak t<'Sbbet tudhattfflk 
meg hárommillió magyar szavazópolgár poHtfkaf tzll• 
sér6l. Ez az fzlés a következő ,izOk e!lztend6n belOI 
alapvetően aligha módosul ,  bár az arányokat termé!lze
tesen megváltoztatja a szavazástól most távol maradók 
megjelenése. A tb-választások meglepő sikerével min• 
denesetre tovább nőtt a választási kedv, 61 az „lpzl" 
választásokra való felkészillés Is a finisébe fordul. 

Beayt G,ala 
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Kedv�ó változásban remény .... )llw",111,4-=·:ili'll:l'.' 

Bes•élplh a Yasúlvill. Kjl. vezetőivel 
MA V 'villamos Fels6vezeték 'tpítő Kft. vagy rövideb

ben Vasútvill. Kft. néven iltemel a múlt év utolsó nap
� �ta a MA V Villam,s Felsővezeték 2pítő Főnökség. 
N�m úszta meg tehát a privatizációt ez a vasúthoz igen 
eros szálakkal kötódő cég sem. Valószínű asonban, hogy 
mDDkájának jellege miatt még kft.-társainál is nehe
zebb helyzetbe került az új egyszemélyes vállalat. Sza
bó István ügyvezető igazgatót arról kérdeztflk hogyan 
teltek az első hónapok és mit várnak a jövőtől: 

- Cégünket 1949-ben ala
pította a MAV, de csak 1968 
óta működtilnk önálló f6nök
ségltént - kezdte a beszélge
tést Szabó István. - Ez nem 
véletlen, hiszen a hatvanas 
évekbéa�ezd6dött ,t �j
tás -ld&t.ata. !AbbaJl M évti
•edbén- a wnta\óJánn� 
tej�ével q ors:rAcban 
lhlnteo .2000 lWl vt,1út vi� 
mosítáab kerillt •r. MegiD
dull a V-...tl. a v,,..a. meJd ,a 
� .......... . _ -!, 

szentjános transzformátorál
lomásának átépítése, valamint 
a kiskundorozsmai RO-LA
vágánnyal kapcsolatos térvilá
gítás építése. Ezek még nem 
megrendelt munkák, csupán 
ajánlatok, lehetőségek. Ha 
ezek „bejönnek'', akkor a 
MÁV ösuese11- mintegy 175 
lllillló fQrlnt értékll munkát 
fog a kfi-nék Juttatni. Ez 
meghaladja ugyan a 60 száza
lékot, de a 80-at. nem éri eL 

hezen tudom megemészteni. 
hogy merték ezt (gy megtenni. 

Volt, aki nem akart átlépni 
a kft.•be, annak „a levegőben 
lógott" a december 30-a és ja
nuár 4-e közötti idószak. A 
végén a szakszervezetnek si• 
került elérnie, hogy ók Január 
4-lg még MAV-dolgozókként 
legyenek elkönyvelve. Ami 
most leginkább bántja az em
bereket, az a 80 százalék, ami 
bizonyosan nem léSz annyi. 
Emiatt olyan munkákra kény
szerültek a dolgozók, amiket 
soha életükben nem csináltak. 

Nem csoda, ho,,.cry rossz a 
hangulat, végiU Is nem mind
egy. hogy belYakorlott vagy 
tanuló m�ulatokkal v6gz1-e 
az embet a munkáját. Még
sem ment el senki, mert biza
kodunk. lgéretet kaptunk. 
hogy bárki n.yerl Is meg a 

A lead� vasutasok alapké� 
z�ét Iá szolgáló budnpe&tí út
törővasút megépítésén�k con
dolata a hároméves népgazda
sági terv kezdeti nakasíában 
fogalmazódott meg. Helyét 
először a Margitszigeten v�Iték 
a leplkalmas-abbnal,t, elsősor
ban a rendkívül kedvező te
repadot lságok, másrészt a 
könnyú megközelítés miatt. 
Végül a kirándulók és az ide
genforgalom. érdekelnek figye
lembevételével az a döntés 
született, hog.v a kisvasutat a 
festői környezetii. helyenként 
vadregényes budai hegyekben 
kell megépíteni. Emellett s7.ólt 
azon érv is, hogy kfü!ben Csil
lebércen kinyitotta kapuit az 
úttör6tábor� 

A vonalat eredetileg a to
gaskerékff Széchenvf-fieitvl 
végállomásának klS,;éléMI In
dulva, a csllleMrci úttör6tá-
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,,Ha 111m tetszlr, elmelJet !" 

Miből él (h)a vasutas? 

s 

F11vart szereznek a rasútiiak· 
Beszélgetés egy kltünteteH állomásfónök•helyett••sel 

Ha visszalapozzuk az elmúlt harminc év slatisztiká• 
ját, könnyen megállapíthatjuk, hogy rövid perióduso• 
kitételév�I a ��sutas!k fizetése m indig elmaradt m úgy• 
nevezett 1pan atlagtol. Nos, ha humorizálni akarnék 
�rö'!'�el jelenthe�ném, hogy ennek vége. Mármint a� 
1pan atlagnak. Hiszen ahol a mai napig sikerült a leg• 
tökéletesebben „tönkreprivatizálni" az ipar csaknem 
minden ágazatát, ott nyilván ipari átlagról sem beszél
!'-t�n� � s�jnálatos csa_k annyi, hogy - a száguldó 
enflac1ot 1 s  figyelembe veve - a vasutasok fitetése et• 
tél n!m lett több, a megélhetés pedig az ö számukra is 
naprol napra nehezebb. De miből él ma egy vasutas f 

nak 1� fizetnek veszi:h·ességi 
pótlékot, a pályamunkús leg
alább nyaranta miért nem ér
demli meg'? Kint a vonalon 
n incs mosdasi lclletőség, Olzal 
a kézzel esznek, amivel nem-
rég még a s latnasztik;\ban 
tllri{á!tak. Védií!<e.;ztvúben 
nem lehet dolgozni. mert a.: 
embernek nyúron belerohad u 
keze. Meg itt a védöit:1I. Am·
nyi pénze sincs a vasútna:,. 
hogy szódá<;bailont cseréljen '? 
neggel kivi�zünk két lrnnna 
vizet. aztán megpróbáljuk ue-

ká o:;zt:llli. Ha nem elég, akkor Sza ly Sándorné 1 978 óta - Hút ebből a vasúti fizc. ,·alaki elballag a néhány ki· dolgozik az egykor jó forgal- �ésból nem is lehet megé1ni ,  lométerre lév.:i kú tig, de a mú me ólló-rakodóhclyen, am most mrír a há;r,táj iból töhbiel, addig dolgoznak heNrirmihálydiban. Mivel ö�sz- sem. Eddig a te,i hozott egy lyette. Mert azt mondanom szakvi.zsgája van. jegy- kis pénzt, dc bát nem kell a sem kell, hogy vízhordóra k iadói munkaköréh�z \'i57.0- lrnty:ín3k sem. Ami e;;yéb sem telik. nyitva a l!) ezer forintos megterem a?. csak arra jó, 
alapbére nem mondható ala- hogy nem kell a bo:tban me"'- - Létszámstop van a péef-

k á ké é „ ténél - ismerteti a hátterét csonyna . M s rd s. hogy venni. Piacra termelni semmit 
ezt a pénzt nem duzzasztja nem érdcm�s. mert a m·a- Barsi László pályamester. -
túlóra vagy éjszakai pótlék, kun!rnn marad. Örülünk. ha a i\legáll:ipították ugyan, hogy 
az adó viszont m:ir a kifize- há1.táj i ból sikeriil összehozni ,·ág:iny�ilométerenként hánv 
tés előtt lvukat üt a boríté- é\•ente húsze1.cr forintot. Az a embert kell e!oszUmi. cle több 
k I 1 . d. mint egy é\·e nem \'ehetün'., on. gy a csa a 1 blidzsébe baj, ho�v me�int csak a.:n!{ · á 14 900 r föl senkit. A nyíradonyi s;:a-mal' csup n ezer o- veszik föl a nagv pénZd!rn:, 
t'lnt ket·ül. Súlyosbítja a heiy- akik az irodában ücsöröanek kas1.hoz 70 kilométern.ri \'onal 

h . ·· tartozik, erre jut 2 eiőmun-zetet, ogy a vasuti rendész és fogalmuk sincs milven 
férjet szí,· inbrktus miatt le- munka harmincöt fokos ·hö-

kliS, 3 pályamunkás és 5 
százalékoHúk. amiatt alig ségben l.Jetonaljakat cserél- vonalgondozó. Utóbbiak 18-
több mint tízezer forinttal ni. 20 kilométern.vi pál.rarészt jár-

d 't· ·• be · t  1 k A nak be naponta. mondhatni, az ,.gaz ag1 Ja a ve e e et. . - A ma"a' ,; a legk1'sebb f1· - r -
h · · 1 · · 1 l ., � a leg obb gondjuk, hogy mun-uszeves eany Je en eg zetés a szakasznál '}. 1 · 1 • be · 
mun!rnnélküli. kemé11y hat- rn1c on !ül ,·egiirérjenek. Az 
ezer forintos „jövedelemmel". - Az enyém. Dc a többiek említett nrolc pályamunkás 
Autójuk ninc-s. az egyetlen sem mennek tíz-tizenegyezer csak akkor igaz. ha s�nki 
,,luxuscikknek" tekinthető fori nt fölé, illetve van egy „t,i- nincs szabadságon, ,·agy be-
szerzemény egy színes televí- zen két ezres" is, de ö már ltar- tegállományban. C�:ikhogy 
zió. minc éve van a vasútnál. ilyesmi ritkán fordul elő. 

- Sok helyütt a fizetést - E:s eb0ől a fizetésből en- Ha olyankor akad nehezebb 
nagyszerűen kiegészíti a ház- nie is kell annak, aki a pá- munka. vagy nem tudjuk el
táji vagy valamilyen má- l�·amunkásokhoz hasonló fi- végezni. ,·agy föl kell rúg
sodállás. de nekünk eg11ikltez zikai munkát végez - veti nunk mindenféle munka,·édel. 
sincs szerencsé1tk. A körnvé- közbe F'arkas Gábor előmun- mi eiiíírást· a s:lját kontónk• 
ken még főállást is nehéz kús. - E:n csak magamról ra kell dolj:!mmunk. 'f:s ha ezt 
szerezni. A falu egyetlen „ipa- számolok, a napokban vet- szó,-ú tesszük, könnyen oda-

t 1 7 f I vágják a7. embernek : ha nem 
ra" egy gombatermesztéí iizem em egy rnnzer\'et. 9 or n-. t. T tetszik, el lehet menni • . •  volt, de már az is megszűnt. ter egnap egy szelet disz-

Nemzeti ünneptink március 
l!i-e alkalm:ibúl. a M A V  vezér
igazgatója példamutató mun-
1:ájukért 71  rnsutast rés7.esítet t 
dicséretben. Köztük rnlt To
kovics Jó:;sef, Oroshúza ke
rcs!:edelmi állomúsfónöl�
helyettese. Vele beszi•lgettünk 
pályafut::ísúrúl. életét ül. 

Tokorics J<Ízsef clsü benyo
r.,ú�a a \'asútról nem a leg
ked\'ezubb volt. Szüleivel 
eg;-ütt a Felvidél,r61 telepítet
ték át őket az Alföldre. l;ct 
hétlg rnsúti kocsiban élte!{. 
Tót.1�01nlúsrm tclept•dtek le. Az 
érettséi.:i ut:ín ismeröse tana
t·sára 19:i4 üszén mégis a vas
úthoz aclta be fel\'étcl i  kérel
mét. Orosházára \'ették fel 
gyakornoknal:, itt szere.:tc 
rne� szak\'iz�g{1it. Fon;almi 
szolgúlattevüként dolgozott 
G ádoroson, Homokon. Tót
komlóson. majd a tisztképző 
után 19(H-ben \'isszakerült 
Orm;h,ízára. Ktizben megnó-
5ült, elkezdett építkezni. 

A forgalom inínyítását és a 
szabadideji kőműves-segéd
munkát nehezen tudta össze
egreztetni. s ennek hatüsára 
1964-ben átkerült a kereske
delmi szolgálathoz. ,lrupén=
táros lett. 1,ésöbb az üveg
gyárba került, ahol 14 évig 
szintén árupénztáros volt. 
Előbb egyedül, aztán ahogy a 
forgalom emelkedett, úgy nőtt 
az üveggyárban dolgozók szú
ma. Hosszú é\'ekig kereskedel
mi hivatalnokként irányította 
a munkát, majd nyugdíjazá
sok, betegségek miatt \"issza
került az állomásra. helyette
sítette a kereskedelmi főnök
helyettest. 

Nehéz időszak volt ez életé
ben, hiszen az állomási mun
kát nem ismerte annyira, mint 
kint a gyári tevékenységet. De 
voltak segítői, jó kollégái, 
akik átsegítették ezen az idő
szakon. 1905-tűl kereskedelmi 
állomásfőnök-helyettes. 

, másunkról, az elmúlt kam
pányban egyetlen kocsit  e;em 
raktunk meg. 

- Hány ember munkáját 
lriinyítja '? 

- Jelenleg 42-ét, de ami
kor volt forgalmunk. közel 
60-an dolgoztak a kereskede
lemnél. Munkánk sajnos az 
utóbbi időszakban megcsap
pant. Amíg öt évvel ezelőtt 
feladásunk átlagban napi 50 
kocsi volt, addig napjainkban 
2-3 kocsi, ma például csak 
egyet raknak meg. Még jó, 
hogy az üveggyárban nem 
állt meg a munka. Folyamato
sa1� ral;oclnak. Két éve épült a 
Hunguard Rt. üveggyára, 
amely minden héten megrnk 
egy szerel\'ényt. A vonat hét
főn indul Veronába sfküveg
gel megrakva és vasárnap jön 
vissza. 

Leadási forgalmunk is csak 
iaz üveg�·árnál érdemel emlí
tést. Az alapanyag-ellátáshoz 
érkezik homok, kőliszt, dolo
mit, szóda. Itt bent, az állomá
son a Barneválnak, a Tüzép• 
nek, a MOL-nak érkez.i,k kis 
létszámú kocsi. Jellemző adat 
a forgalmunkra: a korábbi 
években csak exportra 60 e?.er 
tonna cukorrépa ment el állo• 

- Egy kcreskedő-,·asutas 
mit érez ilyenkor? 

- Oszintén mondom, fdj a 
szivünk, Mi azt szeretnénk, ha 
folyamatos lenne a f'akodás, 
lc1me munkánk. Senkinek 
sem jó ez a mostani állapot. 

- Mit lehet tenni "? 
- Munkatársaimmal járjuk 

a vállalatokat, próbálunk fu
vart s:terezni a vasútnak. örü
lünk minden egres igénynek. 
Sajnos nagy konkurenciát je• 
Jentenek a közúti vállalkozói<, 
akik áraikkal megelőznek 
bennünket. Tajóról azért még
is sikerült egy kis fuvart sze
rezni. Kedvezőnek ítélem az 
üveg�•árak termelését. elltép
zeléseit, amelyek újabb kül
földi fuvarokat hoznak ne
künk is. 

- Személyforgalmuk? 
- Orosháza város vonzása 

érződik fo1·galmunkon. Az itt 
lévő üzemek, iskolák von.aák 
az utasokat. Egy-egy reggeli 
csoportnál 300-400 utas fordul 
meg állomásunkon. A felvéte
li épület átépítése miatt rosz
szabb körülmények között 
tudjuk fogadni utasainkat, de 
ők megértőek, bíznak a minél 
előbbi útadásban. 

- Szabad idejében mit csi
nál? 

- Abból van a legkevesebb, 
hiszen a nappali órákban min
dig itt vagyok. Szeretem ezt 
a munkát, soha nem bántam 
meg, hogy átjöttem a kereske• 
delemhez. Orosházán kertes 
házban lakom, ígv esténként 
mindig találok elfoglaltságot. 
Van egy kis szőlő. pár gyü
mölcsfa. lehet kertészkedni. 
Hétvégeken pedig meglátoga
tom három unokámat, ami 
igazi kikapcsolódást jelent. 

Gellért József Igy aztán kénytelenek va- nósajtot hoztam. 9:5 forint. És Én tartok attól, hogy ak
gy.unk a ,.hivatalos" fizetésből ha nem szé11rellem. reggelire kor sem lenne könnyú föl
megélni. Kulturális igények? megeszem az egészet. tölteni a létszámot, ha meg
Jó volna egyszer színházba - Szó,·al az il tény. hogy a szúnne a létszámstop. Mos. 
eljutni, de a jelenlegi körül- pályamunkásokat nem tekintik toha körülményelé közoff "'ég-· 
mények között nagyon kevés igazán vasutasokna)-:, a fb:e- zett nehéi munkúért és ennyi-
rá az esély - . . tésböl is kiderül ? re minimúlis fizetésért ma Nagyszekeres kicsiny meg- - l\'lajdhogynem senkinek, már nagyon ke\·esen adják el 
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MAV !, BKV és Volán 
áll1-rakodóhely a zajtai mel- semminek nem tekintenek magukat. Mert akik a pálya
lékvonalon. Amikor !962-ben bennünket. Vaay ha, teki.nte- munkások fizetési rendszerét 
Kiss Sándor állomáskezelőként nek is, a vasút legaljának, kiötlötték, talán nem is tud
ide keri.ilt, még tekintélyes, ha- hogy valahol azért mégis le- ják, hogy amikor szabadban 

közlekedési közösség 
vi háromszáz kocsit meghala- yyen lielyünk. Itt  a jó példa, húsz fok hideg van, a vágá- Közlekedési szakemberek 
dó teherfor1talma volt. De hát mennyire becsülne'.t minket. nyok között mínusz harminc. tanácskoztak május 17-én és 
ez már csak nosztalgia. Az Harminc-két éve vagyok a pá- Amikor nyaranta 30 fokos a lB•án BudapeSten, a 
elszegényedés a nagyszekere- lrafenntartáimál, mióta az meleg, a nígányok között leg- MTESZ Kossuth téri székh{tz,í
sieket is utolérte, kinek jutna eszemet tudom. mindig kap- alább 50 fokot mutat a hő- ban. A tanácskozáson részt 
eszébe manapság építkezni ?  tunk valami kiküldetésfélét, mérő . . . vett Scl!amsclmla György kö7.• 
lgy l{iss Sándo, felad:ita mos- hiszen nem idebent dolgo- Thorday Zoltán lekedési. hírközlési és vízügyi 
tanában leginkább a ,·onaton- zunk. Ez a fizetéskor jelen- miniszter, Dem.�zky Gábor [ő-
kénti 5-6 utas jeggyel való tett úgy nyolcszáz forintot. ,-------------- polgármester és Csárádi Já-
klszolllálására szorít;,;ozik. Eh- Tavaly elvették, anél!{ül, hogy nos, a MAV ,·ezérigazgatójc. A 
hez \'iszonvítva a 27 ezer 400 egy sz6val tájéko7.tattak vol- AZ UTASOK IS . . . részt\·evők a MA V. a I3KV és a 
forintos bruttó fizetés nem is na. Amikor ákérdeztünk, azt Volán részvételével megalakí-
hangzik rosszul. I1taz. mire válaszolták. nem jár, csak ak- Május 17-én Kaposvár állo- tandó közlekedési kö1.ősségről 
kézbe kerül. ez Is átmegy a kor, ha más szakasz területén más nemdohányzó várótermé- is kaptak tájékoztatást. 
maga snjátos metamórfó'!isán dolgozunk. Hát ha nem jár, ben véradó napot rendezett a l\lint az a tájékoztatóban is 
és lesz belölc 18 ezer 600 fo- akkor eddig miért adták? Ha kaposvári vérellátó központ, az elhangzott, a közös társulás na
rlnt. pedig jár, akkor m iért vet• állomásfőnökség, ez üzem- gyon sok előnnyel járna. Lét• 

_ A feleségem rokkant• ték el ? egészségügyi szolgálat közre- rehozásával . legtöbbet az uta-
nyugdíjas. a fiam már egy éve _ Van egy másik problé-

működésével. sok nyernének. Hogyan? Meg-
táppén1-en van. e7.y részeg A helyiek tájékoztatása sze- rövidülne az utazási idő, s 

A tanácskozás résztvevóinek egy csoportja 
CTüUó Tibor felvétele) 

autós úgy elütötte, hogy nyoic mánk is - folytatja Farkas rint csak nz idegenek i;z,imára olyan közlekedési csomópontolc 
és fél hónapif.! nvomta a kór- Gábor. - Köztudott, hogy a meglepő, hogy vasúti váróte- jönnének létre, ahol a tömeg
házi ágyat. Mindent ös11zevet- vonatokról minden szemét, rembe szólítják a vért adni közlekedési járatok találkozá
ve hármunkra ;ut 34 ezer fo- minden szenny a vágányok siándékozókat. köztük az uta- sa révén jelentősen javulnának 
.,.int, ami szép pénz lenne, ha közé hullik. Jó volna valami- sokat. Ezt a módszert évek óta a csatlakozási lehetőségek. I ly 
nem ötven forintba kerülne féle vegytl�zést végezni, alkalmazzák, korábban na- módon még a párhuzamos nagyvárosban megalakult a Vezet6 közlekedési szakem-
egy kiló kenyér. És az ember- mit lélegeznek be a piHya. gyobb eredményességgel. közlekedést is ki lehetne kü- megfelelő tár!!ulat. A szomszé- berek 11zerint magyarországi 
nek nem csuoán kenrérre A vérellátó központ jelen lé• szöbölni és még - ez sem mel- dos Ausztriában is bevált a bevezetése a szakminisztériu-

odül I példá 1 munkások, amikor ez 4 fertlí vő, véradást irányító orvosnője lékes ! - a tarifák is olcso"bbak rendszer. Az új menetrend és f" l ✓, te l h "  "an szükséJ;(e. n u 
O nyári melegben bomlani, 

mon a upo garmes r 1-
még az életben egy napot sem "'árolonn.i kezd. Ennél jobb 
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3 
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t 34-en adtak vért aznap lehetnének. életbelépése óta honfitársa• vatalon múlik. 

voltunk, mert an·a valaho$!y ,, ,, 1 r lg. Ebböl 28-an vasuta- A nyugat-európai orszúgok• inknak is módjukban áll a ki-
soha nem futotta, h iszen pár köi-ülméRyek köz,ött dolgozók- sok voltak. ban jószerével már minden próbálása. Szöveg : Vlsl Ferenc 
éve még csupán hét-nyolcezer r------------�---------------------------------------------------
forintot kerestem. Az elvégzett 
munka arányában reálisnak 
tartom a mostani fizetést, de 
ha volna rá mód. én szíve
sen dolgo,:nék többet, termé• 
szetesen több pén7ért • . •  

Papp Gábor, a nyíradonyi 
pft.-szakas7. pályamunkása hat 
évvel ezelőtt a vasúttól re
mélte sorsának jobbra fordu
lását. 

- Menl'lyi a fizetése? 

- Legu tób� nyolcezer fo-
rintot vittem haza tisztán. és 
ebben már benne van a négy
forintos órabéremelés is. Most 
mondja meg, mit lehet kez• 
denl ennyi pénzzel, amikor az 
asszony a műtétje miatt nem 
tud dolgo,:nl. a fiam. a lá
nvom mun 1tanélkilll. Gyakor
latilag ebból a nyoleeze,Ml 
élilnk négyen. 

- Valamikor úa tartották. 
hogy a pályamunkás Jöve
Clelmének C!lak törerlékP 11z4r
ma7.ik a vasúttól. Mellette ott 
a Jöla, a J6aá1 . 

Lewelwáltás a n6k 
nyugclíikorhalál'CI ügyében 

A közelmúltban naknerve
zetünk alelnöke dr. Pétef' 1m

hál11 .az alábbi levelet küldte 
dr. Surján Lcúzló népjóléti 
miniszternek. 

Tiszteli Minisztff Orl 
Szaks1.ervezetünk nevében 

tisztelettel kérünk szfves él• 
lásfoglalást az alábbi kérdés
ben : · 

A nők nyugd{jkorhatátának 
emelésére �onatkozó törvény• 
módoaftas kaP'Sán mind több 
azon ötvenéves nő 1nunkavál• 
lalók száma, akiknek el5n.vug
díJ, Illetve koren�edménye!I 
nyugdíj megállapltására vo
natko,6 kérelmét elutasí�ják. 
E nc'ídolgo1.ók megélhet&e. 1 1 ·  
letve fo11alkoztatása veszélybe 
kerlllL 

M1 dp 10ndoljuk, boa a 
Jogalkotónak nem volt ilyen 
szándéka. A tör1Jény szó sze
rinti értelme szerint n korha
tár csak 1905. évtől emelkedik, 
add!,g a nyugdlikorh!\tár nők 
esetiben 55 iletév. 

Tudomásunk szerint Minisz
ter ór Is rugalmas értelmezés
re szóUtotta fel a jogalkalma• 
zókat, ennek ellenére - ta• 
PQztalatalnk szerint - a kö
vetett gyakorlat merev. A fen
tiekkel kapcsolatban tisztelet
tel kérjük Miniszter úr szíves 
6llásfoglah1sát és lntézkedé-
11ét. 

◊ 
Tuztelt Pite, l\ffhály Orl 
Tudomásun f5 van ar·ról, hogy 

a nöi korhatár 1993. •vt& tör• 

ténc5 emelése a társadalom
biztosítási Igazgatóságoknál 
problémát okoz valamennyi 
korhatár betöltése előtti ked• 
vezményes ellátás joaosságá
nak megítélésénél. 

A jo&alkotóknak valóban 
nem volt olyan sznndékuk, 
hogy váraUanul, egyik napról 
a m:i!llkra olyan helyzetbe 
hozzák a nőket, hoJ.fv meg
szerzett kedvezményei knek ne 
tudjanak érvényt szere1.ni . Hl• 
szen a ndl öregségi nvu11d ( ' 
korhatár válto1tatáiiánál is 
lehelóvé kívánjuk tenni a ru• 
galmas- nvugdíjba vonulá"t 
azok számára Is, akik semmi •  

féle kedvezményre nem jogo
sultak. 

A társadalombiztosításról 
szóló 1975. évi II. törvény 
39. §-ának C5) bekezdése ki• 
mondja. hogy a korhatár be
töltése előtti nyugdíjba vonu
lás lehetőségéről és feltételei
ről külön törvénynek kell ren• 
delkeznie. 

Dr. Surján László 

◊ 

Lapunk 9. számában tájé
koztattuk olvas61nkat, hogy a 
nők előnyugdíj. illetve koren
gedményes nyugdíj megálla
pltására vonatkozó kérelmét a 
társadalombiztosítási szer.vek 
eJutasftott.ák, arra való hivat
kozással, hogy felemelték: a 
nyugdíjkorhatárt. 

A Vasutasok Szakszen,ezete 
ebbe nem tudott belentlUQod
ni. E tM!lyban több lépést tet• 
t ünk a1 érintettek érdekvédel
mében. Legfeh1őbb szinten 
Sur1dn L48.il6 népjóléti ml• 
ruszter úrnál kezdeményeztük 

a vonatkozó törvény m�osítá
sát. A miniszter úr átérezve 
a kérdés· fontosságát sot·on kí
vül intézkedett, a parlament 
már me�szavazta javaslatát. 
Ennek értelmében nincs aka
dálya annak, hogy létszámle
építés kapcsán az 50 éves nő
dolgozó korengedménnyel 
nyui:díjba vonuljon, és annak 
sincs akadálya hogy azon n6• 
dolgozónak, aki leii:ilnbb hi:it 
hónapja munkanélkül i .  eld
nyugdíjat állapítsanak meg. 

Mi ni11zter úr dr. Péte.,. :!\:i
Tuily alelnök úr részére frt Je
v1:;lében arról h1 tájékoztat. 
hogy külön törvény rendezi 
majd a korhatár betöltése 
elótti nyugdíjba vonulás lehe
Lőségát. 

A Vasutasok S1akszerve2e
te továbbra f5 napirenden 
tartja a rugalmas nvugclíjba 
vonuláa lehet&égének rnea
oldáaáL 





Ara : 5 FI 

� � 

XXXVII. ÉVFOLYAM, I I .  SZÁM A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1993. JÚNll 'S 1 8. 

Sait6táiéko:ztató az üt-valasztásoluól Üzemi tanács és szakszervezet 

Az MSIOSI-hez tartozo· 
szakszervezetek fölényes győzelme 

Nem egymás ellen,. 
inkább egymást segítve 

Június 10-én sajtótájékoz
tatót rendezett az MSZOSZ 
abból az alkalomból, hogy 
lezárultak az üzemitanács-vá
lasztások. A Magyar S7..ak
szervezetek Országos Taná
csának sajtófónöke, Bálint 
Attila, bevezetójében felele
venítette az üzemi tanácsok
kal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. Azt. hogy az üt 
a részvétel, a beleszólás in
tézménye. Olyan intézmény, 
amely a vállalati menedzs
menttel összedolgozva bizto
sítja a munkabékét. Az üze
mi tanácsot mi ndenről tájé
koztatni kell, mindenbe bele
tekinthet - ha kéri -, köte
lesek számára megadni a 
szükséges információkat. Vé
leményezi a döntéseket, 
együttdöntési jog illeti meg a 
;óléti kiadások f elhasználásá
ban, a jóléti céllí épilleteTc 
hasznosításában. Véleménye
zi a ·  munka,·édelemmel, a 
privatizációval. a képzéssel. a 
szabadságolással kapcsolatos 
terveket. Atfogja az üzemi 
v ilágot. 

Az üzemitanács-választás 
eredményének kövct!,czmé
nye a szakszervezetek repre
zentativi tása, a kol!ek lív szer
ződéskötés jogosultsága és a 
vatyon elosztása, használa
ta. 

Az üzemi tanácsok maka
désl-ben lényeges lesz a szak
szervezet és az üt kapcsolata, 
együttműködése. Ezt ugyan 
törvény szabályozza - emlé
lékeztetett Bálint Attila -, 
de együtt kell tisztázni, ér
telmezni, kialakítani. 

A sajtótájékoztatón az ága
zati, szakmai szakszervezetek 
vezetói számoltak be a vá
lasztások eredményeiról. Ezek 
összesítéséból kiderül, hogy 
az MSZOSZ tagszervezetei el
söpró sikert arattak. Minden
hol elérték a reprezentativi
táshoz szükséges szavazati 
arányt, és nagyon sok helyen 
azt a 65 százalékot is, ami le
hetővé teszi, hogy egy-egy 
munkahelyen önállóan is 
megkössék a kollektív szer
ződést. A választások gya
korl.atilag minden munkahe
lyen érvényesek voltak. A 
részvétel általában 80 száza
lék körül mozgott. 

Még a nem ,·égleges ada
tokból is nyilvánvaló, hogy 
az ágaza:i szakszervezeti va
gyon legnagyobb része az 
MSZOSZ-hoz tartozó szak
szervezeteknél marad. A tör
vény szerint most a vagyon 
használatba,·ételének jogát, 
egy kö"l.·etkező üzemitanács
választá1 után a tul-lJdonjo
gát osztják el. 

A sehes,·onat 

Galgagután is D1egáll 
A Budapest-Balassagyarmat 

között két hónapja kísérlet
képpe:n beveze�ett sebesvonat
nak a vártnál nagyobb sikere 
van. trthetó, h iszen évtizede
kig csak átszállással, több 
órás bumlizással lehetett 
megtenni a két város közötti 
1 10  kilométer távolságot. A se
besvonat gyors és kényelmes. 
Az eredeti terv szerint csak 
Galgamácsán, Nógrádköves
den és Aszódon - ez utóbbin 
cm felszállás céljából - áll 
meg. lgy a menetidó nem éri eJ 
a két órát. 

Az elmúlt hetek tapasztalatai 
azt bizonyítják, hogy a nógrádi 
térség lakói megkedvelték , 

s 

A tb-választások sikere 

sebesvo.,atot. A m otorvonat 
szerelvényén - mindkét irány_ 
ban - sok az utas. Hogy ez a 
kísérlet sikeres, azt még egy 
érdekesség is alátámasztja. 
Galgaguta térségének önkor
mányzatai kéréssel fordufüi;k a 
budapesti üzletigazgatósághoz. 
Kérésük lényege : ha a sebes
vonat Galgagután is megállna, 
Bercel. Nógrádsáp, Nózsa és 
Legend lakói is gyorsabban el
juthatnának a !óvárosba. 

A MA V vezetői méltányol
ták a régió kérését, és így a se
besvo.,at május 23., az új me
netrend életbelépése óta Gal
gagután is  megáll. 

- vi -

A szárnyprób�lgató demokrácia 

magyarorszá;i eredménye 

Vessünk egy plilantást az 
ágazati, szakmai szakszerve
zetek eredményeire külön
külön. A vasasszakszervezet a 
szavazatok háromnegyedét, az 
üzemi tanácsok mandátumá
nak 90 százalékát szerezte 
meg. A Munkástanácsok 2, 1 ,  
a Liga 0,5, az egyéb szak
szervezetek 0,6 százalékos 
szavazatot kaptak. 

Alakuló ülés a kormányzati motorkocsiszinben 

Az üzemi tanács-választás 
nem kisebb je!entóségú, mint 
a tb-választás - állapította 
meg Paszternák László, a Va
sasszövetség elnöke -, h i 
szen tisztázza az  érdekvéde
lem kereteit, szabályait a 
munka vitájában. A:  üt-vá
lasztás eredményei felül
múlják a tb-választás ered
ményeit. A szavazók megad
ták a választ. Nem úgy, 
ahogy azt egyes politikai erők 
szerették volna. De úgy, ahogy 
mi  kívántuk. hiszen a mi  em
bereink futottak be. Ez erós 
legitimációt ad. nagy felelős
séget jelent. Nem volt hiá
bavaló a befe!,tctett munka. 

- A mun!rnadók is várták 
az üzemi tanácsokat - mond
ta a vasasok elnöke -, de 
vannak, akik tartanak az 
üzemi tanácsok tál. Vannak 
olyanok is  - a külföldi mun-

(rolytatás a 2. oldalon.) 
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A Nyugati pályaudvaron, a műszaki-kocsiszolgá
lati főnökségen június 4-én az elsők között ült össze a 
megalakuló üzemi tanács. Nem is akármilyen hely
színen, hanem a különcélú motorszínben, érthetőb
ben, a kormányzati motorszínben. Abban a vasúti ko
csiban, amelyben Kádár János és megannyi magas
rangú külföldi vendég is utazott vidéki útjaikon. Azt 
a tárgyalóasztalt ülték körül a megválasztott üzemi 
tanács tagjai, ahol az Antall-kormány tagjai is tár
gyalnak kihelyezett üléseikre utazva. 

Varga Gyuláné. a Nyugati 
p:ílyaudvar szb-t itkára üdvö
zölte a megjelenteket, akit 
megbíztak a levezető elnök 
teendóinek ellátásával. Miután 
az érintettek megállapodtak 
abban, hogy az összejövetelnek 
egyetlen célja az ismerkedés, 
az üt-elnök megválasztása, a 
munka beindítása, Vargáné 
adott áttekin tést a választás 
<.'lózményeiról. az üzemi tanács 
történetéről. 

Emlékeztetett rá, hogy a 
most induló üzemi tanácsok
nak m:ísfél évszázados múlt• 
juk van. Már az 1830-40-es 
években érezték a tulajdono
sok, hogy - saját profi ljuk 
biztosítása érdekében - be 
kell ,·enni alkalmazottaikat a 

munkahely dolgaiba. 1891-ben 
Németországban törvény szü
letett erröl. Az első világhábo
rú alatt - amikor a szak
szervezetek a gyáron kívül 
működtek - Németországban 
kötelező volt az üzemi tanács. 
A gyárkapun belül ezt az in
tézménvt a szakszervezet ellen 
hozták .létre. A két vi lághábo
rú között azonban Németor
scigban felszámolták az üzemi 
tanácsot. míg a többi ország
ban meghagyták. 

A második világháború után 
újra előtérbe került az üzemi 
tanács. A piacgazdaság körül
ményei között .szükség volt 
rá. Az is bebizonyosodott. 
holy jól együtt tud dol11ozni a 

szakszervezet és az üzemi ta-

Csak az üdülési szezon ntá11 

választa11ak üt-el11ököt 

1-l_g iissemi tanács tÍS5 tagja a Jl§§ liép,,iselője 
A szegedi területi tagozati 

választmany területén siker
rel zárultak az üzemi tamics
választások. Az adatok ösz
szegezése után kiderült : 38 
helyen üzemi tanácsot, 4 he
lyen üzemi bizottságot vá
lasztottak, s csupán Kunszent
miklós-Tass és Kecskemét 
állomásokon kell megismé
telni a választást. 

Az egyik jelentős szolgálati 
helyen, Szeged állomás szal,
szervezeti bizottságán arról 
érdeklődtünk, hogyan zárult 
a választás. Erdődi Károly 
szb-titkár elmondotta, hogy 
ő!< már az elmúlt év őszén 
megtették a kezdeti lépéseket, 
már akkor készülódtek a vá
lasztásokra. Ennek, valamint 
a Mag,,ar Vasutasban megje
lent írások, a központi tájé
koztatók, továbbá a területi 

VDSZSZ kép,·iselője. A \'á
lasztásokon való részvétel kü
lönösen a kisá!Jomásokon volt 
aktív, ott 80-90 százalékos 
arányt is elérte!<, míg Szege
den szabadságolás, illetve be
tegség miatt, a vártnál keve
sebben járultak az urnák elé. 
A megválasztott személyek 
azonban mindenütt élvezik 
1,örnyezetük bizalmát. 

Szegeden úgy döntöttek, 
hogy üt-elnököt csak a sza
badságok befejezése után vá
lasztanak, addig ideiglenesen 
a két legtöbb szavazatot ka
pott személy irányítja az 
üzemi tanácsot. S hogy az 
egves szolgálati helyeken 
tudják a dolgozók, kihez for
dulhatnak, a megválasztott 
személyek adatait bizalmi 
tájékoztatójukban hozták az 
érdekeltek tudomására. 

Erdódi Károly érdekesség
ként említette, hogy Szeged 
állomáson található a leg
több nem szakszen·ezeti tag, 
ennek ellenére mégsem sike
rült független jelöltnek beke
rülni az üzemi tanácsba. Hi
szen ha a névsort és azok be
osztását végigol\'assuk, egy. 
értelműen kitúnik, mindegyi
kük a végrehajtó szolgálatnál 
dolgozik. 

Az szb-titkár egy érdekes 
esetet is elmondott. A szak• 
szervezeten kívül állók közül 
többen megjegyezték : - Na, 
lett egy másik szakszerve
zet. M1 erre aznnnal reagál
tunk. l! megnyug_tattuk óket 
nem egy másik VSz alakult. 
hanem a dolgozók érdekét 
képviseló szervezet jött létre. 

(Gellért) 

nács. Mi az osztrák, német 
példát vettük alapul. amikor 
bevezettük ezt az új intéz
ményt. 

Miután a jelenlévők meg
egyeztek abban, hogy titkos 
szavazással választanak elnö
köt, a 11 üzemi tanácstag be
mu tatkozott egymásnak. 
Kunszt Mihály akkumulátor
szereló, 3 éve dolgozik a vasút
nál, régi szakszervezeti tag. 
Zátrok Zoltán, a testület ben
jaminja. 23 é\·es csoportveze
tő. Tóth Béláné múszerész. fó
biz:ilmi. Berecz István 36 é,·e 
szervezett dolgozó. Czakó Im
re kocsiv izsgaló. Zsíros János 
szereló a kocsiszínben. Bemu
tatkozásával egyidőben megje
gyezte : reméli. az üzemi ta
nács nem laposodik majd úg\' 
el, mint a szakszervezet. Sza
bó Arpádné szociálpolitikai. 
:..:emé!yi.ig\'i ügyintéző, régi 
szak.szervezeti tag, 25 éve dol
gozik a Nyugatiban. Kérte. ne 
jelöljék az elnöki tisztre. Ko
tJács Jó::sef, a kocsiszolgálat 
csoportvezetője, főbizalmi, 1977 
óta dolgozik a Nyugatiban. 
Révész József mozdonyvezetó 
,.,olt, m01t kacsi viugáló, fóbi
zalmi. Kliment Gyula, laka
tos volt. most kocsivizsgáló 
csoportvezető, szakszervezeti 
bizalmi. Bába Vince lakatos. 
kocsivizsgáló, föbizalmi, majd 
szb-elnök. Megj<.'g�•eztc, hogy 
érdekképviseletet csak egyfé
leképpen lehet csináln i :  a 
dolgozók érde1{ében , pártállás
tól függetlenül. 

A kölcsönös ismcrked�s után 
dr. Péter Mihály. a Vasutasok 
Szakszen·ezetének alelnöke 
gratulált a megválasztott tiszt
ségviselőknek és üdvözölte. 
őket az alakuló ülés aLkalmá
ból. Az üzemitanács-válas:..tá
sok eredményeiről .szól va el
mondta, hogy a 1 1  -érdekkép
viseleli szervezet közül 3 lett 
reprezentatív, a VSz. a 
VDSzSz és a Mozdony\·ezetók 
Szakszen·ezete. A választók 
szavaztak. döntöttek, ezt tudo
másul kell \"enni. 

Cj fejezet kezdiídiT.: a szak. 
szervezetek életében - hang
súlyozta az alelnök. - A vá
lasztás tapasztalatait fel kell 
dolgozni .  le kell vonni belöli.ik 
a szükséges 5zervezel i  és �ze
rr.élyi konzekvenciákat 11n
vizsgála tra i s  szü!{ség \ an: 
megtettünk-e mindent az rr
dekvédelemért ? Fel kell f i
grelni az új arcokra. azokra a 
szaki:zervezeti tagokra és .szer
\'ezeten kí,·ü!i dolgozókra, akik 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
Az ESISI lőtiiktirának nyilatkozata eligazítások eredményeként -------------------------------------

„A magy:irországi társadalombizto!ítási választás<;>� ere�- sikeres választást tudhatnak 
ménye győzelmet ;elent e tzárnypróf?álgató de_mo�rac1a sz�- maguk mögött. Területükön 
mára" _ J'elentette ki Emili.o Gabagho, az Europa1 Szakszer- május 25-én 6 órától 27-én 1 4  

, r • tk • óráig folyamatosan lehetett vezeti S
M

zövetseg
K 

__ ot
t
1· ara

á
. 

b , • •  alkalommal kerillt sor a szavazni. E folyamatossággal 
A agyar oz arsas g an e"'o . s d · .  k '" . t ·· , 

társadalombiztosítási önkormányzatok megvál�sztása�a . . 40 ' zege . e� e� .· a orn,ycze u_«-
. · é · é 11 1 · J·o· cska' n meghaladJa a torveny ben levo k1sallomáso«on btz-szazalekos r �zv te e ami • • t ·1 tták , : 1 h t • · ·· 1ts • 2� á l ' k  t · s magasabb mint a legutobb1 os1 o a sza\ azas e e o-szermt szu ege� ;J sz za : 0 • e .  . . 

ESZSZ „d . ségét. Ezt még három hor-politikai választasokon valo részvetelt ar�ny. Az 
. r. dozható mozgó urna beállí-vözl i, hogy a magyar szakszervezetek sikeresen s�en ez ei< • . • . • • 

·ál · k t 1 .  ket gyakorlatilag nem tamogatott tasá, al 1s seg1tettek. 
:e!1

f ' asztaso a • me ye Az szb-titkár elismeriien 
,.;n;ársadalombiztosítási választásokon való magas részvé- szólt a sz�lgálati főnökök tá

tel nemcsak a szakszervezetek iránti btzalom szavazatait j�- mogatás_árol. amellyel me'!t�
lentik, de dem011,Strálják a magyarországi demokratikus erok r�mtettek annak a _lehetos�
tiitalitását" _ mondotta Gabaglio. aet, hogy a szavazni akarok 

Kiemelte azt a korrektséget és őszinteséget. melyet a vá- éljenek jogukkal. Enn:k 1s 
lasztásokon részt vevő szakszervezetek tanúsítottak a kam- t�dhat? be. ho�y 6 1 5  valasz
pányharcok sor-án. Az eredmény demonstrálja annak a fontos- tásra Jogosultbol _389 szava
aágát hogy az Európai Közösség folytassa és növelje támoga- zolt, ebből 381 ervényes !s 
tását • 8 magyarországi demokratikus társadalom fejlesztése volt. Az előzetes adatok alap
érqekében. ján 16 jelölt Indult, közillük 

„A azakszen,ezetek szintén azUárd alapot Jelen�mek a 'került ki az üzemi tanács 1 1  
azoctáldemokrácfa újjáépítése számára minden más közép- és fős létszáma. örömmel mond
k•let-európai m-szágban is. Ezekn!k az OTSzágoknak a kormá- ta, hogy a 1 1  tagú üzemi t!l· nval tanulhatnak ebb6l h letkéból • nácsból 10 VSz míg egy fö a B�szel, 1993, május 25. ' ·  

}IÁV :  tartozás és bevételkiesés 
A szakszervezet nem akar létszimleépílésl 

A MA V és a kormányzat 
között ta\·aly decemberben lét
rejött megállapodásnak meg
felelően a vasút igyekszik tel
jesíteni kötelezettségeit. a 
kormányzati intézkedésekből 
azonban több lényeges elem 11 

mai napig sem valósult meg 
- nyilatkozta Papp Pál, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
elnöke j únius 10-én az MTI• 
nek. 

Tavaly decemberben a MA V. 
a szakszervezetek és a kor
mányzat megállapodott ab
ban. hogy a l ikviditási gondok 
orvoslására, és a tömeges el
�ocsátások e!ferülésére 2,7 

mill iárd forin t bérfejlesztési, 
950 mill ió forint termelési ár
k iegészítési, és a végkielégité
sekhez 827 mill ió forin t  állami 
támogatást kap a vasút. Ez 
azonban eddig még nem tör
tént meg. Ráadásul a megál• 
lapodás alapján a MA V 10 
mill iárd forintos hitelt Igé
nyelhetett vol na kormányzati 
garanciavállalással, ami szin
tén nem teljesült. A beváltat
lan fgéretek súlyoaan érintik a 
társaság helf,zetét. 

Az első negyedév adatai 

alapján az árufu\·arozásl tel
jesítmények visszaestek, és ez 
eddig 2,5 mlJllár9 fori ntos be-

,·ételklesést okozott. A ré'l 
kamallartozásai meghalad
ják a 400 mil l ió forintC1t és 370 
mi llió for intos adóssága va'.1 
az áramszolgál ta tókkal szem
ben is. Az elmúlt évben alakí
tott, a vasút i  alaptevékem·
séghez közvetleniil nem kap
csolódó �azdasági társaságok
nak egymilliárd fori n tot is 
mcl(haladó pénzösszegge: tar
tmdk a MAV. Az elsi> negyed
év bevétele pedig kétmilliárd 
forinttal marad el a tavalyi é v  
eredményétól. 

A szakszervezet ezé1 t azon
nal: kormányzati  i n tézkedés�. 
a társadalombiztosítással kö
tött megállapodás úJra tárgy'i
lását sürgeti. A további lét
számleépítés ellen a Slakszer
vezet halározot tan t i l takozna. 
Képviselői június 23-án a köz
lekedési és pénzügyi tárcákkal 
folytatnak közös tárgyaláso
kat: 
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-:g1M�--= j����� � Jidr.aft -. �j .-. t��- ggá •- �= ninca 8'L\lcBéa � ta-
vq � <�t..lU 1 �t.; i� waólHNltiik a :náaokra; elittend6' a sudt-
'Jtal).�k l lllw,,Jlj\� ·•!",:,.,E A. lmilO.tlis. Vlllós:Zf- '1'Z'ét'Vefft. 
-t(ezont nem iívar a azaik• ndaítbető, bdfY az üzemi ta- * �ezet$et, a6t, az J.é'tázHt .nácsok helyzete nem leu �or kaptQk a hírt a val6szin1l'n� hOIJ' euréc,ai könnyii. 'MAV B� UahKi� �rcleké17eztet& élakUl ki. Az A n,omdásr.szakszervéZet sági Központ üt-választási U.Zetni -�tl01c én,it_av& . .a;..: ... nkah l eredmén .L.J:I kéU azerát&iüJc a Jooóji� ez 1,,._g.,.. mu e yen nyer- ye1ua, ahol abszolút 
..,_1cu1c. A múnW.�•a• te� a ��--9l�ui-- föl!éQyt él't dl a Vasutaaok 
ló törekvés 9imi "Zár.fi• ki- a Jalétát. :;.�fi; Aid� �- s�. A válaazt.áara 

munkaharcot, különösen olyan mondta. !10� mi�deg. szak- j,()gosuk 522 vasut.as közül 
id6szakban, .iµntkor folynak a szervezeti ttsztségv1selat meg- 402-en adták � .szavcet� 
felszámoláaok, az el��- v�zt4t�ak. Ugyanakkor a ebből aii érvénNlö �via.tok 
sok, .ri6 a nn!Jlk_.t��. mutl�19�ti vá�a'l,í(pk fe,1,- •lllá: 400 volt. 
készül a pótköltségyetés. �21� me1uegyezte - Az Uzlétlpzgetós,ágt 'kÖ!pont 

A a&dt-"l 1lk".a" 
miszerint tul sok jogosltványt 11 tagú üt-v� jogo-

- 11 '"'" m uuu l3 kaptak az üzemi tanácsok - sult. A szavazatok összeszám-
érdelwédeJmi sae,-veut 1wziil hogy jpszerével mé&. IJU!i .se� Jcílása után ktderilt, '(1oOf/ mind 
- tájék�tott Papp Pál, a széréztük a jol(>sffdnyokat. a 11 üt-tagsági hel11et a VSz 
VSz elnöke -. a Vll8Utasolc máris sokalljé.k. ;elöltjei szerezték meg. A meg-
Sz,alcaaen,Qete 10, e Liga szer• -.. .c 1o .. ,� 

veze&e 10,2, a Mozdont,11ezet61c A me-azda■a11ban -, ahol v...._tott tagok között taláLha-
Szalcuen,e.zete 6,2 százaléko, Bereczki Andrá szerint, � tó az szb-titkár Szúca László, 

mandátumhoz jut. A vsz sz6nyegbomJJáiáshoz hason.ló több szb-tag és szakszerveze

minden. munkahel11en repre- állapotok uralk�ak -, _a 
b
t�_!!,1

1 .. 
-egy teril.letéDek fő-

zentc&ív. A részvétel 80 szá- MEDOSZ is több mint 90 s�- ............. 

zalék körüli leadott zava- z�lékos arányt ért el, pedig A jelöltekre leadott 4200 sza_ .... • a 8 több helyen nem készítették t kö ··1 3305 ··t k tt Zi!tok kozul ke-v�_ �olt az é�- elő, illetve, lefújták a válasz-
vaza zu -o apo a 

venytelen. �ek„ kozul az egyik tásokat. Márp.....iig ahol nincs 
VSz, 680-&t a VDSZSZ és 

a GySEV-�1� ut-választás. üt és nem teljesíti fe1adatát, 
215-öt a V ADESZ. 

Papp_ Pal e�zékeltette �t.a ott kiszolgáltatottakká válnak 
A két ellenérdekel:tségú 

- A térség vasúti csomó
pontján. Hatvan állomáson 
hogyan zajlott a választás? 

gazda.sagi, tár�dalompohti- a mun.kavállalók, mert mini- smk:szervezetre leadott szava
ikai környezetet 1� amelyb_en mális érdekvédelemre sem zatok azonban nem voltak ele-
� választások lezaJ!ottak. �11:1t lesz esélyük gendók ahhoz, hogy jelöltjeik 
ismeretes, tava,Jy osszel 2 oras · . . mandátumot szerezhessen, hol-
figyelmeztető sztrájk volt a A Bányaipari Dolgozok ott ezen a� üt-választáson a 
vasűtnál a a nyomaba.n szü- Szaksz.ervezetének mandátu- VDSZSZ vezérkara teljes lét
letett m�gállapodásból azon- ma 86,6 százalék, a Textil- számmad indult. Köztük Gaskó 
ban a kormányzat részéről ipari Dolgowlt Szakszerve- István elnök. Hargon1/i Zoltán 
több lényeges elem, intézke- zetére 82 százalékos volt a alel:1ök, Enzsöl Róbert szak.ér
dés nem teljesült. Tavaly de- voksolás. Egyébként minden tő, dr. Juhász József, a 
cembérben a MA V, a kor- ágazatban _ bőripar, Posta, VDSZSZ jogásm, Deák János 
mányzat és a szakszervezetek ÉDOSZ, kereskedelem, épí- szakági vezető. 

Példaértékű eredmény 

született május 21-én 
abban állapodtak meg, hogy a tök h ló • É A választási eredménvek Kedves vasutas kollégák, parlamenti választásokon. 
lfkviditási gondok orvoslásá- - ason az arany. r- s7iakszervezetünk: eddili m�- nyugdíjas társaim! Biztosak vag11unk benne, hogy 
ra, és a tömeges elbocsátások ��kes, hogy a második leg-

kája iránti bizaJoma-ól talllú&- Mint egyike a legrégibb a reálisan gondolkodó szak
elkerülésére 2 7 milliárd fo- több .szavazatot - 6-15 szá- kodtak. Nin<:s ellenaégkiépünk szakszervezeti tagolmaik és szervezetek mellett a pártok 
rint bérfejlesztési 950 millió zalék között - a munkavál- egyetlen társszaikszervezettel legidősebb társaimnak, szük- és a parlamenti képviseiök is 
fori.nt t,ermelési árkiegészítési l'8Jlók által jelölt függetlenek szemben sem. Nem győztünk le ségesnek tartom nyugdíjasta• e tényt megfelelően értékelik. 
és a végkielégítésekhez 827 kapták, akiknek nagyobb ré- sen:kit. Eró.pilre_t csak növelheti, gozatunk tb-önkormányzat Tagozatuok a siker érdeké
millió forint állami támoga- sze kora:bban szakszervezeti ha közÖSe!l munkáJdcodunk a választásokkal kapcsolatos ér- ben jelentős munkát végzett. 
táat kap a vasút. Ez azonban tisztséget is viselt. vasutasok érdekében. tékelését közreadni. Meggyő- Jól készítette elő a válaliztá-

... ____________ ....,.....,. .... .....,�--..,.j,jJ,U,1.�:.:......i... ___ -:-::-::-rb��-.--:
I 

���-?ogy a DWft1Y8r sokat. Tanfolyamok_ at. gyúlé-
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, szakának: - szinte felbecsül- res�t. es aTc ln'tifaI� sza-

em e I Ymas e en, hetetlen jelentőségű (példaér- v�tai�. A munk� �rtékét 
tékú) napja volt május 21-e: noveb, hogy (kulteruleten) 
a szakszervezetek győzelmének n!m üzemi körülmények kö
nap;a. A tb-választás elöké- zott dolgoztunk, és nagyon sok 

• k , bb á 
, szítése a szavazás sitkere az emberhez (szinte minden 

1 n a egy„ st seg 1tve összef�ás a magunkra Uilá- nyugdíjashoz) eljutottunk, il-

111 lás ere�énye, melyben je- letve e;juttattuk szórólapjain-
lent.ős szerepük volt tapasztalt kat, táJékoztatásamkat. 

(Folt1tatás az 1. oldalról.) 

most a munka'Vállalók bizal• 
mából felszínre kerültek. 

Felelevenítve az üzemi ta
nács szerepét, jogosítványait, 
dr. Péter Mihál11 aláhúzta, 
hoty az 6j testület a munka-

elnök megválasztása. · Ennek 
eredményeként Kovács Józse
fet választották az üzemi bi
zottság elnökének, a.ki rövid 
beszédben köszönte meg a bi
za1mat. Megígérte, hogy jó 
csapatmunkával mindent 
megtesznek a dolgozók érde
keinek képviseletéért. A kö
vetkező l�éa az lesz, hogy 
�alkotjálc Qgyrendjüket, és 

és le!Jkes nyugdíjas kollégá- Öröm tapasztalni, hogy van 
i.Il!knak. Az idős emberek nagy ere;e a sMqzervezeti mozga
számban mentek el szavazni. lomnalc - amel11 most meg
Többek véleménye szerint eróaödött -, s ehhez mi is 
nagy részben a nyugdíjasok hozzc:í;ciruZtunk, mint ahogy az 
döntötték el a tb-választások üzemitanács-választás sike
sflk:erét. Ha ez fgy van - már- rének megalapozásához is! 
pedig van benne némi !,gaz- Ez alkalomból szfvb61 1ra
ság - bimnyitja, hogy a je- tulálunk, a Vasutiaaok Szak
lentős nyugdíjuréteaet meg„ szervezet.ének, tényleges kol
batározó - és nem t.ehetet- légáinllmak. Kívánjuk. hqgy 
len � � kell 'uáinttá■- .... ao,:um az utóbbi icl6ben ia
ba WIIMll. • �� �övetkétd � - a-efogva és 

eredményesen képvi6elj• 
vasutasok érdekeit, áll 
ki az önálló vasutas tár 

lombiztosítás és v�ú 
ségü.gy mellett, s e téren 
jenek el sok stkert. úgy 
doljuk, hogy a választási 
pasztalatokból levonható aZí 
következtetés is, hogy a jö 
ben jobban figyelembe 
venni az i"611 rbt�l 
sadalnU szerepüket. (M 
VSz vezetésének is),. Ké 
letí.iiket növelni kell m· 
sadalmi, mind szaks 
vonatkozásban létszá 
és súlyuknak megfeleltlelt 

Ezeket figyelmen 
hagyni, lebecsülni, aúlt,óf 
ba lenne. 

Tagozatunk ezúton 
tet mond mLnden n 
szervezetnek, nyugdíjas 
gáknak és mindazon 
vezeti tisztségviselőkn 
a választások sikerét el 
tették. Ugyan<:Sak k 

mond a médiáknak., 
széles körii tájékozta 
elősegítették a váluz 
kerét. 

l'elellJ' Pii. 
a VSz ltlY\MdUu 

e!aök, 
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Az egészsegügyi " es gyermekintezményekb.en olvan szakszervezet, amelv 
jogosult lenne a kollektív 
szerződés megkötésére. Eb· 
ben az esetben a kollektÍ\' 
szerződésben szabályozandó 
kérdéseket a közal!{almazotti 
szabálvzatban kell rendezni. 

a 

Megkezdik inunkajukat 
közalkalmazotti tanacsok A Jelsoroltakból egyértel

mííen következik, hogy intéz
ményeinkben a megválasztott 
közalkal mazotti tanácsokna k 
haladéktalanul meg kel l kez
deniük tevékenységüket. a vá
lasztó kö::alkalmazottalc érde
kében. 

A MA V egészségügyi és gyermekintézményekben 
ezekben a napokban új típusú szerv kezdi meg műkö
dését, amely eddig a közintézményekben ismeretlen 
volt. Ennek neve : közalkalmazotti tanács. A közalkal
mazotti tanács rendeltetése, hogy az adott intézmény
nél a közalkalmazottak nevében a törvényben rögzí
tett és az intézmény vezetésében való részvételt biz
tosító jogköröket gyakorolják. 

A törvénr biztosítja a köz
al!rnlmazottak közösségének 
részvételi jogát, meghatároz
za a részvétel formáit. Az in
tézménv költség\·etési jelle
gét figyelembe \'e\'e, hatá
rozza meg a részvétel tartal
mi elemeit. Ha az adott in
tezményben a közalkalmazot
tak létszáma legalább a Li főt 
elérte, közalkalmazotti ta
nácsot, ha pedig ezt a létszá
mot nem érte el, közalkalma
zotti kép\ iselőt kellett vá
lasztani. 

A tön·én�· kötelezettségként 
írja elő a közalkalmazotti t a 
nács. i l  lC't\·e a kép\·iselő meg
\'álasztüsát. E kötelezettség·=L 
azért szü,,séges ér\'énves1teni, 
mert a megvalasztott közal
kalmazotti tanács (il letYe kép
viselő) a közalkalmazottak 
érde�ében tevékenykedik.  a 

feladatkörébe iitalt _jogkörö
ket helyette más s:erv nem 
gyakorolhg tja. 

A lörvém· hi\•atkozot t és 
egYértelmu · rendelkezése el 
lenére azt tapaszta l ju ',, hogv 
egves helyeken (pélcUul a 
központi yasúti kói'házban) 
egres. felelőtlen t i.sztségYise
lö:, akadál:voaak a meg\·á

,·élemén,· k ikérése után \'ég
rehajtható. 

A megfelelően indokolt és 
érvekkel alátámaszto t t  \'éle
mén>' elutasítását szintén ér
vekkel kell alátámasztani. 
Ezt, ha számára elfogadhatat
lan. a közalkalmazotti tanács 
a bíróságnál megtámadha t,ia. 

A veleményezési és az egyet
ertési jog gyakorlása egyaránt 
az egesz köz.üsség nevében tör
ten ik. A tötTén>· a vélemé
n,·ezés jogát, mint a munkál
tat6 velemém·eztetési kötele
zettségét határnzza meg. En
nek megfelelóen a \"élemé
nveztetési kötelezettség meg. 
sértésé\·el hozott munkáltatói 
döntés jog,zabúlvba ütközik, 
vagyis semmis, és íg,· az ér
\'én,·telenseg kö\·et,kezmé
n.1·ét \·on.ia maga után. \'agvis 
úgv kell teh: inteni, mintha 
meg sem hoztak ,·olna. 

A kö:alkal ma::otti törvény 
értel m ében a munkáltató dön
te:;e elott a frö:.alkal mazotli 
tanáccsal köteles 1:élemén yez
tet n i :  

- a munkáltató gazdálko-

dásából származó be,·élel fel
használásának tervezetét, 

- a munkáltató belsó sza
bályzatának tervezetét. 

- a közalkalmazottak na
g"obb csuportját erinló mun
káltatói intézkedes ten·eze
tet, 

- a korengedmén,·es nyug
díjazásra és a megváltozott 
munkaképességü közalkalma
zottak rehabilitációjara vo
natko1.ó elképzelése!-:et, 

- a közalkalmazottak kép
zéséYel összefüggó tcrveke� 
Yalaminl 

- a munkállató munka• 
rendjének kialakítását és az 
é\·e, szabadságolási tervet. 

A kö.:all,a l ma:otti tanács 
egyik legíontosa bb jogoi;itvá
nya, hogy a munkáltatóval 
kö::::ösen a kö::;alkal mazotti sza
bályzatot megalkos\a. A sza
b,il\·zat a közal'rnlmazotti ta
nács rész\'elel i jogai rnl össze
függö szabál.,·zat a hel.\·i SZc1• 
bál.vozas egyik  formája. Fi
gvelemmel arra, hogy a leg
több munkáltatónúl koilek
t i \" szerződést is kötnek, akét 
szabálvzat nem rendezheti 
ugyanazon kérdésköröket 
mert az ellen tmonclásos jogi 
helvzetct t·�remtene, és ellen
téteket szülhetne a �zakszer
' tzet es a közalkalmazoltt  ta
nacs között. 

A közalkalmazotti szab;i11·
zat nem rendezhet oh·an kér
dése!,e\. amelvek a kollektív 
szerzodes szabáll'ozú�i köré
be tartoznak. Ez alól ki,·étel 
ha nincs a mun i's.:iltatónal 

A \"álasztók ellenőrizzék. 
ho0v a \"álasztási bizottság 
teljesítette-e nillalt és a Lör
vényben előírt kötelezettsé
gét. Ezek közül a fontosab
bak a követ kezők. A törvény 
kötelezően előírja, hogy a ,·á
lasztási bizottságnak jelentést 
kell készítenie és azt a köz
alkalmazotti tanács választás 
eredménvének a megállapítá
sát követő 8 napon belül el 
kell külden i az intézmény 
fenntartójának. aki ezt to
Yább küldi az ágazati minisz
tériumnak. A választási bi
zottság fó kötelezettsége: 
,.gondoskodik a jelölés és a 

választás törvényes rendjé
nek megőrzéséről.., (Mt. 48. 
§ ( 1 )  b.) A szavazatokat a vá
lasztási bizottság számolja 
össze. Ennek alapján hala
déktalanul megállapítja és 
közzéteszi a \. álasztás ered
ményét, továbbá enől tájé
koztatja a munkál tatót is. 

A törvény eg�·értelmüen 
meghatározta a jegrzőkönv,·
kés:,;ítés tartalmát és közzété
telét is .  

Sajnálattal kellett megálla
pítan i .  hogv felelőtlen szemé
h·ek a budapesti l\IA V-kór
házban megakadályozták, 
hogv a választási bizottság a 
fentiekben idézett tötTényi 
előírásokat teljesítse. 

G. S. 

lasz!ol t közal kalmazotti la- -----------------------------------------
nács működésének megkezdé
sét, feltehetően azért, mert 
nem tetszik ne-ki k a ,·álasztá
si eredmény, \·agvis a közal
kalma:r.ot tak akarata. A vá
lasztási bi:ottság - a törvény 
kifejezett rendelkezése elle
nére, nem tette  közzé a vá
lasztá�i eredmenyt. 

A tön énv meghatározza, 
h0g_,. a közal-!-:almazotti tana
csot C,épviselót) mih•en ,io
gositvánvok ill!ctik meg. Ezek 
a jogositván.vok lényegében 
három csoportba sorolhatók : 
egyetértési. véleményezési és 
szabályozási jog. 

Eg_vetértési jog illeti meg a 
közalkalmazotti tanácsot az 
in tézmény jóléti célú pénzesz
közei,nek felhasználása, i l le'
Ye az ilyen jel legű intézmé
nyek és ingatlanok hasznosí
tása tekintetében. E kérdé
sekben a munkáltató a közal
kalmazotti tanács egyetérté
se nélkül nem dr.nthet. Ezzel 
a törYény a közalkalmazottak 
érdemi beleszólási lehetőségét 
teremtette meg. Az intézmény 
jóléti célú pénzeszközeit, to
vábbá jóléti célú intézmé
nyeit, i l letve i ngatlanait a 
törvény értelmében a kollek
tív szerződésben kell megha
tározni ,  ez a jogkör gyakor
lása szempontjából elenged
hetetlenül szükséges. 

Az egyetértési jog megsér
tésével hozott döntés ( ilyen 
döntésnek m inősül a hasznosí
tás kérdésében tett egyolda
lú munkáltatói intézkedés is) 
jogszabályba ütközik. ezért 
semmis, és ennek megfelelően 
az érvénytelenség következ
ményét vonja maga után. 

Azokban a kérdésekben, 
amelyek a közalkalmazottak 
egzisztenciáját hosszabb tá
von meghatározzák, vélemé
nyezési jogot biztosít a tör
vény a közalkalmazotti ta
nács részére. A közalkalma
zotti tanács véleményét a 
munkáltatónak természete
sen döntés előtt kell megkér
nie. 

A véleményezési jog lénye
gesen tágabb körben il leti 
meg a közalkalmazotti taná
csot, mint az eg}•etértési jog. 
A joghatást illetóen lényeges 
különbség van az egyetértési 
jog és a véleményezési jog 
között. Egyetértési jog esetén 
a munkáltatót köti a közal
kalmazotti tanács álláspontja, 
az intézkedés csak a közösen 
kialakított álláspont alapján 
ítélhető meg, illetve adható ki 
végrehajtás végett. Ezzel 
szemben a véleményezési jog 
nem jelent ilyen kötöttséget a 
munkáltatóra nézve. A véle
ményezési jog esetén a véle
ményeztetendő intézkedés a 

ROAD RAI LER 

Környezetbarát, gazdaságos 
kő'mb'ina1t -fuvarozási rendszer 

A N'ag_v\'asartelepen iúnius 
10-én mutatták be a sajtó kép
viselői ne!,. H-én, hétfőn pedig 
a szakembereknek a bimodális 
rendszent ROAD RAILER 
közúti-Yasút i itruszállitási 
rendszert. Előnyei : 
- nem igényel ldHön költsé

ges beruliá:ást, 
kis létszámmal is működ
tethető. 
környezetvédő, 

- gazdaságos, 
nem 1gényel 
pálya udvart, 

..... -.:. 

nagy átrakó-

- iobb energiafelhasználást 
·biztosít. 

A budapesti bemutatóra a 
rnsút és a közút bará'.ságának 
jegyében került sor a Német 
Szövetségi Vasú( (DB). a MÁV. 
a Magám·állalkozók Nem;.et
köz1 Fm·arozó Ipartestülete 
(NIT) és száll itmányozó cége, 
a N ITSPED rész\'ételé\·el. 

Mi a rendszer lén"ege '? 
Az első. ami szembetűnik. 

hogv a közúti jármLi fuvaro:,;á
sa nem \'asúti kocsiban törté
n ik, hanem maga a kamion 
képezi a \ agonl. Hogyan '? 

úgv. hogv \·asúti forgó\·ázak
kal és speciális adapterekkel 
kapcsolják össze. Az átrakást 
aszl'alto7.ott vagy betonozott 
ágyazatú \·asúli síneken. a ka
mion személvzete \·égzi. Dal'U
ra vagy rampára nincs szük
ség. 

A kamion vontató t·esze csak 
közúton közlekedik. ezért a fu
varozandó súl>', melyet vas
úton továbbítanak. ennvivel 
kevesebb. Ezenkívül a bimo
dális rend�zerü vasúti kocsik 
közötti távolság is sokkal ki
sebb. mint a normál kocsiknál. 
Ez szintén több áru egv sze-

... relvénven történő fuvarozását 
teszi lehetővé. 

A tájékoztatón elmondották : 
a bimodális kocsikból álló sze-

'.c.,J[,..,; relvéni1ek  zárt vonatokban 
:;.,#%iii1J.fffi:f történő közlekedtetése 400-500 

kilométer távolságon túl a leg
ga::daságosabb. S a megbízók
�ak módjukban áll a vasúti 
szerelvényekben akár egy, 
akár több kocsihelyet foglalni. 
A rendszer elónyei miatt a 
nemzetközi forgalomban tör
ténő alkalmazása látszik a leg
célszerűbbnek. 

Miből áll. pontosabban fo• 
galmazva, mi tartozik a rend
szerhez? 

A bimodális fuvarozási 
rendszer vasúti fuvarozásból . 
átrakásból - vasútról közút-

A kamion, ami egyben vagon is 
- ra és fordítva - rövid idejű 

rendező tárolásból. továbbá a 
folyamatos fuvarinformáció· 
nak a megbízóho7. történő el
juttatásából áll. Egyébként a 
ROAD RAILER-hez egy trai
ber vonatinformációs rendsze-

A speciális adapterelckel összekapcsolt forgóvázak 
Tüttő Tibor felvételei 

rü (TZI) tartozik. Ez egv szá
mítógéppel vezérelt és feldol
gozott rendszer. mely a meg
bízóknak folvamatos felvilá
gosítást ad a fuvarozás állásá
ról és lehetővé teszi az áru 
napra kész könvvelését. Ezen
kívül a megbízók rende!.kezé
sére bocsátja a menetrend 
adatait, az árakat, valamint a 
könyvelhető helyet. 

A bimodális fuvarozás, a vo
natinformációs rendszerrel ki
egészítve a legfejlettebb lo
gisztikai szolgáltatást jelenti, 
Leggazdaságosabb üzemel tetői 
a szállítmányozók lehetnel·, de 
jól járnak a megbízók is. 

(vt) 
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Hervadó tulipán 
A 

sport világából ismert, hogy a vereséget szenve
dett csapat vezetői hányféle mentséget kép�sek 
felhozni a sikertelenségre. Rossz \'Olt a palya, 

idegen a környezet, esett az eső. tévedett a bíró, sok volt 
a sérült játékos, és így tovább. 

Ez a hasonlat jutott eszembe, amikor e cikk megírása 
elótt végie1ondoltam azt, hogv az ellendrukkerek - arra 
számítva, 

0

hogy nem lesz érvényes a tb-választás :-- mi
féle kifogásokat találnak ki. hogyan fanyalognak es ma
gyarázkodnak, csökkentendő a ,·árakozáson felüli ered
mény hatását. 

A ténvek közismet·tek, a kö\'etkezmények is érzékel
hetők. 39 százalékos a réswétel és az MSZOSZ elsöprő 
győzelmet aratott. Annyi szavazatot kapott, mint a többi 
hat szakszervezeti szövetség együttvéve. 

Ez határkő a magyar demokrácia fejlődésében. A szak
szervezetek megszerezték a hiányolt legitimitást. A 
nagyarányú részvétel nyilvánvalóvá tette, hogy_ a társa
dalom igényli az érdekvédelmet és ennek legfontosabb 
intézményének a szakszervezeteket tekinti. Ezek utan 
nem lehet úgy beszélni a munkaharc szervezeteiröl, az 
érdekvédőkről, mint május 21-e előtt. 

A partiképessé vált, megizmosodott szakszervezetek 
\"álasztási eredménveikre alapozhatják érdek-képviselett 
tevékenységüket kamatoztathatják megPrósödött pozí
ciójukat az alkufolyamatokban, az érdekegyeztetés kö
télhúzásaiban. Nag_v valószinüséggel állíthatjuk, hogy a 
.ielenlegi válságos gazdasági hel�'zetben aligha lehet meg
állapodni a nemzetközi pénzintézetekkel, aligha kezd
hető meg az államháztartás konszol idációja, aligha fo
gadtatható el a parlamenttel a jövő éri költségvetés a 
szakszervezetekkel tÖl'ténő megegyezés nélkül. 

Természetesen nem mindenki így értékeli a tb-válasz
tások eredményeit. Az érdektelenek, az ellenérdekeltek 
másként látják a dolgokat. Ez a másként látás azonban 
nem május 21-e után kezdődött, hanem jóval korábban. 
A nag,v fúró mar három évvel ezelótt beindult, s azóta is 
dolgozik. 

Emlékezzünk csak az lVISZOSZ 1990. márciusi alakuló 
kongt·esszusának fogadtatására. (,.Csak átmázolták a 
pártállami szakszervezetek ho,nlok::atál".) Emlekezzünk 
az l\iSZOSZ és vezetői elleni sorozatos támadásokra, az 
1991-es szaksze1Tezet-ellenes törvényekre, a figyelmez
tető sztrajkok leszerelésére. 

„A szakszervezeteket a hatalom a múlt  év ösz:én 
kezde komolyan venni - nvilatkozta Lengyel LaJzló 
politológus , amikor az Brdekegyeztető Tanácsban 
szakmailag komoly csomagot tudott letenni az asztalra 
a kormánycsomaggal szemben. Egymást követték a hatá
rozott szakszervezeti sikerek : a l�ormányzat kénytelen 
volt leülni a vasutasokkal, a bányászokkal. a villamos
energia-1pariakkal. Bebizonvosoclott. hogy a társadalom
ban erős az igény a Yédelemre. Ugyanakkor az emberek 
már sem a kormánytól. sem a pártoktól nem ,·árják, 
hogy megvédJék őket, ez az el, árás a sza/;szervezetek.re 
tevődött át." (;:-,.Jépsza, a, május 26.). 

Hiába egyezett meg azonban a hat szakszervezeti szö
,·etség ta,·alv s1.eptemberben a vagyonmegosztúsban. 
ment a huza\·ona a szakszer\'ezeti \'álas.1:tások körül. 
amíg végre döntött a parlament a tb-önkormányzatok és 
az üzemi, közalkalmazotti tanácsok \'álasztásának üg\'é
ben. Gondosan ügyelve arra, hogy rövid legyen a fel
készülési idő. kellően bonyolult legyen a szavazás rendje. 
és pénteki napra essen a megmérettetés, s 20 százalékról 
25-re emelték a küszübhatárt. 

Mindezek ellenére 39 százalékos lett a részvételi 
arány, s döntő fölénnyel nyert az MSZOSZ. Hiába ágált 
a Fidesz a tb-önkormányzatok ellen. kilátásba helyezve. 
hogv ha hatalomra kerülnek, akkor feloszlatják őket. 
h iába jelentett be érdektelenséget Torgyán, hiába hirde
tett és szervezett bojkottot Bátonyi, hiába igyekezett 
összekuszálni a \'álasztókat A Hét műsora, hiába firkál
tak össze és ragasztották le az MSZOSZ választási pla
kátjait. 

Mit mondhatnak ilyenkor az ellendrukkerek? :'\em azt 
emelik ki, hogy a választásra jogosultak 39 százaléka el
ment sza\'azni. hanem arra figyelmeztetnek, hogy 61 szá
zalékuk otthon maradt. Ez nem az egyes szakszerveze
tek s ikere - mondják -. hanem az egész magyar szak
szervezeti mozgalomé. Elhallgatják az MSZOSZ győzel
mét, dicsérik viszont a Munkástanácsok és a többi új 

szervezet jó szereplését. Tagadják. hogy a tb-választások 
eredményei a baloldal térnyerését, előretörését jelen
tené, s nem hiszik, hogy ennek jelzésértéke lenne a jövő 
évi parlamenti választásokra vonatkozóan. Minthogy a 
szakszervezetek nem pártok, és az MSZP-nek messze 
nincs olyan előnve a többi parlamenti párttal szemben, 
mint az MSZOSZ-nek a többi szakszervezettel össze• 
vetve. 

De nemcsak szavakban folyik a tb-választások ered
ményeinek tompítása, hatásának k isebbítése, konkrét 
tettek és i ntézkedések is körvonalazódnak annak érde
kében. nehogy a szakszervezetek túlságosan megerősöd
jenek. Ezt a célt szolgálja a tb-önkormányzatok létre
hozásának a lassítása - MDF-Fidesz közrem űködéssel 

és a társadalombiztosítás vagyonhoz juttatásának 
manipulálása. 

Itt tartunk most. Közben kirobbant a legnagyobb kor
mányzó párt belső válsága. Megrendült az úri  gőg. Her
vadni látszik a tulipán. 

Kárpáti Sándor 

Naponta hét alkalommal közlekedik 

Debrecenben 

elindult a vonat 
Debrecenben a villamos és az 

autóbusz mellett újabb közle
kedési eszköz. a vonat is részt 
vesz a helyi tömegközlekedés
ben. 

A nagyállomásról ezentúl 
vonattal is el lehet jutni a 
használtcikk-piacra, a közis
mert debreceni zsibogóba. A 
szerelvény naponta hét alka• 

lomma1 közleked ik, s hét fo
rinttal olcsóbb, mint a villa

mos. vag�• az autóbusz. A für• 
dési szezon kezdetével ugyan
csak járatot indítolf a MA V a 
megyeszékhel_vtől mintegy 15 
k i lométerre lévő látriképi tó• 
fürdőhöz. amel.vet Jelentős ked
\'ezménnyel vehetnek igénybe 
a strandolók. 



• 

Kere,ztéa1. ,zodá/is platlonnok' 
szervezidése a szaliszerrezetekben 
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A korn1ány késlckrdik Mélyponton a pályaépítés 
Beszélgetés Frányó Ferenc pályalétesítményi igazgatóval 

A l1 itelel��,·e 8·ara11c ia kell' 

A MAV szervezeti korszerűsítése, a vasúti alap.tevé
kenységhez szorosan nem tartozó ipari üzemek, épí
tési főnökségek gazdasági társasággá történő átalakí
tása - mint köztudott - egy évvel ezelőtt kezdő
dött. A privatizáció előkészítését és bonyolítását a 
MAV Vezérigazgatóságon ismert szakemberekből álló 
csapat végezte. Vezetője, az idó'közbcn pályalétesítmé
nyi igazgatóvá előlépett Frányó Ferenc volt. Vele be
szélgettem a kft.-khe átment, volt építési főnökségek 
helyzetéről, a pályaépítők sorsának alakulásáról. 

- l\Iint gya1orló vasútépítő, 
a. szentesi építési főnökség 
,•olt főmérnöke majcl igazga
tója. hogyan élte meg a szak
ág szervezeti átalakulásának, 
meglehetősen sok vitával járó, 
bonyodalmaktól sem mentes 
i clőszaliát'! 

- A MA V szervezetének el
kcr(.ilhetetlen karcsúsítása mi
att, a feladc1t egyértelmű voit. 
l\l i a kidolgozott. majd elfoga
dott alapelvel,et követve vé
g�ztük munká1ú:1t. 

- Gondolom, hogy a nagy
aránJ·ú létszámesökkc:ité<; mi
att. néha fájdalmas „műtéte� 
ket'' kellett végezniük? 

- Ilyenkor ez elkerülhetet
len. Hangsúlyozni sze:·etném 
a?Onban. ho;:::y . m inden dönté
sünket körü'. : ekintő eqveztető 
munka cl<3zte meg. !gy sem 
sikerült mi ndenkinek a kedvé
be járni. l\1eg�yő�ődésc:n, hogy 
em1a tt sok. ki váló sznkem ber
bc:1 maradt még tüs'.�c. B:zo
r:,vo; [okiq c�t meg is lehet 
érteni. H iszen a ml! építési 
fónö'.-::ségcirnél az clmú:t évek
be:1. évtizcdc:,bcn nagyszerű 
crnbere'.<ből álló. ütföépes kol
lektíva kovácsolódott össze. 
Most. ho�y a korábbinál jóv-1 1  
kisebb létszámot vihettek be a 
kft.-kbc, nem m indenki fért a 
keretbe. Eze!{ egyrészéneK 
más szakszolgálatnál ajánlot
tak fel munkalehetőséget, de 
akadta!{ olyanok is, akik ki
léptek, vagy a MA V nem tar
tott i�én:;t a munkájukra. 

- A gazdasági társaságok
ban hogyan alakult az építési 
szakszolgálat létszáma? 

- A kft.-ékbc átment kapa
citás mintegy hétszáz pálya-

építőt jelent. Ekkora létszám
mal nyolc-tíz évvel ezelőtt egy 
építési főnökség rendelkezett. 
Ez is bizonyítja, hogy a hat 
építési főnök ·égnél meglehe
tősen drasztikus létszámcsök
kenés ment végbe. 

- Ez százalékban kifejezve 
mit jelent'? 

- Ha az építési és pálya
fenntartási szakszolgálat mai 
létszámát \"esszük alapul, az 
- durván számol\'a - har
m inc-negyven százaléka a tíz 
évvel ezeiőtt inek. Az építésnél 
er. a húsz százalé'.rnt is alig éri 
cl. 

- :m indokolta <'Zt a íeltú
nően nagy létszámleépítést? 

- A fogyás elsősorban an
nak a fü1:,gvénye volt. hogy a 
MÁV-nak mennyi pénz állt 
rendelkezésére beruházásokra. 
felúj ításokra és karbantartá
sckra. Nyolcrnnnégyben még 
kétszázöt,·enhét k i lométer 
hosszú pálya fel újítására rnlt 
pénz, tav,,ly pedi� csak öt-tiz 
kilo;néterre. vagy nyolcv3.n
hatb:.rn ötszázharmincnégy, ta
•·aJ.v mindössze hetvenhét cso
port k itérő cse:·éjére volt le
hetöség. 

- !\lég néhány nap és túl,iu
tunlt az es:tendő első felén. A 
múlt évhez képest történt-e 
javulás? Még pontosabban fo
galmazva: hogyan alakult a 
kft.-ékben a pályaépítők hely
zete? 

- Ami a munkáltatást i l
leti, jószerével semmi sem vál
tozott. E:me'.< legfőbb o!-;:a, 
hogy az idén iszonyatos nagy
ságrendben csökkente'.< a na
turáliák:. A pályakorszerűsítés 
a múlt évivel :1zonos szinte:1 

l(öszönetnyilvánítás 
Tisztelt Tagtársak! 
Ma már közismert, hogy 

19n. május 21 ·én megtar
tJtt társadalombiztosítási 
önkormányzati képviselői 
\'álasztások sikeresek vol
tak. E választások ered
ménye'.,ént, 60 év után is
mét önkormányzatok irá
nyítják a társadalombiz
tcsítást. Május 21 -én csa
ládunk szociális biztonsá
gáról, a ,·alódi demokrá
cia fontos i ntézményeinek 
létrehozásáról döntöttünk. 
A vúlasztáso1mak nagy 
tétje volt. Ezt ismerték fel 
a választópolgárok, ami
kor nem Yárt nagy szám
ban járultak az urnák elé, 
hogy kadják voksukat. A 
\'áiasztók real itásérzékét, 
és az MSZOSZ-ról alko
t itt ,·éleményét tü:nöz: k a 
\'álasztási eredmények:. 
amelynek alapján az 
MSZOSZ l átvánrns s[kert 
ért el. Az  MSZOSZ listá
ján indult szakszeryeze
tünk k ép,iselője is, ak :t  
képviselőv5 választottak. 

Hasonló eredmén;·eknek 
és s ikereknek vagyunk ré
szesei a május 23„ 26., 27-
én meglartot t üzemi tanács
választ ásokon is. A vá
l asztásokon a Vasutasok 
Szakszervezete eredmé
nvei nagyságrenddel meg
haladták a többi érdek\'é· 
de'.mi szervezet t.ímoga-

tottságát. Eredményes sze
replésünk igazolása mind
azon ténykedésünknek, 
amit az elmúlt években a 
vasutasság ós a vasutas 
nyugdíjasok érdekében (a 
szigorú gazdasági körül
mények ellenére) kifejtet
tünk. Ezen az úton kívá
nunk tovább haladni. Eb
bcm megerősít bennünket 
tagságunk bizalma. am:t a 
választásokon kifejezésre 
juttattak. 

Köszönetet mondunk 
mi ndezekért tagságunk-
nak, a több ezer akt ivis
tánknak, ak ik  önzetlenül, 
időt és f.iradságot nem 
kímélve \·ettek részt a vá
lasztások etőkészít�ében. 
a vá;asztások rendben és 
időben történő lebonyolí
tás.föan. 

Köszönet és e l ismerés 
m·ugdíjasainknak és szer
vezete inknek. aki k szív
vel és léle:,kel munkál
kodtak a vá!aszt:isok si
keréért. 

Eredményei n k  önmagu
kért beszélnelc 

A VSz tagsága és tiszt
ségviselői élni fognak a 
választások utáni lehető
sé�ekkel. s méq eredmé
nyesebben fogna\< mun
kálkodni a rnsu tasság ér
dekelnek érvém·esítéséért. 
Vasutasok Szakszervezete 
Területi Tagozati Tanácsa 

alakul. Új kitérők beép1tésére 
pedig nagyon ke\·és a bhető
ség. Ezért most a meglevők 
fen:1!artására kell az erőinket 
összpontosítani. Arra kell tö
rekednünk, hogy sebe3ségkor
látozások a jele:1leginél na
g\·obb mértékben ne jelenje
nek meg a pályáin!:on. A köz
lekedés biztonságát minden 
eszközzel fenn kell tartani 
Ebben óriási felelősség és fel
adat hárul a szakszolgálatra. 

- Ehhez is pénz kell, dc az 
nincs. Urcs az államkassza, a 
l\IAV-nak pedig alig van be
vétele. Marad a szegény em
ber vízzel főz elmélet. A 
semminél ez is jobb. 

- Nagy dolgokat pénz nél
kül valóban nem lehet csinál• 
ni. Megfelelő módszerekkel, 
új eljárása!< alkalmazásával a 
költségek megtakarításán kí
vül még sok minden megold
ható. Szerencsére már vannak 
ilyen kezdeményezések. Több 
he]yen is bevezették az aljja
vításokat. A k�cske:néli púlya
fenntartásnál pedig kifejlesz
tették és alkalmazzák a beton
aljakban elkorhadt fatiplik pá
lyában tö1·ténő cseréjét. Ei1-

nek a technológiának nagy 
előnye, ho�y m inimális sebes
ségkorlátozással, vaganyzár 
nélkül is megoldható. Ezzel a 
módszerrel a cc;;léd-szzgedi 
vonalon t::ibb tizer.er aljat si
került már megmenteni. 

- Az év elején. a bizonyta
lanul induló, sok nehézség
gel bajlódó kft.-knek is úgy 
tudtunk némi 5egítséget nyúj
tani, l1ogy a hatodik főosztály 
az i.(azgatóságolrnál karban
tartási munkákra szerzett 
számukra me5rendelést 
folytatta az igazgató. - Ter
m észetesen a kft.-ék vezetői 
sem tétlenkedtek, s többségük
nek sikerült idegenfeles mu'"!
kákat szerezni .  út- és csato1·
naépítést vállaltak. csakhogy 
a létszámukat foglalkoztatha5-
sák. A szentesiek városuk é$ 
Hódmezővásárhely térségében 
az önkormányzatoknak a meg
bízásából utakat építettek. Má
sok a közúti építő vállalatok
kal közösen végeztek hason;ó 
munkákat. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Sovány cretlm,5nnyd zárult 
a kormány, a vasutas-sz-ak
szervezetek és a MÁV illetéke
sei által folytatott június 23-i 
tárgyalás, amelyen a Yasúti 
törvény egyes kérdéseit, a ta
valy clccemberi megállapodá
suk eredményeit vitatták meg 
a résztvevők. 

A megegyezésre nagy szük
ség lenne, h iszen a MA V ta
valyi deficitjének rendezésé
re - ha nem kap segítséget -
a vállalat 7500 ki lométeres 
vonalhálózatából mintegy 1500 
k ilométert le kellene zárni és 
20-25 ezer dolgozót kellene el
bocsátani. Emellett a vasút rá
kényszerülne a kollektív szer
zödés felmondására, a szociá
lis létesítmények bezárásfü·a 
és elmaradna a ten·ezett idei 
bérfejlesztés is. Ennek meg
elözését szolgálta a ta\·aly de
cemberi megállapodás, amiből 

Június 21-é11 

sajnos nem minden valósult 
meg - mondotta Papp Pál, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
elnöke. 

Hangsúlyozta többek kö-
zött, hogy a megbeszélésen a 
legfontosabb kérdés a vasúti 
törvény ,·olt. A s:akszervezet 
szerint a terve:::et eredeti vál
to:ata még félrcérthetet lenü l 
elkülönítette a::: állami és vál
lalati feladatokat. A változta
tások után azonban a kötele
z�ttségekből önkéntes ,·áttalá
sok lettek. Ez a \·asút szem
pontjából el fogadhatatlan. A 
kormányzatnak a törvényben 
egyértelműen vál lalnia kell 
a rá háruló terheket. 

N apirenden volt a \·asút 
működőképességének fenn
tartásához szükséges ál lami 
segítség is. A kormány tavaly 
decemberben \·átlalta, hogy 
a l\IA V pénzügyi egyensúlyá-

Meg alakult a Vasutas 
Országos Közművelődési Egyesület 

Június 21 -én megalakult a vasutas munkavállalók é� 
Vasutas Országos Közművelö- nyugdíjasok közművetödési. 
dési Egyesület. Alapító tagjai oktatási feltételeinek javítása. 
a huszonhárom művelődési A pé:12ügyek ellcnörzésére 
i ntézménv és a vasutas kul- 3 tagú ellenőt·ző bizottságot vá
turáli-s aiap. Az egyesület el- lasztott a közgyűlés. Az egye
nökévé Pallos Györgyöt, szak- sület feladatának tekinti a 
szervezetünk alelnökét válasz- vasutas művelődési intézmé-
tották. az ügyvezető elnök nyek működőképességének 
Molnár Géza lett. megőrzését és továbbfcjleszté-

A közgyűlés, amelyet a MA V sét. Segítséget ad a helyi ín
Vezérigazgatóság konferencia- tézmények tevékenységének 
termében tartottak, elfogadta országos szintű összehangolá• 
az egyesület alapszabályát. sához. kezdeményezéseik nép
Ennek értelmében az egyesü- szerűsítéséhez. Közreműködik 
let országos hatáskörű, önálló a finanszírozási források. tá
jogi személy, mely saját alap- mogatások felkutatásában, 
szabállyal, képviselettel és el- vállalja az önszerveződés út• 
különített gazdálkodással ren- ján létrejött művelődési in
delkezik. tézmények érdekvédelmét, 

Az alkuló közgyülé� 1 3  til;-j képviseletét. továbbá a szak
,·álasztmányt (ve.:etó testüle- mai képzés rendszerének ki
tet) hozott létre, amelynek fel- alakítását. az intézmények 
adata az egyesület munkájá- m űködési feltételeinek javítá
nak operatív működési feltéte- sát. támogatja a nemzetközi 
leinek megteremtése. a szak- szer\'ezetekkel \·aló együtt
szervezeti tagok, valamint  a működést. 

Az elmúlt hetekben re jewclött be a má tészalka-aJtai vonalon fekvő Fehérgyarmat fel
vételi épületének rekonstrukciója. Az állomás ma i� tekintélyes személyforgalmat mondhat a 
magáénak, ehh<'z képest a várótermek. a mellékhclyisl-gek és az egész „objekl um" 'esztéti
kája az utóbbj _időkben már alulmúlta az eltogadható 'izínvonalat. Az átalakítás során az 
egész épü letet _ös�zkomfortosítotlák, anélkiil, hogy a míírml<>k ,jelleg csorbát szenvedett vol
na. Hátravan még a környezet rendezése, am<'IY során remélhelö, hogy a konténervécé , eltal,a
rítása után. a �!állított C 50-es motormozdony is frekvmtált műtárgya lesz Fchfr�yarm,tlnak. 
,\ városhoz ugyan sen,mi köze, 195i-től az 1972. rvl felszámolásig .Jánkmajtis éq l\Ölcse között 
hordta az árut és az utasokat. Csakhogy Já11l\ majtis mint ál lomás megszűnt, felügyelet nél
kiil nem lehetett garantálni a kis mozdony épségét. lgy került végül is Fehérgyarmatra 

- thorday -

nak fenntartása érdekében fel• 
,·ett h i telekre, mintegy tízmil
liárd forint értékben garanciát 
vállal. Ebből sajnos nem lett 
semmi. Az áruszállításból szár• 
mazó bevételek nem teszik te
hetővé a kiadások folyamatos 
fedezését, ezért a vállalat rö
vid lejáratú hitelek felvételére 
kényszerül. Ilyen forrásból f i
nanszírozzák már hónapolc 
óla többek között a bérek ki
fizetését is. Jövőre azonban a 
\'állalatnak már nem marad 
több olyan forgalomképes va
gyontárgya, amire a hitelek 
fedezeteként jelzálogot lehetne 
bejegyeztetni .  A tárgyalásokon 
szó volt még az elbocsátások 
kérdéséről is. Az állami be
avatkozás nélkül szükséges 
20-25 ezer helyett az idén 
„csupán'' 3800 dolgozónak 
mondott fel a MA V. 

Divatos zakók 
vasutasgyerekeknek 
Egy szombathelyi kft. 56 

divatos zakót ajándékozott a 
kőszegi l\IA V N e,·elő- és 
Diákotthonnak. lgy ősztől \·a
lamennyi felsö tagozatos fiú 
majd ezt az ajándékba kapott 
zakót \'iseli. A diákotthon tan-
é\'záró.ián O!aszy Kálmá,1 
nyugdíjas MÁV-főfelügyelő 
díját. személyenként 2 ezer 
forintot vehetett át 6 diák. 
Olaszy úr a fúvószenekarban 
játszó diákokat jutalmazta 
meg. 

A vasutasnap 
központi 

rendezvényei 
Az idén, jú lius 1 1 -én, a 

;\!agyar Államvasutak meg
alakulásának 1 25. évfor
dulója jegyében ünnepel
jük a \'asutasnapot. A köz
ponti rendezvények prog
ramja már hét közben el-
kezdődik.  

Július 6-án, kedden dél
előtt 10 órakor a Köz!eke
dési Múzeumban ünnepélye
sen nyitják meg a „125 éves 
a MAV'' című k iállítást. 
Másnap, szerdán délelőtt 9 
órakor a MA V és a KTE 
rendezésében e:nlékülés 
kezdődi k. 

Július 8-án, csütörtökön 
délelőtt 9 órakor emlék
táblát avatnak Budapest
Józsefváros pályaudvaron 
Ezt kö,·ctően 9.40 órakor 
emlékvonat közlekedik 
Hatvan és Salgótarján kö· 
zött. Megérkezés után az 
állomáson szintén lesz em 
léktábla-avatás. 

Jtílius 9-én. pénteken 
délelőtt k i tüntetési ünnep
séget rendeznek a MA V 
Bevételellenőrzési lgaz:;a
tóság konferenciatermében 
Délután 1 4 .30 órakor pedig 
Eudapest-A ngvalföld állo
máson ,·asúti járműpará
dé lesz. 

Júliu.� 10-én, szombaton 
6s l l -én vas:írnap délelőtt 
a \·asúti jármükiálltlá�t 
tekin thetik meg ar. érdek
:ödők. délut;í.n ped:g meg
ismétl :k a pénteki jármü• 
parádét. 

A GySEV központi ,·as
ulasnapi ünnepségét iúliu• 
8-án. csütörtökön 16 órakor 
tartják a Hntel Sopronb<1n 
Az ünnep�égen Scham
schula Gu'irou kö1.lekecl�i.' 
hírközlési é, \' ízügri mi
niszter mond bes1.édet. 



Az erdélyt szArmazúú gróf 
három év és �t hónapig ál1t 
a közmunka- és köf.lekedés
ü,Wi mimsztérium élén.. E7. 
ala,tt a rövid idő alatt. a legna
gyobb magyar, gróf Széchenyi 
István szellemében tevékeny
kedve, maradandót alkotott 
Mint ismeretes, Széchenyi 
1848-ban készít.ette el és ter
jesztette elő „JGt1GBlat II lciiz
ZekedéSÜf11/ fflJClaisér61" ciint'l 
átfogó tanuhnányát. Mikó Im
re „Emlé1circit .a mam,t1rorszá
Oi NBUfaból" ctmmel 1867-
ben készí1ett tanulmányt. Eb
ben egyebek mellett rámuta
�: .,a lóözJ�. az: cillarn,1ogi 
1cénlúek ren4eúH meUeU 
leginkább az Gftf/Ggi &dele o1c
szeri 4pol4a4tól ff4ggwm, CBCJk 
111clcor remil�Rlc fart614n 
hCJl4d6 ú biztoa fejl&léri•Jcet, 

�-rnde� 
Jcaéri111cr• cUZIIJ." 

.. v. I!'. 

K.eníkplil'ok • vonaton 

A' MÁV,,,. ..,,,tte a e/,f /típé,eket 

Vasutépitő 
gépek ki állítása 

Németorszagban 
Beszélgetés a szentesi Vasútépítő Kit. 

Fran/clurthan járt ügyvezet6 igazg(lf6j6vol 
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Politikai lórum a Népligetben 

Van Diás gaidasági alternatíva 

kaknak nem is tetszik -, tá..: 
mogatja a rendőrök bérének 
emelését. Ebben az ország
ban nemcsal{ törvénysértők 
van�k - m�d� � h� 
nem sértő, rossz törvények 
is, amelyeket meg kell vál
toztatni. Azo.k szóljanak be
le a tulajdon kérdéseibe, 
aki k  létrehozták azokat. A 
nyugdíjkorhatár felemelésé
ben is elsősorban az érintet
teket, a nőket kell meghall
gatni (histen úgyis minden
ben ó.k döntenek). 

Kérdések és válaszok a János-ünnepélyen 

Június utolsó vasárnapján ismét megtartotta szí
nes rendezvénysorozatát a Nyomdaipari Dolgozók 
Szakszervezete. A 130 éves hagyomán;}•ra visszate
kintő János-napi nyomdászünnep a budapesti Népli
getben zajlott, ahol a kulturális, szórakoztató progra
mok mellett politikai fórumot is tartottak. A hűvös, 
szeles idő ellenére is szépszámú, érdeklődő hallgató
ság figyelte Horn Gyulának, az MSZP elnökének ; Nagy 
Sándornak, az MSZOSZ elnökének és Bársony And
rásnak, a nyomdászszakszervezet elnökének a kérdé
sekre adott válaszait. A fórumot Hegyi Gyula, a Ma
gyar Hírlap munkatársa vezette. 

Miket kérdeztek a pódium- MSZOSZ elnöke, s most már 
színpad köré sereglett pik.ni- a Nyugdíjbiztosítasi ónkur
kezök. melyek voltak a nyom- mányzat elnöke'.,ent is. El
dászok és családtagjaik k1- dolt, hogy a szak;;:::ervezetek 
Yáncsiságat Jeginkabb esik• nélkül nem lehet gazdaságpo
landozó témakörök ? Mi lven litikát. szociálpolitikát csi
jö\·öjük van a nyomdász.OK- nálni. Ennek szellemeben ke
nak? Mit jelent az áfa-eme- rül sor a szaksze1Tezetek 
lé.s, mi enul a szakszerveze- képvbelőin-ek és a Nemzet
tek véleménye"? Hogyan le- JWZ1 Valutaalap \"ezetőinek 
hetne a hatalom tudtára ad- lalálkozójára, ennek jegyében 
ni, hogy ebben az országban liirgyalnak az Erdekegyeztető 
munkások is elnek? M iként Tanács �oros ülé:;én az idei 
lehetne rendbe tenni az or- év gazda:;ági és penzügyi in
.szág gazdaságát'/ l\leKkora tézkecléseiről. 
súlya lelt az MSZOSZ-nek A napirenden lévó érdek
május 2 1 -e után ? l\lit tesz az védelmi kérdesekről szólva MSZP. ha hatalomra kerül '! elmondta, hogy a költségve
Ezeken tul, Yelük együtt ter- tes h iánya miatt nem s.:enmészetesen szóba kerü!tek az veclhet kart a nyugdíj- és 
olvan elmaradhatatlan kér- egészségügyi biztosítás. Az 
dések is. mint a nők nntg- áfa-emelést meg kell akadá
d íjkorhatárának és a nyug- lyozni .  mert az további ter
díjak emelé:;ének prnblémái .  heket ral, a bérből és fize-

Bársony András annak a tésből élők, a nyugdíjasok 
Yéleményének adott hangot, vállára. Közös érdekünk. hogy 
hogy n incs olyan társada- javuljon az adóbevallás fe
lom, amely nélkülözhetné a gyelme, Tisztességesebb adó
nyomdászszakmát, a nyom- morálra van szükség. mert 
dászokat. Nincs nyomtatott ellenkező esetben a kisembe

ni. Péláául a jövó évi parla
menti választásokon. úg.v, 
hogy elmegyünk szavazni, s 
nem úgy, hogy „én nem men
tem el, nem szavaztam rá
juk". Az ember csinálhat hü
lyeséget, de ne legyen rá 
büszke. Ki kel l kényszeríte
ni. hogy minden - a priva
tizáció is - a nyilvánosság 
előtt történjék , hangsú
lvozta az előadó. - Társa
dalmi nyomás kell. Ha csak 
tudomásul vesszük a történé
seket, mint például lVIDF
Fidesz-székházeladást, ak
kor holnap még nagyobb 
ügyeskedésekre számítha
tunk. 

- Én is szeretem a nyom
dászokat - ezzel a \'allo
mással kezdte beszédét Horn 
Gyula. majd így folytatta ; 

- Egy év múlva újra itt 
találkozunk. Reméljük, ad
dig uJ összetételű kormá
nyunk és parlamen tűnk lesz, 
bár ez a kormány nyomot 
hagy maga után. A kabinet 
nehéz örökséget vett át. az 
kétségtelen, de nem tudott 
élni a kapott lehetőséggel. s 
még rontott is a helyzeten. 
Ez a társadalom azonban jobb 
kormánYt érdemel. .Jobbat, 
hozzáértőbbet. A szocialisták 
készek a váltásra, de nem a 
megváltasra. 

Az egyes konkrét kérdé
sekről szólva a pártelnök el
mondta. hogv ellenzi a zug
kereskedelmet, ellene van az 
áfa-emelésnek, nem helyesli a 
k ormány túlköltekezéseit. Hí
ve viszont a biztonságos adó
szervnek, a nagyobb adózási 
fegyelemnek - még ha ez so-

Horn Gyula leszögezte : Se
gíteni kell a határainkon kí
vül élő magyarok érdekeina=k 
védelmét, képviseletét, de 
nem lehet ultimátumot in
tézni a szomszéd országok
ihoz. Tárgyalni kell, együtt
működésre kell törekedni, 
mert békére van szüks�
günk. 

Visszatér-e Németh Miklós? 
Ezt tőle kell megkérdezni -
válaszolta a pártelnök, majd 
azt ajánfotta a kérdezőnek, 
hogy hívja fe.l telefonon az ex
miniszterelnököt Londonban. 
Jó lenne egyébként. ha visz
szatérne, de ha hazajön, neki 
sem lesz könnyű. 

Arra a kérdé�re, hogy mit 
tenne az MSZP, ha hatalom
ra kerülne, Horn Gyula el
mondta, hogy nem ezt a po
l i t ikát folytatnánk. Mást csi
nálnánk, másképpen. Elké
szült a gazdasagi progra
munk, amelyet hamarosan 
megvitatunk az emberekkel. 
Nem a múlttal kell foglal
lrnzni, hanem a _ielcn gond
jaival és a jövo feladataival. 
Az ország legjobb erői hát
térben vannak. i;ok okos. fel
készült embernek nincs le
hetősége. Mi igénybe akar
juk venni ezt a szellemi erőt. 
Azokat, ak ik  értenek a dol
go.khoz, egyszersmind tisztes
ségesek, és megvesztegethe
tetlenek. Járatlan úton hala
dunk, ezért mindenki hozzá
járulására szükség van. 

Kárpáti Sándor 

sajtó, nyomtatott informác:ó rek fizetnek rá Számos te- r---------------------------

n_vomdák és nyomdászok nél- rületen alacsonyak a bérek. 
kül. Ez a szakma túlélt min- de két területen különösen 
den' valságot. S amíg a SZ3k- tarthatatlah .., a" lielfze( • "áz 
ma él, addig mi is élünk és egész;;égúgyben és a rendőr
szervezetünk  is lesz; dolgo- ségen. 
zunk, alkotunk. Az MSZOSZ elnöke annak 

- Meg kell védenünk szak- a remén., ének adott hangot, 
mánk becsületet - hangsú- hogy a Nyugdíjbiztosítási On
lyozta a nyomdászszakszerve- kormanyzat el tudja érni a 
zet elnöke. - Egységesen kell nők nyugdíjkorhatára fel
fellépnünk annak érdekében, emelésének megválto1.tatását, 
hogy dilettánsok, kutyaütők, és azt. hogv az eredetileg el
sarLatánolc ne juthassanak a döntöttnél néhány százalekkal 
szakma közelébe. Az ú.1ság- magasabb legven a nyugdíj
írók is sokat segíthetnek ab- emeiés. Az üdültetés kedve
ban, hogy ne keriiljenek kö- zőtlen változásaira r eagálva 
zenk olyanok, akik nem ér- így fogalmazott :  - Nem mi 
tenek a szakmához. kezdeményeztük. hogv az 

A privatizációról elmondta :  
ellenezzük az olyan magán
tulajdonosítást, amelyből ki
rekesztik a nvomdászokat, 
meggátolják. hogy belelássa
nak a folyamatokba, bele
szóljanak a dolgokba. Nem 
nyugodhatunk bele, hogy má
sok eladják, amit mi építet
tünk, nekünk. meg küzde
nünk kell azért, hogy meg
őrizzük a saját székházun-
kat. 

A hatafom propagandája 
azt sugallJa, hogy - a nyu
gat-európai példákat követve 
- fel kell emelni a nők nvug
díjkorhatárát, holott csök
kenteni kell. Bársony András 
szerint minden munl{avállaló 
azt igényli. hogy megfelelő 
időben - 55-60 év körül -
vonulhasson nyugdíjba, tisz
tességes körülmények között. 

üdülés kikerüljön a szakszer
,·ezetek kezéból, s az embe
rek ne tud.iák megfizetni a 
ibeutalókat. A jelek arra mu
tatnak, hogy a csodálatos 
kedvezménves üdültetés a 
,·isszá.iára "fordult. úgy tű
n ik, át kellene adni ezt a 
tarsadalombiztosításnak. 

Bársony Andrással és Horn 
Gyulával együtt Ncigy Sán
dor is elfogaclha.tatla n élet
helyzetnek tartja a munka
nélküliséget. Véleménye sze
r int  1994-ben az a párt. az a 
képviselőjelölt számíthat a 
legnagyobb támogatásra, aki  
a foglalkoztatási gondokra -
mint a társadalom legsúlyo
sabb problémájára - reális, 
elfogadható választ tud ad
ni .  Ha a munkanélküliséget 
nem sikerül mérsékelni. ak
kor összeomolhat a társada
lombiztos1 tás. a szoc álpoliti
ka, a gazdaságpol it ika. Ezért 
a munkanélküliség nem pusz
tán szociális kérdés. 

Arra a k érdésre, hogy ki  
tud kiutat mutatni az ország 
jel€nlegi helyzetéből. a nvom
dászszakszervezet elnöke így 
válaszolt : _ Meg kell adni a - Hiszem, hog'V van más 
szocialistáknak, a szociálde- gazdasági alternatíva - je
mokratáknak azt a lehetősé- lentette ki az MSZOSZ elnö
�et, hogy bizonyítllas�anak. !ke. Ehhez azonban válaszol
Igaz. hogy 1990-ben először ni kell a következő kérdé
választottunk szabadon. de sekre : hogvan lehet engedni 
remélem, utoljára ilyen rosz- a váilalkozásokat, mi Ként le-

het új munkahelveket terem-
szul. teni. hogyan lehet elindítani 

Nagy Sándor - miután üd- a gazdasági növekedést? A 
vözölte a részt\•evőket IT'ai helyzetből van átvezető 
mindenkinek megköszönte, út, de nem a sokkterápiáé. 
hogy május 21-én elment a Egy ú.i gazdaságpolitika alap
tb-önkormányzatol{ \·álasz- elve az lehet. hog,· összhang
tására és az MSZOSZ-re sza- ba kerüljön a gazdasági ész
vazott. Az olyan nagy ha- 1,zerűség és a társadalmi el-
gyománvú, szakmakultúrá- viselhetőség. 
,•al. belső kohézióval rendel- Hogyan lehetne a hatalom 
kező szakmára. mint a tudtára adni. hogv ebben az 
n\·omdászszakszervezet - az országban munkások is él
MSZOSZ tagjaként is - min- nek·? 
dig lehet számítani. - Május 21-én tudtára ad-

Az eredményes Yálasztások ták a választók - felelte a 
után mi is másként nvúlunk kérdésre Nagy Sándor. 

a dolgokhoz - mondta az Gyakrabban kellene ezt ten-

Torníídó pusztított Szegeden 
Megrongálódott az üzletvezetőség épülete is 

Június 12-én az esti órákban 
tomboló. orkán erejű szél sö
pört végig Csongrád megyé
ben, a legnagyobb károkat 
Szegeden és környékén okoz
ta. A hurrikánt hét percig tar
tó jégeső kísérte. Emberemlé
kezet óta nem volt Uyen idő 
Szegeden. A tornádó erejű vi
har derékvastagságú fákat 
csavart ki tövestől. ágak ezreit 
törte le és borogatta rá a villa
mos- és vasúti sínekre, a há
takra és az utakra. A házak te
tejét megrongálta. a cserepek 
tízezreit egyszerűen felemelte, 
s mint egv papírdarabot. elvit
te. Panelházunk tetejéről a te
tőszigetelő-lemezt leemelte és 
az utca közepére dobta. A te
tőn lévő, többmázsás betonla• 
pot könnyedén arrébb rakta. 
A vihart követően megbénult 
a város. Nem volt áramszol
gál tatás, némák voltak a tele
fonok, leállt a közúti közleke
dés. 

Szomorú képet mutatott 
Európa egyik legszebb tere, a 
Széchenyi tér. ahol százéves 
platánok lettek a tornádó ál
dozatai. Annyi ág tört le a 
fákról. hogy nem lehetett a té
ren még gyalogosan sem átha
ladni. 

A kormány szemlebizottsá
r;ot küldött a helyszínre. Dr. 

Schamschula György közleke
dési, hírközlési és vízügyi mi-

;niszter a belügyi és pénzügyi 
államtitkárok társaságában 
június 14-én megtekintette a 
várost, tájékozódott a károk
ról. Ennek során a miniszter a 
MA V üzletvezetőségre is ellá
togatott, ide kérette a tárcához 
tartozó vállalatok, i ntézmé
nyek vezetőit, akik beszámol
tak területük káráról. 

Tóth I mre igazgató elmon
dotta. mintegy 22 ezer négy
zetkilométeres területnek egy 
részén tombolt a vihar. A tor
nádó Szeged területén több 
mint 30 vasúti épületet ron
gált meg. Legnagvobb kár az 
üzletvezetőség épületét érte; a 
tető héjazata. az elhasználó
dott több mint 80 éves hódfar
kú  cserepek oly mértékben 
megrongálódtak, hogy helyre
állításuk csak új anyag beépí
tésével lehetsége�. Csupán 
ezen épületen több mint l:i 
mi llió forint a kár. A vihar 
fákat döntött a vasúti sínekre, 
a röszkei állomáson. a Rösz
ke-Szeged. a Hódmeziivásár
hely-Makó és Orosháza-Bat
tonya vasútvonalakon. Két
egyháza állomáson felsőveze
téket szakított. 

A látogatás végén a minisz
ter bejelentette. a kormány7at 
e térség tornádó sújtotta ön
kormányzatainak 50 millió fo
rint gyorssegélyt utal ki. 

(Gellért) 

Ki figyel o·da ? 
Június 15-én a Keleti pályaudvarról utaztam az 582. 

számú gyorsvonattal. A szerelvény 390-es számú kocsi
jában, az egyik fülke ajtaján helybiztosítási cédulára 
lettem figyelmes, Olvasom a szövegét: ,,Helybiztosítás 
az 1993. 06. 13-án közlekedő 552 582. számú vonat 390. 
sz�mu kocsijában, a vám- és útlevélvizsgálat részére." 
Ugvanet megismétlődött másnap is. 

A szöveg vi lágos, a pecsét hiteles, csak a dátumok 
okoztak meglepetést. A június 13-ra és 14-re kiállított 
cédula miét·t volt még 15-én is kifüggesztve a fülke aj
tajára ? Kinek a feladata a régiek eltávol ítása? Aktív 
n,suta�éveimben ilyen mulasztásért a je�vviz_sgálók 
nem úszták meg felelősségre vonás nélkül. Felvetődött 
bennem az is, hogy napjainkben ellenőrzi-e valaki a 
jE>gvviZ"!Zálók munkáját? A pályaudvarokon odafigyel-e 
,·alaki arra, hogy a vonatok rendben indulnak útjukra? 

Sz. F, 

'i 

Választás után 

szélcsend 
Május 21-én l\1agyarországon nem egyszerűen egy -

a kormány es egyes poltttka'i erók állal ;;zándekosan 
elbagatellizált és megnehezitett té!rsadalombiztositasi 
ö11,kormányzati váluszta.� nak, hanem �okkal inkább egy 
állami költségretesbúl ti na nsziro:ott „össznépi'' közvé
lemény-kutatásnak voltunk mindann11wn részesei. Ez 
alkalommal a lakosság �zéles körének a kormánu há
roméves tevékeny.�éyérőL nyílt. lehetősége - a::: egyéb
ként nagy rafmáltsáqgal lcellóen bonyolulttá tett válasz
táson - véleménut mondani. 

Higgadtan néwe a történteket: május 2 1-én a válasz
tás egyfaJia mérlegkészítésre. és ez alapJán pofitikai ál
lásfoglalás kimondására teremtett szervezett lehetőséget 
a választó áliampolgárok számára. Az utóbbi é1)ekben 
a történések alkalmával unos-untalan. szinte már suly
koló megá llapitasra ;  a nép érdektelen. nem él a véle
ménynuilvá nítálJ Jogával, éretlen a demokráciára . . .  
élces cáfolatként - vall;uk be sokak számára meglepő 
arán11ban - mentünk el nemcsak szavazni, de már 
v á l a s z t a n i is. végre ! 

Egy i:alóban tömeges méretben végbement józanodás 
mértékét mutatták m'!g a választások A kormány, a 
parlamentben helyet kapott képviselők számos tagja ré
széről megtapasztalt arisztokratikus gőgről. az ebből fo
gant intézkedésekről. törvényekről mondott véleményt 
az állampolgár. Nyilvánvalóvá vált: hazánkban töme
ges méretű a szociális érzékenység. a baloldali értékek 
i rcínti i!Jény! lm1 az ezt horrlozó baloldaliságot n11íltan 
felvállaló szak.5zerve?eteket és azok jelöft7eit választot
tuk a kormány által előszeretettel favorizált szakszer
vezetekkel szemben, méghozzá elsöprő arányban. 

Az eredm én11 közismert: 1..emelkedö arányu az 
MSZOSZ győzelme, mind a társadalombiztosítási. mind 
a kö:alkalmazott- é� ü:emitanács-választásokon. A bal
oldal győzelme ez! 

Az elmúlt két esztendöben sorra került idöközi vá• 
lasztások eredménye·it kezdetben a hatalom birtokosai 
fanyalgó memegyzésekkel illették. Az utóbbi időben 
már ideges rándulá.�sal fogadták az önkormányzatokba 
és a parlamentbe választottak között egyre nagyobb 
arányban bekerülő ellenzéki - baloldali, szocialista 
képviselőket. 

És most meglepö a csend! A Hét mű.sorában mind
össze mondatos bejelentésre futotta csupán . . .  Nagy, jó 
uramék nem tudnak mit kezdeni a tényekkel, Igen, ez 
már nem véletlen. Ez nem a baloldal mesterkedései A 
vála.Ftó álla mpolgárral számolni kell, mert éretté vált 
a döntésre, tapasztalatai alapJán ítél és vállalkozik a 

'l.télemén11e kimondésára. "Kulturáltan, nem ordítva. ért
hetően. Így van ez rendjén. lgy működik a demokrácia. 

Május 21. és 28. közötti történések sora nemcsak 
j u s m u r m u r a n d i volt . . •  hát azon legyünk, hogy 
ne is silányíthassa senki azzá. 

Bánszegi József 

Válaszolt az illetékes 
A társadalom érdeke az első 

Lapunk 1 1 .  számában meg
jelent Ez lenne a kereskedö 
vasút? című cikkre a MA V 
Vezérigazgatóság forgalmi fő
osztályvezetője, V alovics Ist
ván Yálaszolt. 

„A MA V köztudottan nehéz 
gazdasági helyzetére való te
kintettel 1992 novemberében 
olyan döntés született. hogy a 
nagyarányú utasforgalom
csökkenés miatt kétszáz ki
használatlan vonatot meg kell 
szüntetni az 1993, 94. évi me
netrendben. 

Az utascsökkenés mellé pá
rosult a sí'.emélykocsiparkunk
ban bekövetkezett nagv
mérvű javításiállag-növeke
dés. 

A Kisterenye-Kál-Kápolna, 
valamint a Salgótarján-Hat
van vonalon az elmúlt idő
szakban drasztikus pálya
sebesség-csökkenés miatt a 
vonatok menettartama jelen
tősen megnövekedett. A me
nettartam-növekedés kö\·et
keztében a rsatlal<azások ki-
alakítása rsak a vonatok 
Recsk-Parádfürdőig, illetve 

Tudomásunk van arról ts, 
hogy aláírásgyűjtés folyik a 
35 818  számú vonat menet
rendjének megváltoztatása 
céljából a vasutas dolgozók 
jobb hazajutása miatt. Meg� 
valósítása esetén 18 óra utá,a 
Kisterenyéről nem lesz eljutá• 
si lehetőség Kál-Kápolna felé, 

Meg kell említenem, hogy a 
megszüntetett :35 840 számú 
vonat miatt eddig csak a si• 
roki polgármesteri hivatal 
emelt k ifogá<;t, de az adott vá• 
laszt tudomásul vették. 

Informá("'ióink szerint a 
megszüntetés�el kapcsolatban 
a forgalmi főosztály illetéke
seit eddig még senki sem ke.; 
reste meg. 

onnan történő közlekedteté�sel 
biztosíthatók. Ezt a megoldál't 
az 1992 93. évi menetrendben 
alkalmaztuk és elsősorban az 
utazóközönségre hivatkozva 
dolgozóink kifogásolták. Az 
utazóközönség részéról panasz, 
észrevétel nem érkezett. 

, A menetrendanyag szedését 
es nvomdai sokszorosítását 
nem a MÁV c;zakemberei véo-
zik. Az érvényes menetre;d 
valamennyi oldala 1f'ljPsen új 
szedés, az első betűtö, az utol
sóig, emiatt kellett több. de 
nem annyí módosítást kiadni; 
mint amennyi a cikkben sze. 
repelt. Az ipari vállalatok most 
már csak akkor adják át a 
MA V részére az anyagot, ha 
azt teljes egészében kifizet-
tűk. Köztudott a MA V pénz� 
ügyi helyzete, emiatt késelt a31 
anyagok kiszáll ítása. 

A cikk címében szerepló 
Kereskedő vasút valameny-. 
nviünkrf' vonatkozik, tehát 
jó lenne végre az önös érde◄ 
keket az egész társadalom ér� 
dekei moge helvezni, vagy 
megfelelő hozzá:i llással komp� 
romisszumo� megoldást ke
resni .  Mi nem zárkózunk el 
semmilyen javaslat megvaló• 
sításától, sőt kérjük' is, de a 
realitás talajáról nem léphe
tünk le." 

A menetrendváltozás óta el
telt időszakban több bejelen
tést kaptunk. amelyekben egy
értelműen han!1:súlyozták. hogy 
csak a dolgozóink érdekeit 
képviseljül,, nem pedig az 
utasokét. Ezeknek a bejelen
téseknek van is alapja, mert 
a 35 812 számú vonat is a dol
gozók hazajárását biztosítja, 
ezzel párhuzamosan romlott az 
egyéb utasok eljutási lehető
sége. 

Yalovics István 
forgalmi osztáiyvezető 
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A népjóléti miniszter levele 

.a nyugdíjemelések értelmezéséről 
Feleky Pál, a VSz nyugdijastagozatának elnöke, a 
közelmúltban levelet írt Antall József miniszterelnök
nek a nyugdíjemeléssel kapcsolatos aggályokról. A le
vélre a miniszterelnök megbízásából dr. Surján László 

népjóléti miniszter válaszolt. 

Tisztelt Elnök úr! 
A minisztereinök úr meg

bízásából válaszolo.: lcvelü.-i
re. Az önök által felvetett 
problémákat a nyugdíjas. 
szervezetek gyakran megfo
galmazzák, így szeretnék 
konkrétan \·álaszoln i  minden 
témában : 

1. A nyugdíjemelés értel
mezésével kapcsolatban szá
mos vita zajlott és c ikk jelent 
meg. A v i ta alapján egyértel
mű számomra, hogy nagyon 
sokan nem ismerik a nettó 
keresetindex-számitás mód
szerét. Önkritikusan meg kel l 
állapítanom, hogy a kormán\·• 
zatnak kell javítania ilyen 
szakkérdése!{ben is a tájé
koztatást. A nvugdíjemelés 
mértüe akkor 14 százalékos 
ugyanis, ha a nettó átlagke
reset-növekedés számítását 
alkalmazzuk, ahol a tárgyévi 
átlagos értéket hasonlítják a.& 
elmúlt évi átlagos értékhez. 
Erről egy számpéldát mellé
kelek a levelemhez: 

Ez a 1-1  százalékos mérték 
azonban valóban nem éri el 
az 1993. évre prognosztizált 
nettó keresetnövekedésL Ezért 
döntött úgy a parlament, hogy 
augusztusban kiegés::ítő in
té::kedésre kell javp,slatot ten
ni. 

Nem tudom, hol tapasztalta 
azt a hangvételt, hogy a 16 
százalékos emelési igénvt túl 
zottnak mi nősítetté:... l\lagam 
és munkatársa i m  is a vita 
során elmondtuk, hogy a 1 4  
százalékos emelés kevés, d e  a 
társadalombiztosítási alapok 
költségvetésében csak erre 
van in téz�edési keret, és k:
zárólag többletforrások hiá• 
nyában n em tudunk maga
sabb emelési mértéket java• 
soln1. 

E kérdéskörrel kapcsolat• 
ban két dologban pontosíta• 
nom kell a levelüket : 

- 1990 óta a nyugdíjemelés 
mertéke elérte vagy megha
ladta a foglal'koztatottak net• 
tó keresetnövekedését. Az 
adatokat tartalmazó tábláza
tunkat szintén mellékelem. 

- A korábbi idősz.ikban 
bekövetkezett értékvesztés 
korrekciójával kapcsoiatos 
döntést az OGY 60 1 991 .  szá
mú határoz..ata tartalmazza, 
mely szerint a gazdasági le• 
hetőségek függvényében kell 
korrekciós nyugdíjemelé"t 
kezdeményezni. Sajnos a 40 
nilliárd forintos hiány mef
lett erre 1993. évben nincs 
mód. 

2. Szeretném megnyugtat• 
ni önöket, hogy a vasúti tör
vényjavaslat a jelenlegi elkü
lönült vasútegészségügyet erő
síti meg, és a tásradalombiz• 
tositás ön-kormányzati igaz
gatásáról hozott 1 991 .  en 
LXXXIV. törvé!W szerint is 
az Országos Egészségbiztosí
tási Pénztár önálló igazgatási 
szerve a Vasutas Társadalom
biztosítási Igazgatóság. Ezen 
a szabályozáson nem kívánunk 
változtatni. 

a bérből és fizetesből élők 
helyzetéhez, azáltal, hogy a 
.,O" kulcs sáv növú.edjék, 
míg a mugdíjasok kedvezmé
nye maradjon \'ál tozatlan. 

Az a lkalmazol t i  kedvez
mény bevezetésével ez évtől az 
aktív dolgozók és a nyugdíj 
mellett munkát vállalók kö
rülbelül azonos összeg után 
nem fizetnek adót. Kizárólag 
nyugdíjjal rendelkezők ese
tén a 108 OOO forintnál na
gyobb nyugdíjjal rendelhe
zöknek sem kell a= arra cső 
adót megfizetni .  

A nyugdíjasok 108 OOO fo
rintos adómentes jövedelem
határ:inak felemelése 140 OOO 
forintra érintené a l,öltségve
tési bevételeket is. A ,·onat
kozó államháztartási törvény 
értelmében a költség,·etési 
bevételeket érintő adózá
si szabályok változtatását csa k  
a költségvetési törvény mó
dosításával lehet megten,ni. 
Erre is tekintettel. a nyugdí
jasok adókedvezménye most 
nem tűzhető napirendre, 

Az 1994. é\'i törvényi mó
dosítások elökészületei meg• 
kezdődtek. és a pénzügyi tár
ca vizsgálja annak lehetősé
gét, hogy a bérbö! és fizetés
ből élők, továbbá. a nyugdí
jasol, egyébként is nehéz 
helvzetén az adórendszer a 
szú.kös költségvetési korláto
kon belül milyen eszközö'.{kcl 
tud segíteni. 

őszi�tén remélem, hogy né
hány kérdésben sikerült meg
nyugtatnom önöket. és azok
ban a kérdésekben is  megér
tésre találok, ahol nem tud
tam egyértelműen kedveló 
választ írni. 

Budapest, 1993. áp1 l is  l [J. 
Dr. Surján László 

* 

Tisztelt Miniszter úr! 

Miniszterelnök úrhoz írt  le• 
velünkre ön által adott em
berséges válaszát kfo �, ,nettel, 
j6leső érzéssel nyugtázzuk. 
Levele a nyugdíjasok gond
jainak megértését tükrözi és 
bizalmat ébresztett ön iránt, 
ami nyílt szívű válaszra kész
tet bennünket. 

ad. 1 .  A 14 százalékos nyug
díjemeléssel kapcsolatban 
egyetértünk miniszter úr ön
kritikus megállapításával és 
azzal is, hogy „nagyon sokan 
nem ismerik a nettó kereset
index-számítás módszerét''. 
Sajnos, a megértést segíiü 
számpélda és az 1090-től em
l ített nyugdíjemelési táblázélt 
nem volt a levélhez mellé
kelve. I\em kétel!,edün� ab· 
ban, hogy ezzel a számítási 
módszerrel meg lehet magya
rázni a l-l százalékot, de ezt 
nem értik és nem is fogadják 
el a m•ugdíjasok. Ezért kér
jük miniszter urat, hogy a 
jövöben egyszerű, minden 
nyugdíjas számára érthető és 
kiszámítható nyugdíjemelési 
módszert alkalmazzanak. 

Megnyugtató annak elisme
rése. hogy „ez a 14 százalékos 
mérték nem éri el az 1993. 

évre prognosztizált nettó ke
resetnövelcedést". Bizakodás
sal fogadjuk a parlament 
dön tését. miszerint ,.augusz
tusban kiegészítő i ntézkedés
re kell javaslatot tenni". ne
mé! ii.ik. várakt>zásu1ú nem 
hiába, aló. 

l\l in iszterelnök úrhoz irt 
levelünkben azt, hogy „miért 
kell a fiatalok előtt a 16 s:á
zalékos igényt úgy beállítani, 
hogy az öregeknek semrni 
sem eleg, ne állítsák szem be 

tl fiatalokat azokkal, akik 
egész életükben értük dolgoz
tak", nem az elöterjesztőkre 
értettük. Ha így értelmezhe
tő. azért elnézést kérünk. 

Amellett. hogy 1992-ben az 
OGY 16 százalékos emelés
ről hozott elözetes döntést, 
sajnos a parlamenti vita so
rán egy 1 6  százalékos emelé
si javaslat leszavazása, főleg 
a Fidesz reagálása \'áltotta ki 
ezt az általános véleményt a 
nyugdíjasok tömegében. 

Ezzel szemben Miniszter úr 
és munkatársai őszinte érve
lését és álláspontját méltá
nyoljuk. 

ad. 2. Az önálló rnsutas tár
sadalonúiztositás és vasút
egészségüggyel kapcsolatos 
\·alasz megnyugtatóan hang
zik, de sok évtizedes és a vas-
útegészségügy, egészségügyi 
intézményein!, kisajátításá-
ra irányuló mai tapasztala
taink erős kétséget támasz
tanak, és kimondott nyugta
lanságot okoznak mind az ak
tiv, mind a nyugdíjas \'asuta
sok és családtagjaik körében. 

Enne!{ oka, hogy az eimult 
év végén Siklós CMba mi
niszter úr - anélkül, hogy 
előzől eg a vasutas érdek ve
del.mi szervekkel egyeztetett 
volna - megszüntette a MAV 
egészségügyi önállóságát. Az 
eddigi MAV munkáltatói jog
kört magához vonta, egyide
jűleg a rnsútegészségügyi in
tézmények (kórházak, szana
tóriumok, rendelőintézetek, 
gyógyintézetek, területi egész
ségügri központok) köz\·etlcn 
irándtását is a minisztérium 
hatá.s'.(örébe vonta. óriási i:olL 
a vasutasság fcl.háborodása ! 

Azóta történtek egyezteté
sek a vasutas-szakszer\'ezete ... -
kel, dc a rendelkezést nem 
vonták v issza. Abban is meg
allapodtak, hogy a \'asúti 
törvény a \'asútegészségüg_v 
és intézményei önállóságát, a 
vasút és a vasutasság tulaj
donjogát rögzíteni fogja, mint 
minden eddigi vasúti tör
vény. 

Sajnos - tudomásunk sze
rint - ezt a törvénytervezet 
nem tartalmazta. Bár téved
nénk, de RaJkai Zsolt KHVl\1 
államtitkár úr máju� G-i nép
szavai nyilatkozata, mely sze
rint a l\IA V Kórház sem ma
radhat kizárólag a vasút tu
lajdonában, olajat öntött a 
tűzre, a legrosszabb időpon l
ban. amikor országszerte 
folytak a tb-\'álasztási gyűlé
sek. Szinte nem volt olyan 
rendezvény, ,alwl e kíjelentés 
vihart ne ,�vart volna. A 
t i l takozások tömegét juttat
ták el hozzán1

,, és úgy tud
j uk, t iltakozó leveleket küld
tek Rajkai és Schamschula 
uraknak i s. 

Te;_intve. hogy az elsö MAV 
Kórház építésétől egészség
ügyi intézményeinkben a tég
lajegyektől kezdve napjain
kig, pénzünk, tagdíjaink. 
munkánk benne van, azokat 
sa.1át tulajdonunknak tekint
jük és ragaszkodunk hozzá. 

Tisztelt Minis=ter úr! 
Ismerve a \'asutasság ez irá

nyú érzékenységét - tudva, 
hogy egészségügyi in tézmé
nyeinkért hamarabb és egy

ségesebben á l l  k i, mint bér
emelésért (az elmúlt évtize
dekben is megvédték öket) -
a kedélyek lecsillapít:ísa és 
1�emkivánatos eseménrek el
hárítá.sa érdekében. az őszin
te bizalom jegyében kérjük. 
álijon ki azért, hogv a rnsúti 
törvém· egyértelműen szögeae 
le a \·asút és a vasutasok tu-
1.,jdonjogát. 

l\1 i ndezek figyelembe,·éte
lé\'el ismételten megköszön
jü:{ nyí l t. íiszi nte v:1!aszát. 

Feleky Pál. 
a ,·asutas nvugclíjasok 

elnöke 

3. Az özvegyi nyugdíjrend
szer korszerűsítésével kapcso
latos elgondolásainkat - ami
hez a Kamara ál láspontja kö
zel áll -. többletforrások hiá
n\"ába!1 nem tudtuk megvaló
s i tan ; .  úgy gondoljuk, a Tár
,arlalombizt:-i� ítá,i Alapok je-
1011 legi pénzügyi helyzete mel
lett ez a kérdé!>kör is csak 
a-ró korrekciós lépések soro
zatával oldható meg. Például 
ez évben bevezetésre került, 
hogy 11 saját nyugdí iial ren
delkező. özveggyé váló szemé
lyek fa kapnak egy évig öz
veayi nyugdijat, a saját jogú 
nrngdíj összegétől függetle- .....--------------------------
nül.  

4.  Az adózással kapcsolatos 
felvetésüket e::(yeztettük a 
Pénzügyminisztérium illeté
kPs munkatársaintl. és a kö
vetkezőkről tudom önöket tá
jé'.rnztatni. 

A7. elmúlt é\·ekben a tör
vén}'alkotókban - mérlegel
,·e minden réteg prob'.é-má.iát 
- az az á lláspont erősödött 
mP:?;. hogv a nyu:.!di iasok adb
zá�i helyzetét közelíteni kell 

Benczíir-kerti esték 

Július l -jén, a Magyar Vir
tuózok kamarazenekar hang
\'ersenve lesz. Zenekarvezető: 
Szenthelyi Miklós. Rossini : G
dúr S7.0náta, Csajkovszki j :  l\'Ie
lankolikus szerenád. Melódia, 
Scherzo, Meditáció, Val'ie 
,;cherzo, l\lendclssohn :  D-dúr 
�zim!ónia. 

Július 9-én. 16-án. 23-án. 
30-án Dresch Mihály együtte
sének dzsesszkonce1 t.iei. 

Esíínap :  az aktuális elöad:ht 
követő nap. 

A Benczúr-kerti esték belé
pőjegyei elövétclben kaphatók 
a koncertek helvszínén. 

Feh•iJágosít-ís :·a 1 2 1 -i33-1 és 
a 122-!lOül tclefomzámokon. 

Szakszervezetünk alelnöke 
a nyugdíj-biztosítási önkormányzatba 

Hamarosan megalkotiák a:z alapszabályt 

Megtartották alakuló köz
gyülésüket a társadalombizto
sítási önkormányzatok. A 
május 21-i  tb-önkormányzati 
választásokon a nyugdíjbiz
tositási önkormányzat kép
\ iselőjelöltjeként az MSZOSZ 
1 :s táján indult Győri István, 
szakszervezetünk alelnöke iS, 
akit képviselővé választottak. 
(A két biztosítási önkormány
zatban ő az egyetlen vasutas.) 
Lapunk 8. számában interjút 
közöltünk vele, min�  jelölttel. 
Most célk i tüzéseiröl, ter\'eirö! 
kérdeztük. 

- Számítottam a választás 
eredményessegére és az 
MSZOSZ sikerére, de ilye11 
nagyarányú részvételre nem 
gondoltam - mondotta az al
elnök. Ez tette lehetővé, 
hogy a nyugdíjbiztosítási ön
korm:í.nyzat képviselője lehe
tek. Ebbea nagy szerepe volt a 
\'as utas társadalom biztosítási 
körhöz tartozó választópolgá
roknak is. Ezúton is köszöne
temet fejezem ki mindazok
nak, akik éltek vála!:>ztójnguk
kal és az  MSZOSZ jelölljeirc 
voksoltak. Elismerés i !Jeti 
szakszervezetünk több száz 
aktivistá iát, akik önzetlenül 
segítettek és részt vettek a va
lasztási szervek munkájában. 
Vasutas nyugdíjas tag;t:irsaink 
is  sokat tettek a \'ála,ztás sike
réért, h iszen a ,·álasztási kam
pányból is  ki vették részüket. 

- Mi a legfontosabb cél
kitűzése? 

- i.\Iindcnekelőtt megfe-
lelni a \•álasztók biz:1lmá•1ak. 
Érdekeik képviseletét meg
nyugtató módon ellátni. 
Nagy n feleliísseg, 1:ülönösen a 
nyugdíjbiztosit,ási önkormán 11-
zatban, hiszen közel 2.5 mU/ió, 
köztülc 130 OOO vasutas nyuo
díjas iigyét kell 1.:épvisclncm. 
Érzékeny társadalmi rétegnöl 
,·an szó, I�ényeik jogosak. A 
nyugdijemel: sekkel kapcsol a
tos knrrekciók megoldása sür
gős feladat. Mivel a vasutaso
kat egvedi.il képviselem. a vas
utas társadalombiztosítási ön
kormányzat működésének 
szükségességéről külön m0g 
kell győznöm a tb-önkor
mányzat közgvülését. 

- ön Junrnc; 18-án rrszt 
vett a nyugdíj-biztosítási ön
kormányzat alakuló közgyű
lé,5n, mit ,·égcztck ezen az 
ülí.-scn ?  

- A közgyűlés határozat
képes volt. Megválasztottuk az 
önkormányzati tisztségviselő
ket. Elnöknek Nagy Sándort, 
az MSZOSZ elnökét, Meg
választottuk az elnökséget és 
a felügyelőbizottságot. Nagy 
Sándor a közgyűlésen vázolta 

... . . . . . . . . . . . . MEGBÍZÓLEVÉL 

a legfontosabh teendőket. nii
v1d tih ú programként fogad
tuk el. hogy minél elóbb meg 
kell alkotni az önkormánvzat 
alapszabályát. (Ebben az alap
szabályban javasolom meg
fogalmazni majd a ,·asutas 
tb-önkormúnyzat létrehozá
sát.) Sürgős teencWinlt közé 
tartozik at l !)!):!-0-1. évi köl t
ség\·etésekkel összefüggő prob
lémák áttekintése. Ez nem ha
lasztható, m:\'el az Ország
gvűlés most tárgyalja a pót
kl:iltségvetést. Ennek kimene
tele érintheti a társadalom
biztosítást is. 

Az önkormány:atnak mun
l�a közben 1.:ell megismerni a 
tb-nek nyú_itott világbanki 
hitelfeltetcle/cet, hiszen ezek 
törlesztése és kamatai a tb
önkormánrzatokat terhel ik .  
Minden önkormányzati kép
viselönek tanulmánvoznia kell 
az ágazat igazgatási rendjét, 
apparátusának feladatait. gaz
dálkodását, pénzügyi helyzetét 
stb. C-;ak így lehet eligazodni 
szakmailag a tb-rendszerében. 
1\/1-eg kell határoznunk az 
egészségbiztosítási önkormány
zattal az együttműködés fel
tételeit. A két igazgatási ág 
szétválasztása után biztosít
hatjuk a folyamatos munkát, 
a� ellátások zavartalanságát. 

• • ' •  • 

I 

- l\Iindczel,ból l,itúnik mi
lyen sokrétii és halaszthatat
lan teendök ,·árnalt az önkor• 
mányzati képvisclökre. A 
n�·ui;-dijasokat clsösorban a 
mindennapi élet gondjai nyo
ma<;ztják. Várhatól�-e intéz
kcd,:!sck ezek orvoslására ? 

- Edd1;:: is részese voltam 
azo!,nak a ,·éle:nényeknek a 
megfog,d m:izásálxln, amelyek 
a nyugdíj rendszer re[ormját 
sürgették. Ezen be! ül : a 1-orha
tát igözságos rendezését a 
nyugdíjak folyamatos karban
tartását. Nemc�,ik ;iz in[lác1ó 
hatásaira gondolok, hanem 
a nyugdíjbeszámitás alapján 
at;_almazoll degres-;zió to
\·ábbi mérsé'.,lésére is. A nyug
díjaknak igazodni  kell a nettó 
111-.mk3jöYeclelmek reálérté
kéhez. Az ez évi nvugdijeme
lés Plhatározott mértékén fe
l ül lehetósé:;:ct kell találni to• 
,·ábbi emelésre. Erre parla
menti határozat is kötelezi a 
kormányt. hogv ezt at,gu,ztus 
,·égcig vizsgálja meg és javas
latait terjessze a parlament 
elé. Szeretném ki fejteni véle• 
ményemet a közgyűlés előtt az 
1994-re életbe lépő nyugdíj• 
rendszert módosító jogszabály
tervezetekről. 

Pásku Jenő 

I dősek nemzetközi fesztivá l ia  
Alig hiszem. hogy a Kong

resszusi Központ megélt eh
he>z !0$1.hatót : matvóruhás asz
szonyok. akik a műsor kezde
tén több mint tíz ország zász
lajával lépdeltek a 5zínpadon, 
későbbi műsorukat követően 
a nézők közé libbentek. s szí
\·es kézzel csörögefánkot kí
nál lak szerteszét. 

Esett pedig mindez annak 
kapcsán, hogy majdnem egy 
héten át a Nv 1 1gd1jas Klubolc 
és Idő�ek Életet az Évekne1< 
Országo� Szövchége rencte1.é
�ében idösek nemzetközi fe,,
t iní lJa z,,jlott. Sorban ez már 
a harmadik  volt. A be\·ezetö 
epizód pedig a pontot feltevő 
gálaműsor él sok-sok rendez
Yénvre. talá lkozóra a re�ztivál 
,orán. amelvnek keretében az 
egyre m·oma-.ztóbb napi meg
élhetési gondok ellenére is. ki
nyílha ttak a lelkek. banítl 
\'endéglátásokra. ezern,•i ötlet 
megYaló�ítására kerülhetE>tt 
s;or. S ki-ki csokrot kötött h1l
túrából, énekből, \'igasságból 
is. 

Az ötnapos eseménysorozat 
számo� helyszínén. Palócföl
dön, Tunín. Galgahévízen. He
,·esen. Mezőtúron, Star\'a,nn 
és Gyomafürdőn. hogy csak 
néhány példát emlíbünk. 1 �
lá lkoztak egvm:íssal a külön• 

• böző or�zágokból érkező, s a 

vendéglátó magyar nyugdíja
sok. hogy a hétköznapokról is 
szólva színes vigassággal tölt
sék ki a találkozás idejét. S 
mennl'i munka. szorgo!"ság, 
szorzás. osztás előzte meg a 
fesztivált ! 

Hol egv autóbuszos uta
zás költsége homálvosodott 
el. hol a hozzánk és tőlünk 
nem is olyan messz:re lé
\'Ő - és sa i nos golyókkal. 
sebekkel és jajokkal tördelt 
tá.iakon való áthaladás bíz
ton,;;.íg1 kPrrlöielezödött meg. 
Aclócltak t>löre nem kalk�1 li1 1 -
h,1tö . .  t:•let1 ngtünz�sek" is. Dc 
az ünnep összejöt t !  

Ki.i!Jötdröl érkező. s hazai 
idüs ernberrk úgy mú1att:ík az 
idöt a r.,�zt idl snrán. hogv 
egv,·1.e1�mind lelki értékeiket 
is felmutaltúk. E1.ren is vol
ta,,. a!, ik énekeltek. bangsze
rPn i:íhzottak. táncnltak. be
tnírosan hetrkét. Páriz:st idé
zóen huncut. kaea jos. sok moz
gásos kánkánt. népi táncot. 
Ötletek, apró a.i,índékok gar
mad,íja �7Ü letett a találkozó
ra A !!álael6adáo;s::il kapcso
latban már említett c.söröge
f-ínk csak cg\· ,·olt a sok kö
zül. A turai  as:.zonyok pél
dául 200 z.�el>kendiit h!me:ztek 
emlékül 1,edt•e.� vc·ndéoeiknek. 
l\Iásutt, más spontán ötlet szí� 

n esitette. gazdagította a talál· 
kozót. 

S akkor még nem is szól• 
tunk a szövetség á l tal koráb• 
ba n meghirdetett gyermekrajz
pálváza t ról. melynek kere• 
teben több száz rajzlapon örö• 
k itették meg k is- és nagviskn
lú'iok kapcsolatukat az idősek• 
kel. !' mind,l7t. ahogyan ők a 
.. nagvik" életét látták. A zsűri 
ú l t al legjobbnak mondott har• 
minc ra\.wt a e.úlaműsnr , né• 
zci: is "Zemi.igvre ,·ehették JÚ• 
n ius 2!l-é:1. a Kongre��zusl 
Közpon tban. :t 1111l lrnmarakiál
l itá, keretúbeJ1 adtak ízelítőt 
n 1·uadija.-; alkotók szép�éces 
ké/.imunkúi kbt'>I, farngásaik• 
ból. sőt fe�trnénrei kból is. 

G ulyás Lá.�:ló 113 é\·es épí; 
:e:;z példáu: eu rópai hirú 
templomok. katedrálisok „má• 
sait" hnzt,i el ri kamarakiállí• 
t,hra. Török .Jáno.� pedie; meg
élt gyermekkorára emlékezó 
falu•' életkepekkel prezentál
ta a naiv fe<tészetet S itt ,·ol
tak munkáik:rnl n 1 égi nyug.: 
di.ia� 1·�H1 tn�  i ,merfüeínk : He.; 
qecw.� Sá ntlor p;-; Rá hai Lász/6, 
aki kröl februári sinmunkban 
írtunk: az .. tl,•tet a,r F-veknek� 
o:·s;,á�os szö\·e t .,i.i� által ren.; 
dezett népmÜ \'é:-zetl k:állítá! 
kapc�á:1. 

Dániel !\Iária 









La� után, j6.li1111 H-én, a Kazlekedési,  Hir- céljaira kisajátított Dunapart 
kkN M' \7f•IM4bi Mifds•""WD - • r:una:v:n- pályaudvarért megállapított, 

�fi_ 
""' "!t de eddigt ki � fizetett 5,1 

� flir.étl, ���,-n• 11 HQ\1 16vel „ .mil l itrd forint. s ebbe a kate• 
MV Wték iissze tárgyafásra az Ut vasut11 érdekvédelmi góriába tartozik a munkavál· 
� - a l'asutasok Szakszervpete, a Vasút\ Dot- lalól végkielégítések finanszf• 
pzóll _.,., 8-k«.�te, • l\Wdon,vnetók S.it- ��������\a-;uft��d 
tzervftéte, a Vas�k 1+'ilggetlen Szaks�rvezete-, s a forint. Más forrás híján a 
Vasúti Alkalmazottak Demokratikus Szövetsége MA v az elQocsátott dolgozók 
�. 11«.lff értékel�i :mi '7tllósult Jileg a múlt év végkielégítését saját kasszájá-
4lecemberi Dl"'aálJapodásokb61 ból flzeti, s ez több mint 600 

-. • mi llió forintos terhet jelent 
Papp l>áZ, a VSz elnöke ez. 

zel kapcsolatban a ltövetkea6-
k.t ,nyilatkozta: a megállapo
dú6an tooíclta1cat a munka
blke meg6rzése érdekében a 
�AV .és a szakszervezeiek tel
,iffltetUk, ám a kormányzati 
oldal �m mii&denflen tett ele-

. oet II december�n rögzített 
pontoknak. Vagyts : a töm�ges 
elbocsátásokat sikerült elke
rülni, -az idén mindössze 3800 
f6 munkavis�onya szdnt meg 
felmondással, a kollektív szer. 
261és ez év végéig hatályban 
marad. illetve április l-jétől 
J.8 8Zázalékkal emelték a vas• 
ikon dolgozók béréL 

Az elnök azonban ágy véli, 
llolY a közlekedéspolitikai 
koncepció és a vasúti törvény. 
tlae egyelőre nem megfelel6-
Uppen rendezet� s erre pél• 
daként a majdan! tarvény ter
vetetének nem egyértelmil 
megf<>Malmazásait említett.e. 
Emellett változatlanul gondot 
okoz a MAV Rt. likviditása, 
pedi1 a decemberi megálla-

podás idején ez a kérdés is 
rendeződni látszott. 

Az elmondottakból kiderült, 
hogy a napi működés költsé
geit is csak rövid lejáratú hi
telekkel lehet finanszírozni, de 
ma már alig találni olyan 
bankot, amely haj,landó köl
csönt nyújtani a MAV-nak. 
Ráadásul az államvasutak ez 
évre várható 1 bevételei alul
múlják a várllkózást, hiszen 
míg korábban 52 millió tonna 
áru szállftását tervezték, mára 
világossá vált, hogy legfel
jebb 42 millió tonnával szá
molhatn�k az idén. Ez mint
efl'II 9 milliárd fotintos be1'é
telkiesilt okoz, s a oondo1cat 
csak tetézi. hom, bár a decem
beri táTm,alások eTedménye
képp a kMmányt14k 10 mil· 
Ziárd forint éTtékben gaTanciát 
kellene t>áUalnia a MAV T6t,id 
lejáratú hfteleire, ez idáig 
em,etlen fiUén ,em látott e 
clmen a 1'asút. Ugyancsak a 
MAV „várakozólistáján" sze
repel az 1996-oa világkiállítás 

mostanaig az aműgy is nehéz 
helyzetben lévő részvénytársa
ságnak. 

Arra a kérdésre, hogy mit 
vár a tárgyalási fordulótól, 
Papp Pál elmondta : legalá bb 
Tészmegoldásokat. s valószfnú
nek tartja, hogy a tárgyalások 
később folytatódnak. A leg
fontosabbnak a rövid lejáratú 
hitelek ügyét tartja. hiszen rö
vid Időn belül- 13 milliárd fo
rintot, illetve annak 1 mi lliárd 
forintos kamatát is vissza kel
lene fizetnie a vállalatnak. Ez 
pedig a már említett teljesít
ménycsökkenés, a MA V 16 
milliárdos, behajthatatlannak 
túnő kl.nnlevősége. a társada
lombiztosítás, valamint a vám
és pénzügyőrségnél fennálló 
többmilliárdos tartozása miatt 
i lluzorikusnak túnik. A megol
dás a hitelkonszolidáció lenne. 
amely leegvszerúsítve azt je
lentené, hogy az állam megvá
sárolja a MAV kinnlevőségeit, 
s azok ellenében államkötvé
nyeket bocsát ki. 

Jubileumi kiállítás 

a Közlekedési llúzeurnban , . . 
A MAV megalakulásának 

125 -évea évfordulója alkalmá
ból, július fl-án kiállítás nyílt 
a K&lekedési Múzeumban. A 
megnyitóra ünnepélyes külső
ségek között került sor a régi 
épület nal)'csarnokában, ott, 
aliol egyik legrégebbi -magyar 
g6tmozdony áll vágánytalpa
zatá.n, más régi vasúti emlé
kek. Tégi közúti jármfivek, rio 
és u elsó- magyar gyártmányú, 
hófehér Suzuki társaságá
ba1'. 

KatOM Andrd.s, a múzeum 
fOlgaqatója köszöntötte 

Utolsó intézkedése a magyar nyelv használatának bevezetése volt il 
. 

11� 
t\Jilcp ,,,,,. qntá.Q !CMl eV � ':W 

sik r� � 1inttllL_ J, � hoMi:;i a "' bliii: • íiiij: 
zafl ek eehenyfn sienlgy�rgyi aimnúiwn lé í- vonalai 304 kil 
kívül elév

-
· lhete érdemeik téséhez. -, az els'6 

vannak a ke(lés A két a\llemférfl személpl,._ �,- -r1a1111 
fejlesztés� i.r- ge, -.i'(Ji)k.- k� mü Wélj � • 
tozott a � .. "'hasbnlatosslg · 1s felfec:le%heta. tém� v: 
gyarország első közmunka- és Gróf Mikó Imre lfil nlszteri ki• kll

�
méter 0811 

közlek�üoi ..rn.iqif,� nev�és• -után kéazftett � • 
gróf Hídvégi' MUtó lTttre, i tdt lékirat a mam,arOTszági 11aa- val\,-szolno a a 
grGf AndTássy Gyula minisz- utakról" című tanulméllya putnoki �vuúti 
terelnök előterjesztésére őfel- ugyanolyan t6r61 fakad. nililt 658 kilométer h� 
sége nevezett ki. gróf Széahenyt István ,..Ta'HI• Ezek e�ue-

KI volt, s honnan indult lat a közlelcedé..aot, rffl4ezésé- 14d.1alc Cl 3000 
gróf Mikó lmTe, gróf Mikó ról" címmel ismertté vált ta- mit gondol a kedv• 
György, és Mikes BoTbála nulmánya. hány év kellett a m 
grófnő 1805. szeptember 4-én A történelemből jól i,Jmer- silkh.öz? öt év i 1.8!7$ 
született gyermeke? jük, hogy Mqyarondi a ugyanis valamenayt 

Várandós édesanyja látoga- szabadságharc b� után, az megnyílt a forlalom 
tóban volt szüleinél az erdé- abszol utizmus kprában aécs Gróf Hfd-r,égt Mtféó lyt �áromszék vármegye za- központosító vasúípollUkája közmunka- és k� 
bola1 kastélyában, amikor mellett még az addig kiépltett ügyi miniszter- MA V 
c�ér�_ezett a sz&lés i�eje. A - kö� 2000 kilomAtet hosz- , csolatos utolsó ln  
k1sf1u �pségben megerkezett, szú _ vasl)tvonalakat �m szellem magyarra v 
édesanyJa azonban ahogy tudta nemzeti létének meg- előmozdítása volt a 
megszülte gyermekét, örökre szilárdítására f�llíasználni .  E A m. kir. állarnvasu� 
lehuny� � szemét. A kis árva tekintetben gyökeres válto�t tője, Stempf K.á1-olt, nagyszüleinél maradt. 11:?cs- az 1867. é\11 Ide� hozott. tat sem tudott ma� ''--' - "'  
apja csak néhány év mulva Gróf Mikó Imre aránylag lyettese Voigt Alfrél 
vitte magával �zamosú�v_ári rövid ideig, 1887. fet>ruAr 20- annyit tudott. Ezért e,t 
'kastélyába. A szepen feJlodő tói 1810 áprl lls 21.1g állt a vérig magyar vasdtt 
fiúcsk� a nagyenyedi Bethlen magyar ·királyi közmunka• és bert kerestek. A Tin, kollégiumban kezdte meg ta- közlekedésügyi lfflinlsztérlum vasútnál meg is talál 
nulmányait. Szorg:ilmas, jó élén. Nézzük, mit sikerült váth Alajos főmérnök a e�zű �nuló volt. Vizsgáit kf- megvalósítania azokból a cél- lyében. A miniszter 
tun�etessel. tE:tte le . .  Ta��lmá- kitúzésekből, amelyeket „Em. csak helyettesnek nev 
nyai befeJezese után kozéletl léktrat a ma1111a,-0rszáQi vaa- de teljes hatalomm.i 
pályára lépett. A jogi szigor- utakról" címú tanulmányában fel, Hivatali állását 11'1 
lat?t 18i5-ben te�te �e. E� év megfogalmazott. n1us 9-én foglalta eL 
mulva az erdélyi főkormany- , • ... • H zószéknél tiszteletbeli jegyző Nevehez fuződlk a l.YW'l,V, on,4th Aki,108t'a várt 

. · vagy ahogy abban az időben az a feladat, hogy elérj; 
�arr 1e;je gfo�san ívelt. Az nevezték : a Magyar Királyt MAV-alkalmazottak 183 1 .  évi erdely1 orszá�úl� Allamvasutak megteremtése rul beszéljenek. Nem szabadválasztása �s királyi 1868. június 30. (Ezzel előző kal k inevezése ut4n l870. megerősítése réven főkor- lapunkban részletesebben fog- liua 19-én ,,A maotlC„ mányzati ta!Iácsos l_ett. Nem lalkoztunk. A szerz6), a m. kir. hioatalo.s ntlfh,(U volt még 35 eves, am1k?r 1840- vasűti ._ hlrj6zá8t #.�Q&vel6- �fi .J71l JJámú 

beD:. a reformá� egyhaz világ.i seg felállítáM {tllM: ·iiA!J>�- ben 9 pont,1nui fa,atw elnokévé választották. Az ber 1 .) a legelsl még német a tu:dniválók,at. #. kö 
1�41-43. évi ?rszággyú1� pe- nyelvű' illetmén,szabályzat nek. melyet \raJame 
di_g a _Kolozsv'.1�i _Nemzeti Szín_- (1868, december 1.), a legelső gálati UgyoszW;niak haz 1gazgatóJava ne\'ezte ki, egyenruházati szabályzat szemléltetésül csak 
1 847-ben erdélyi kincstárnok (1 889. ápril is 1-jét61), a MAV pontját idézzilk :  .,A lett. Nyugdíjintézet megalkotása Tlumhoz és a v41$t 

Az 1849. évi forradalmi ese- (1870. április l-jétől). fófelü1111elöaéohez 
mények előkészítésében nem Minisztersége alatt a követ- minden Jelen.tb n 
vett aktívan részt. Világos kező vonalak&t helyezték rólao tna(IV4t' � után pedig 1860-ig teljesen üzembe · tet&M fe&.•• 
visszavonult a politikától. Am, 

· 
Gf'óf MffccS lmt'e t 

a haldokló Erdély él6 lelkiis- l. ri:;:-::!-rii: I.J 
• km lls 21-én adta át a � mereteképpen mindent el- 2. Hatvan-salgótarj6nl 116,'1 km tárcát GOt'OOe ls&oánull; 

követett, hogy jó közszellemet, ( 1887. május &.) után mint tudós m-déi14 kedvet és hitet teremtsen egy a. fi��If!� •·> 
l'1 km mecénás dolgozott és __ ._ 1111' boldogabb jövendőre . • 0 ala- 4• Barcs-murakeresztllrl 10 km vét felejthetetlenné. g 

pította az ET�élyi Muzeumot, (UMIB. szeptember 1.) váron„ 1876. szeP-tember, t 
1859-ben pedig a Kolozsvári 5. Arad-gyulafehérvári ?'1 éves_ korában h�nyt el. 
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A lllúltra e1nlél�ezve� 
a jövőben hízva 

.,A megváltozott gazdasági 
körülmények között, az anya
gi feltételek biztosítása ese
tén a \·asutasság korszerűvé, 
európai szintűvé tudja tenni 
a magyar vasutat" - mondot
ta többek között Frányó Fe
renc, a l\IAV Vezérigazgatóság 
pályalétesitményi igazgatója, 
az emléktábla-avató ün
nepségen Budapest-József
város pályaudvaron, amellyel 
a jubileumi rendezvénysorozat 
július 8-án, csütörtökön foly
tatódott. Beszéde további ré
szében párhuzamot vont a Ma
gyar Államvasutak alapításá
nak idején fennálló, illetve a 
jelenleg meglévő helyzet kö
zött. Ugyanis a megalakulás 
történelmi időszakában is 
sorsdöntő volt az állam tevé
keny és hatékony közremű
ködése. Nélküle nem \·alósul-

dégekne1: a T�özelmúltban az 

állomásépület galériájában 
megnyitott vasúttörténeti ki
állítást. A történeti értékét te
löntve jelentós gyűjtemény -
melyet mértékadó múzeumi 
vélemények szerint szakmai 
szempontból ki\·ételes igé
nyességgel Szelei Lás:ló, a 
csomópont munkavédelmi ve
zetője, amatőr történész ren
dezett időszaki tárlattá -, el
ismerő szavakat váltott ki kö
zönségéből, akik hosszan időz
tek a dokumentumok, fény
képek és rendkívül ritkán elő
forduló, többségében már csak 
egy-egy példányban meglévő 
eszközök, tárgyak előtt. 

A hatvaniakkal gyarapo
dott ünneplő közönség ezt kö
\·etően ismét \·onatra szállt, 
hogy az egykori Losonci pá
lyaudvaron, a MA V első \'O-

Józsefváros-állomás felavatott emléktáblája előtt Rigó Zol
tán, F1·ányó Ferenc, Alföldi László 

hatott volna meg az a prob
lémamegoldó folyamat, amely 
a szen·ezeti kiépülést és az 
egész ország életét meghatá
rozó módon befolyásoló mű
ködést eredményezte. A mai 
viszonyok pedig sok tekintet
ben hasonlóak, tehát feltétle
nül szükséges és indokolt \·olt 
az állami döntés, amely a 
részvénytársasággá történt át
alakításban, illetve a Magyar 
Allamvasutaknak a nemzet
gazdaság egészében betöltött 
szerepének megfelelő mérté
kű jö\·őbeni segítésében való
sul meg. 

Ezután a megjelentek leg
többje különvonaton Hatvan
ba utazott. A szakminiszté
rium több munkatársából, il
letve aktív vagy már nyugál
lományban lévő vasutasokból, 
családtagjaikból álló vendég
sereget Mezei Mátyás állo
másfőnök, valamint Szin·yei 
András polgármester és Jusz
tin Ferenc városi rendőrka
pitány fogadta. 

nalának kezdőpontján elhelye
zett emléktábla felavatása 
után a végponton, Salgótarján 
Főtér megáUóhelyen is táblát 
helyezzen el. A MA V Nosztal
gia Kft. által üzemeltetett 
„százéves" vasúti szerelvény 
nem kis érdeklődést keltett a 
81-es fővonal mentén. A 30 
km/órás sebességgel haladó 
vonat a helybélieket nagy 
számban vonzotta valameny
nyi állomásra. 

A Magyar Államvasutak el
ső vasútvonalának Hatvan-

Salgótarján közötti része ma 
igen leromlott állapotban \ an. 
Felújítása több mint tíz éve 
várat már magára. Csökken
tett sebességgel, mozdonycse
rékkel lehet csak eljutni a 
megyeszékhelyről Budapest
re. Pedig ez a vonal területi 
es gazdasági jelentőségénél 
fogva sokkal többet érdemel. 
Elmondhatjuk azonban, hogy 
a nagypolitika is felismerte a 
\·asút helyzetének tarthatat
lanságát. A felismerés nyo
mán ma egy fejlődési vonal 
biztató jelei látszanak már -
mondta többek között Rigó 
Zoltán, a MA V Budapest Üz
letigazgatóságának vezetője 
avatóbeszédében. 

A helybéliekkel bővült ün
neplő közönség ezután Baki 
I;.,ászló állomásfőnök, valamint 
Korill Ferenc, a Megyei Köz
gyűlés elnöke, Detre Jenő vú

rosi alpolgúrmester és Hopka 
László, a Salgótarjáni Kohá
szati Üzemek vezérigazgatója 
vezetésével megtekintette azt 
a 377-210. pályaszámú mel
lékvonali vegyesvasúti gőz
mozdonyt, amelyet a 125. év
forduló emlékére a MA V, az 
SKÜ és Salgótarján város pél
dás együttmúködése reven 
újítottak fel és helyeztek el 
Főtér megállóhelyen. 

A megemlékezést követően 
itt is kötetlen beszélgetés ala
kult ki. Szó esett arról, hogy 
- a Nógrádban is meghatá
rozó jelentőségű rnsútvonalak 
fejlesztése érdekében is! -
minél hamarabb szükség van 

egy Baross Gábor-szellemű új 
vasúti törvénvre. A megye
Gzékhely kép\"iselői elmond
ták ugyanakkor azt is, hogy a 
\'asút presztízse jelentősen 
csökkent az utóbbi évek so
rán azért, mert lassan-lassan 
sebesrnnati jellegű\·é - de lé
m·egében személyvonatként 
közlekedővé ! - vúlt a helyi, 
naponta közlekedő három 
gyorsrnnatpár az álJa], _h:9g_y 
ma szinte minden állomáson 
és megállóhelyen megáll. A 
régi törzsközönség ma is szí
vesen utazna gyorsvonaton, ha 
az Yalóban gyorsan, pontosan 
közlekedne. 

Az egész napos ünnepi prog
ram után a különvonat a ko
ra esti órákban érkezett meg 
Budapestre. 

G. Szűcs László 

A „házigazdák" kötetlen be
szélgetés keretében ismertet
ték a város, illetve a vasúti 
csomópont történetét, és szól
tak a mind létszámát, mind 
pedig helyi társadalmi szere
pét tekint\·e jelentős vasutas
ság életéről, munkájáról is. A 
kötetlenné \·áló beszélgetés 
részeként bemutatták a ven- Szakszervezetünk vezetői az emlékkiállításon 

Osváth Miklós kiállítása Szegeden 
A 43. vasutasnap rendez

vénysorozatának részeként jú
lius 6-án Szegeden, a vasutas 
művelődési házban nyílt meg 
Osváth Miklós festőművész ki
állítása. A megnyitón. melyen 
a város kulturális életének 
számos tagja is jelen \'Olt, ott 
volt Pallos György, a VSz al
elnöke is. 

Ábrahám Lajos, az üzletve
zetőség igazgatóhelyettese 
megnyitójában felelevenítette 
a művész pályafutását. annak 
jelesebb állomásait. Osváth 
Miklós Szegeden született. a 
Cserepes sor fehérre meszelt, 
szűkös kis házainak egyikéből 
indult el. s most 58 évesen ér
te meg. hogy szülővárosában 
kiállítsák képeit. Közben nagy 
utat tett meg, Képző- és ipar
művészeti gimnáziumban ta
nult, majd szabadiskolában 
folytatta tanulmányait, 

Művészi pályája 1955-ben 
indult a tokaji művésztelepen, 
1963-ban tagja lett a Képző· 
mÜ\·észeti Alapnak. Konok, 
szívós küzdelemben jutott el 
múvészete csúcsára. Hazánk 
legjobb akvarellislái között 
tartják számon. több mint 150 
kiállítása rnlt. Festészete ré
vén népszerű ember lett. akit 
külföldre is szívesen hívtak 
meg. tgy Ausztriában, Hollan
diában, Brüsszelben. Miami
ban és Sydneyben is rendezetl 
kiállítást. Közismerten jótevő, 
alapítványtevő: Fóton a hát· 
rányos helyzetű gyerekekért 
alapítványnak a titkára. Saját 
„Kultúra és Környezetvédő 
�lapítványa" az urbanizáció< 
társaságon belül működik. 

Osváth Miklós fáradhatatla
nul utazó típusú ember, ki él
ményeit ecsettel adja vissza 
Azt mondják róla: ő a fák. a 

vizek a templomok, az égbolt 

és a nyugalom festője. De 
szívesen festi meg a népi mű
emlékeket, a falusi tájat, a 
falvakat és városokat. Kiállí
tott képei is erről tanúskodtak. 
Színei a barnák. sárgák és ké
kek. Festményei lágyak. de ez
zel együtt határozottak. 

Osváth Miklós három város 
díszpolgára. Munkásságával 
kivívta a vasutasság elismeré
sét is. Évek óta szoros kapcso
latban áll a MAV-\"al, festmé
nyei ott vannak a vasutasüdü
lőkben. a vezérigazgatóság és 
az igazgatóságok termeiben. E 
szoros kapcsolat eredménye
ként most Szegeden, a MA V 
vezérigazgatója megbízásából 
Galántai Ferenc, a tájékozta
tási iroda vezetője adta át a 
fiszteletbeli Vasutas címet ta
riúsító oklevelet. 

Osváth kiállítását július 12-
ig láthatták az érdeklődők. 

(Gelléi-t) 

Vasúti járműbemutató, 
látványos nosztalgic;ap,arádé 

,· 

A kitüntetési ünnepség után 
a vasút vezetői és a vendégek 
átsétáltak a Nyugati pályaud
varra. Pénteken délután, az 
Angyalföld állomáson megnyí
ló vasúti járműkiállításra 
ugyanis különvonat indult a 
Nyugatiból. A látványos be
mutatót Csárádi János vezér 
lgazgató nyitotta meg. Az al· 
kalmi tribünön helyet foglaló 
érdeklődők köszöntése után a 
külföldi vasutasok vezetőinek 
külön megköszönte, hogy elfo
gadták a meghívást és értékes 
nosztalgiajárművekkel jelen
tek meg a bemutatón. 

A vezérigazgató megnyitója 
után Kisteleki Mihály, a gépé
szeti és járn1űfenntartási fő
osztály-vezettije méltatta a be
mutató jélentőségét. Mint 
mondotta, az itt látható jár
művek egyidejűleg tárják 
elénk a történelmi múltat, s a 
mai vasúti jármŰ\·ek színvo
nalát. A MÁV V-63 sorozatú, 
egyik legkorszerűbb villamos 
mozdonyán kívül ugyanis itt 
láthatók a történelmi múltat 
szimbolizáló gőzmozdonyok, 
kocsikülönlegességek, köztük a 
„100 éves vonat", a „Déli 
Vasút" gyorsvonata, s az Ar
pád gyorssínautóbusz. A kül
földi vasutak járművei közül 
említést érdemel Európa leg
gyorsabb 175 km/óra sebesség
re alkalmas. ma is üzemképes 
német gőzmozdonya, a Cseh 
Vasút „Albatrosz" becenevű 
gőzmozdonya. amely 162 km/ 
órás sebességet ért el. 

A beszédek elhangzása után 
a járművek - a legöregeb
bektől a legifjabbakig - sor
ra elvonultak a közönség előtt. 
A rendezőket dicséri, hogy 
minden mozdonyt, kocsit és 
vonatot magyar és német 
nyelven bemutattak. 

A kiállítással egybekötött 
iárműparádét szombaton és 
vasárnap délután megismétel
téj{. Délelőtt a látogatók - a 
gyerekek nagy örömére - a 
mozdonyok vezetőállásába is 
felmehettek. Mondani sem 
kell, hogy a gőzmozdonyolmak 
volt a legnagyobb sikere. 

Szombaton délelőtt volt mé!? 
egy érdekessége az angyalföldi 
iárműkiállításnak. Ezúttal elő
ször rendezték meg a vasúti 
emléktárgyak árverését 
méghozzá a vártnál nagyobb 
sikerrel. 

Az első ízben megrendezett 
vasúti járműkiállítás kedvező 
tapasztalatait és tanulságait a 
MÁV illetékesei és a História 
munkabizottság minden bi
zonnyal jól hasznosítja majd 2 

magyar vasút 1996-ban esedé 
kes. 1:;o éves jubileumána' 

méltó megünneplése alkalmá 
bó.l szóba jöhető hasonló prog 
ram összeálhtásánál. 

(vf) 
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problémüval, elmondja gond
JJlt, kér.éeeit. Ez azt jelenti, 
bog bízik bennem, feltétele
zi. hogy tudok választ adni, 
segíteni. aa emberileg meg 
tudom �arázni a problé
mát, az }o nekem is, és an
nak IS, aki hozzám fordul. 

- Ad mondja, hogy embe
rllet'. • • • Fontosnak iadJa ezt? 

..,.., De még mennylrel ltr
�pviseletet csak emberi 
módon lehet végezni. Az em
ber iránU tisztelettel, figye
lemmel, megértéssel. Ha a 
szervezett dolgozó befizeti a 
tagsági díj11t, akkor jogosan 
várja el, hogy védjék érdeke
it, és maga is élhessen a lehe
tőségeivel. 

- MU tudnak nyújtani a 
&agJallmak az alapszervezet
ben? 

- Látom, örül az ellsmerö - Abban, amit nyújtunk, 
ohlevélnek - jegyzem meg együtt jelenik meg az alap
Imre Lászlónénak. szervezet és a Vasutasok Szak-

- Igen, jólesik a kltünte- szervezete. A kettő egymás 
tés, mint minden embernek. nélkül nem működik hatéko
Manapság ritka vendég ná� nyan. Honr mit tudunk nyúj
lunk az elismerés, a köszönet. tani tagjainknak? Jó kollektív 
Tobb az elvárás, növekednek szerződést, amiben minden 
a követelmények és nagyobb benne van, ami az élet- és 
az emberek türelmetlensége is munkakörülményekkel kapcso
a jelenlegi gazdasági helyzet, latos. Jogvédelmet a tagoknak 
a vasút állapota, az egziszten- és a tisztségviselőknek egy
clális fenyegetettség miatt. aránt. Szociális gondoskodást, 

- Hogyan ranporolná a támogatást - lehetőségeink 
problémákat? szerint - azoknak, akik leg-

- Elsó helyre tennérn a Inkább rászorulnak. 
munkahely megtartásál E% a - Ezt nyújtják tehát. 29 
legfontosabb. S ezután, ezzel mU várnak el a szakszervezeti 
együtt a bérek kérdése. Min- tapig&ól? 
denki elégedetlen a fizetésé
vel, mindenki többet szeretne, 
hiszen drágul az élet, diktál a 
piac. Mindez természetesen 
meghatározza az érdekvédelmi 
munkát. 

- Milyennek értékeli a kél 
választás eredményének a ba
iásá&! 

- Pozitívan. Aktívan vettek 
részt az emberek a tb-ön.kor
mányzatok és az üzemi taná
csok megválasztásában. Szük
ség is volt a megmérettetés 
erdeményeire, hogy megerő
södjenek a szakszervezetek, nö
vekedjék ön.bizalmuk, javulja
nak tárgyalási pozícióik. Na
gyon kell az most az érdek
védelem csatározásaiban, ami
kor kemény időszak követke
zik. A választások kedvezC, 
hatása abbán is mérhető, hogy 
a korábban kilépő szakszerve
zeti tagok közül többen vissza
kérték magukal Ez az újra
termelődő f>lzalom jele. 

- MH Jelen& ma szalszerve-

- Azt várjuk, hogy ne csak 
követeljenek, hanem álljanak 
is ki : az eredményekért. trez
zé ho a kivívott eredmé-

;.. i4sl 89"8deje. 2s hét 
vé vagyow:_ ,lii.

i

'flsl Perene 
után - a lap tele16a szerkesz
tője. 

- Szip lc14. 'O.tdrfr61 mun
ká!Ságocl összefonódik a Ma
gyar Vasutas tarténeiéveL 

- Sokan talán nem is tud
ják, hogy - különböző néven, 
de - több mint százéves a 

A jog-,1/yszo/gó/llt SGhslfére/ pert 1,ertelc a _,, 
mi lapunk. Amikor az újsáj- A püspökladányi vontatási író-iskolába jártam, jó volt főnökség 24 dolgozója 1992. okha!lani, hogy a sajtótörténet- tóber 6-án igencsak meglepőben Is tanítják. Mindig balol- dött, amikor a korábban (1992. dali, harcos lap volt a ml új- március 6-án) kézbe vett beságunk. sorolási értesítőben közölt be-- BOl7&D alakuliak • lap sorolásokat a MAV visszavon
kondfelél: példányszáma, a ta és új, számukra kedvezót-szerkesz&iq léuúma? len besorolásokat adott ki. 

A munkáltató egyoldalú In
tézkedése sértette a dolgozók 
igazságérzetét. Nem nyugodtak 
bele a MAV által törvényes 
intézkedésnek álcázott jogsér
tésbe. 

Tanácsunkra a Vasutasok 
Szakszervezete helyi szakszer
vezeti bizottsága a Munka 
Törvénykönyve 199. §-a alap
ján a dolgozók nevében mun
kaügyi jo2Vitát kezdeményez
ve kérte a munkáltatót egyez
tetés.i tárgyalás kitűzésére. Az 
egyeztetés, miként az sajnos 
várható volt, nem végződött a 
dolgozók számára kedvezó 
eredménnyel. 

A vontatási fónökség veze
tése· felsőbb utasítás kötelezó 
végrehajtására hivatkozva, 
nem fogadta el a szakszerve-
1.et érvelését A sikertelen 
egyeztetést követően került az 
ügy hivatalosan is jogsegély
szolgálatunkhoz. 

A Jo15egélyszolplat a mwi
kaügy1 eljárást tovább folytat
va, keresetet nyújtott be a 
Debreceni Munkaügyi Bíró
sághoz. A munkaügyi bíróság 
a keresetüknek helytadva, a 
kérelmet mindenben 91egala
pozottnak tartva megállapí
totta, hogy a MA V eljárása 
törvénysértő volt. .. 

Megállapította, hogy a MAV 
a később kiadoti besorolási ér
tesltőkkel egyoldalúan modo
sította a munkaszerződést. KI
tért arra, hogy a munkáltató 
utólagos ellenőrzésével fel
tárt, téves besorolásnak minő
sített hivatkozásai nem adMk 
lehetöséaei az egyoldalú mó
dosításra, vagyis a korábban 
kiadott besorolások visszavo
nására és a dolgozókra kedve
zőtlenebb új besorolások ki• 
adására. 

Nem tudta a bíróság a mun
káltatónak azon érvelését el
fogadni, hogy erre a MA V 
Vezérigazgatóság munkaügyi 
P.S humánpolitikai főosztálya 
adott utasítást. 

Végül a bíróság megálla
o(tva, hogy az alapbérek kö
zös megegyezés nélküli egyol
dalú csökkentése törvénybe 
ütközik, elrendelte a törvén.v
sértó határozatok hatálytalanf-

Kétszáz teherautó helyett e/y vonat 

tását, és vlssza4Uftot 
rábbi, a dolgozókra nü 
vP.zőbb bérösszegeket 
mazó besorolásokaL 

Az eredményes pervttel 
r.sán a püspökladányi 
tási főnökség 24 dolgéz6Ja 
vonta 2-3 ezer forint 
összeghez jutott 1992. o 
l-jétől visszamenőleg. 

Az ügy ezzel nem záru 
A MA V nem fogadta 
munkaügyi blróság me 
zott ítéletét. Másodfokú 
rást kezdeményezett a 
Bihar megyei bíróság el6t1:; 

Az ügy végül la jól v 
dött, a másodfokú eljáráí 
retében a megyei bíróság 
den lényeges kérdésben u 
fokon eljáró munkaügyi 
11ág álláspontját fogadta el 
ítéletében megerősítette a 
gozók eredeti személyi alap.. 
bérének visszaállítását. 

Remélhetően a várva 1 
bérösszeget a dolgozók a � 
megjelenésének időpoatj4 
már meg Is kapják éil � 
detten nyugtázhatják, hogy ll• 
keresen védte érdekeiket -a 
Vasutasok Szakszervezete az 
egyéni jogvitában is. 

Dr. Papp D_,
crebreceni jogsei8,

szolgálat 

- 1957-ben a havonta két
szer megjelenő Magyar Vasu
tas szerkesztőségében négy ró 
dolgozott: egy felelős szerkesz
tő, két munkatárs és egy ad
minisztrátor. 1980 áprilisától 
lehetőség nyílt a korszerű 
offset nyomdatechnikára való 
átállásra. Ez drágább volt, de 
tetszetősebb megjelenést bizto
sított. Volt idő, amikor 41 500 
példányban jelentünk meg, :s 
ebből 37 600-an előfizetőként 
kapták a lapot. A nyolcvanas 
évek elején az elnökség azt a 
feladatot adta, hogy bővítsük.a 
levelezői és a, tudósítói . hál�
zatot és érjük el, hogy ·a l�p 
minden mun!tahe!yre elju�soh. 

Lesz-e új vasút a Bodrogközben? 
- Ennyit a mllllróL Es a Jct-

kn? 1 
- A Magyar 'Vasu'la!J' J�lerl

leg kéthetenként jet,mil!: met, 
B'5d<S pé1dányban� A szerkesz
tőség' 'lélszama: . egy felel�s 
szerkesztő, 6&Y ügyintéző és 
egy nyugdíjas újságíró, Háro� 
éve átvettük a lai> -kiadói 1♦-
gát - költségcsökkentés eé.1-
jából - ·a Népsz�va Kiadőtc,l, 
így a kiadással, a m�grendele
sekkel kapcsolatos teendökelt, 
az etöfizetók nyilvántartását ,a 
szerkesztóség végzi. A lap ter
jesztésével, a lapok csomago
lásával - a Népszava Kiadó 
helyett - a vasutas-szakszer
vezet négy dolgozója foglalko
zik, s ezzel körülbelül 600 ezer 
forint megtakarítást értünk el. 

- Elgondolkodtató a lap 
példányszámának csökkenése 

• PWI-

kozó iparvágányokon az :'.ru
azállitás energiatakarékos és 
eyors. Vonatkozik min®z a 
vonattovábbításra is. Ezer ton
na áru elfuvarozásához vas
úton egy mozdony, egy r:.1oz• 
donyvezető és legfeljebb két 
vonatkísérő szükséges. Ugyan
ezen mennyiség elszállttásához 
legalább 200 teherautó és ter
mészetesen 200 gépkocstvezeta 
szükséges. A vonal villamos(. 
tása pedig már tejszín lenne a 
tortán. 

Az örök akadékoskodók per
sze joggal vethetnék föl: jó, 
jó. A tervek szépek, de mind
ezt miből? Csajka l&tván írá
sa erre is választ ad. 

Először Is kamatozó. 3-4 év 
alatt visszatérítendő, csak a 
megyében fölh�ználható, az 
dj �ltsgelnek _, tf• 
s 6 Allam�yeket 

tant. Ne� kf-
paf

lt 
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A_ VSz központiában 

Szakszervezeti tisztségviselők 
kitüntetése 

A 43. vasutasnap alka1má
ból at alábbiak kaptak ki
eme1kedő szal,szervezc1i te• 
\'ékenységükért Arany Jel
vény kitüntetést 

Bángi Imréné szb-titk{1r, 
Budai MA V Kórház; Bánsági 
Ferenc nyugd1jus pénzü;::yi 
instruktor, VSz Országol, 
NyugdlJas Tagozat; Ciró Jó
zsefné, szb gazdasági felelős, 
l\lAV Vontatási Főnö!,ség, 
Nyiregyház.a ; Bódi András 
i,zaki:.zervezeti bi1.almi. 1\1,\ V 
Allomásfönökség, Cperjeskl'; 
Boduár Pál szb-titkár. MA V 
Vi llamosvonul r�űnökség, i\Iis
kolc; Czlrjá.lt Fereuc szb-tit
kár, MA V AUomal,főnökség, 
i\Iátészulka : Cseh Ferenc szb
titkár, MAV Vont:1tási Funök
ség, S1:eged ; I<arkas Lásl".lóné 
szb-tiL,ár, l\IÁ V Területi 
Egészségügyi Központ, l\1is
kolc; Fcdcl'ics János szak
szervezeti bizalmi, MA V Von
tatási Fónökség, Záhony : Ga
zsi László (volt) szb-titkár, 
MA V Allomásfőnökség, Me
zőhegyes; Gál Istvánné (volt) 
szb-titkár, MA V Szertárfő
nökség. Kaposvár; Horváth 
István szb-titkár, l\I S. V Allo
másfónökség, Ferencváros : 
Izsák Csaba. szb-titkár, MA V 
Vot1wtási Főnökség, Nagyka
nizsa; Kalmár Ferencné szb
gazdasági felelős, l\lA V Al
lomásfönöl�ség, Székesfehér
vár; Karádi László elnök, 
VSz Teruleti lntézö Bizott� 
ság, Szombathely ; Kissné 
Kiss Agnes szb-titkár, l\IA V 
Allornásfőnöil:ség, Dunaúj
város : Kocs(s András szak
szervezeti biz3lmi, l\IAV Von
tatási Főnökség, Záhony ; dr. 
Kozák Viktorné szb gazdasá
gi felelős. i.\IA V Szertarfőnö!,
ség, Budapest, Déli pu. ; Krain
hoffer Tiborné szb gazdasá,.ii 
felelős. MA V Szertárfónök
ség, Székesfehér\'úr; Lukács 
Istvánné szb segélyezési bi
zottság tagja, nőfele'.ós ; i.\Ia
jor József szb-tilká1·, l\IA V 

�>: 
} 

Pal)ll Pál átaclja a kitüntetést Bánsági Ferencnek, a VSz Or
i;:i:ágos Nfug-díjas Tagozat iustruktorának 

(Jurkie,ic:i: Tibor felvétele) 

Villamosvonal Főnökség, Bia
torbágy ; i\lári G.ílJor elnök, 
VSz Területi Tagozati Vú
lasztmány, Szeged ; dr. l\lár• 
kus Imre, VSz Országos Vá
lasztmány tagja. l\1SZOSZ 
Tanács tagja, MÁV Vasjár
mű Járműjavító. Szombat
hely : Nógrádi Sándor szb
titkúr, l\TA V Pft. Főnökség, 
Hódmezővúsárhely ; Orbán 
Győző szb-titkár, MA V Pft. 
Főnökség, Győr : Palka Jenő 
szb közgazdasági bizott,,ág 
tagja. l\IA V Vagongyártó Kft. 
Dunakeszi : Pataki Tibor szb
titkflr, MA V Nyugati Szertár
fónökség, Szolnok : Pintér Jó
zsef szb-titk:ír, l\1ÁV Üzlet
,·ezetóség, Szombathely; Pol
gár József szb-ti tkár, MA V 
Pft. Főnökség. Veszprém ; 
Pöltl Vilmos szb-titkúr, l\TA V 
Dunántúli TBB Kft.. Szom
bathely: Rózsa Sándor szb
titkúr. MAV TBF, l\Iiskolc; 
Ruzsáli Józsefné szb-titkár, 
l\IA V Osztószertár Fönöksé;{, 
Szeged-Rendező Állomás; dr. 
Simon ,Józef szakértő, VS2 
Közgazdasági és Jogi ügy-

csoport ; Szabóné Nagy Ju
lianna művelődésiház-igazga
tó, Vörösmarty Művelődési 
Ház, l\Iiskolc:  Szelei Ferenc 
szakértő, VSz Szervezeti és 
Szervezési ügycsoport; dr. 
Széles Erzsébet szb-titkár, 
MA V Területi Egészségügyi 
Központ, Budapest : Szikra 
László szakszervezeti főbizal
mi l\IAV Vezéfr-raz<ratósúg ·  
szilágyi Sándor "szb-titkúr: 
MA V Pft. Főnökség, l\Iiskolc; 
Szöllősi István szb-titkár, 
MA V Pft. Főnökség. Kiskun
ha l:is ;  Takács Antalné nyug
díjas főbizalmi, Csorna ; Ta
tár Róbert Arpád szb-elnök, 
l\IA V Vontatási Főnökség, Bp. 
Ferenc\'áros; Tokai László 
nyugdíjas elnök, Albertirsa ; 
Tóth Imre szb-titkár, MAV 
Prt. Fonökség, Kisújszállás ; 
Vargáné <lr. ICispál Mária 
ügyvéd, ügyvédi i roda, Mis
kolc ;  Váradi János szakszer
vezeti fö!5izalmi, Miskolc, Ti
szai Pályaudyar. 

(A Szakszen·ezeti Munkáért 
okleYelet négvszázan vehet
ték át a szolgálati helyeken.) 

KITÜNTE TÉSEK 
A 43. vasutasnap alkalmá� 

ból, a közlekedési, hírközlé• 
si és vízügyi miniszter a köz
lekedés érdekében végzett ki• 
magasló, példamutató tevé
kenységéért, illetve életmű
ért a 

Baross &ábor-díj 
Jdtüntetést adományozta 
X'agy. Uéla f0oszt.ályvczetó-he

lycLc�ncl,, I,HV:\l; dr. LosonCL.y 
Gynl:\ fuos.:talyvczetőnek, l\lA v 
\'ez,:riguzgató,ág ;  Kép� Gábor 
szol:;alt.u Cunő,rnek, llIAV P>1l):a
fcnnLu tusi E'<Jnől<ség, Nyíregyhá
za ; noclics János osztályvezető
nek, :IIA v o�tetvczetösc!g, Szom
bathely, 

A vasúti közlekedés érde
kében végzett magas színvo
nalú eredményes munkájáért 

a „Közlekedésért" 
szakmai érem 

kitüntetést adományozta 
Dr. Czeglédi István töosztályve• 

zctu-helyettesnek, MAV Vezérigaz• 
gatósá� ; Illés ,J;inos állomástőnök
nck, Allomásfőnökség, Sárbogárd; 
Betti Sándor főmozdonyvczetönek, 
i\IAV Vontatási Főnüks<}g, Pécs : 
Csaba János vonatvezetö-vczetu• 
jegyvizsgálónak, MAV Allomásíó
nöks�g, Bp. Keleti pu. 

A honvédelmi minszter: a 
katonai szállítási feladatokban 
való példamutató közrem(i1kö
désük, a Magyar Honvéd&ég 
Közieked-és.i Szolgálat sza.kfei
adataít segítő tevékenységük 
elismerések.ént a 

,,Honvédelemért" 
kitüntető cím I. osztályát 

adományozta 
Földházi György védelmi osz

tályvezető-helyettesnek, !IIAV ve
zél'igazgatós:,g ; Pintér l\Iagdolna 
katonai, müszakl és munkaerőgaz
dálkodásl előadónak, MA V üzlet
igazgatóság, Pécs. 

A MA V vezérigazgatója, a 
vasútüzem érdekében kifejtett 
példamutató mu-nkájáért 

dicséretben részesítette 

I<ároly míiszalci ügyint1:zöt, 1\IAV Pénzes Jboly építésvezet6l, ::11Av 
Fúlyafennt, Firn„ Dombóvár ; Já• Pályaiennt. Fón., Debrecen ; Por
�wvics Béla ü�cmellctési részleg- páczy Dezsö főmunlrntársat, l\IAV 
vezetőt ; l\JÁ'I \'ont. l"őnökség, VezérlgazgLtó;;úg; Pozsgai Sándor 
Nyú:cgyh!\za ; o. ,Juhá�z ,\ndrás vezetőmérnöküt, MAV t:szaki von
mozdonyvr>zetót, i\·J,\ \' Vont. Fő- tatás! Fünöl,stl;:, Bp. ;  Pócsi Sándor 
nülcség, :\Jisl<olc: ; Juhász Erzsébet vonalgondozót, l\lAV Pályafennt. 
oszt:ilyvez�tot. '.\IAV Gepési.etl Fún., Hatvan ;  dr. Rábai Kálmán 
Igazgutósag :  u:ap:\s Sándorné sze- \'ezetőföorvos1. !\IAV Központi 
rnélyp4nzt:il·o5t, ·.1.\ v Allomásfő- Rendclőlntbct. np. ; Ráez Károly 
nöi,,cg. Ccr::léd ; I{apifáuy 1Styán nyugdljast. \'as\.ltasok Sz:.tltszerve
nyugdijast, Vasutasok Srnl,szerve- zete Orszái;:os Nyul;d1jas Tn•wzata ; 
zete Orszá�os N�·u1w1.ja„ Tagozata ;  Ttallovits József állomúsfon,fü-he• 
K�.,za Imre elümunkást, t\!.\V Pú- tvettest. '.\-TAV Allomásfünökség, 
lyafcm.t. Fiinül,scg. \'·1 c ;  1<ato11a l"ápa : Révé�7 Sándor \'onali tar
Jánosnc főmunku• u rsat. '.\IAV Ve- t'tlékost, MAV Allomasfónükség, 
zérigazq.,1'.\súg : Kenedi Gusztáv Pécs ; Sándor Tibor részleg,·ezetöt, 
bclsőcllpnört, l\JA \' ,\!Jomást cinök- iL\ V '.\lűs ial:i Kocsiszolg. Főnö:,
ség, Cclldömöl:, ; Kerényi Sándor ség, Bud:>pt>�t-Nyllgati pu . :  Sára 
zenelwri tagc.t, '.\!,\ v Sz!mfonilm- Ferenc rendelkczö íoraalrr,i szol
sok Zenelcan Fönöl<S. ; Koloszár gálattevöt, ;,JA V AllomúslönöksJg, 
Péter t'őmunk:11:,rsat, �.lA\' vezér- R:1kos; iiZ\'. Simon Dc:>.söné nyug
igazqatósúg : Kolozsvári Dez�o s2a- di]Jst, vasutasok Sznk�zervezete 
knszmérnül,öt, Távk ,,.J<'.-�i é� Biz. Országos Nyugdíjas Tagozata ; 
!Jer. Fün., :\lislrnlc : Komp:rnilc Jo- Smid János személyszállítási veze• 

Scbamschula György miniszter kitüntetést ad át 

tőt, 1\tAV Allomásfőnökség, Nyír
eg�·haza; Stumpf Bálint lángvágot, 
l\1.-\ V Szert.árfónökség, Sátora!ja• 
új hely ; Szabó László nyugdíjast, 
vasutasok szakszervezete Orszá
gos NyugdlJas Tagozata ; Szab.ol• 
czai János vizsgáló fökal�.uzt, 
l\IA V Uzlctvezctőseg, Szeged ; Sza
lai József hegesztőt, l\IAV Vonta• 
tasi Fönöl,ség. szeged ; szamo� Al
fonz osztályvezető-helyettest, M.\ V 
Vezérigazgatóság;  Szemi! László 
főmenetlranyilót, !llA V üzletlgaz• 
g::tóság, Bp. : Szentesi János tu
nárt, MAV Nevelő• és Diákott11., 
Bodrogolaszi; dr. Szücs László 
e,.redest, Magyar Honvédség Köz• 
Jekedési Szolgálat Főnökség ; Tar
csa József AT sinhcgesztő csoport• 
vezetőt, !IIA V Pályafennt. Főn., 
Szolnok ; dr. Tarján Péter oszt. 
vez. főorvost, 1\1,\ v Kórház és 
Rend. Int., Szolnok; Toronyi 
László személyzeti és mun· 
kaUgyi vezetöt. I\IA V Al-

Jl,.ndtásl Józsefné vezényl6tlsztet, 
l\IAV Allomásfonökség, Eperje8!,e;  
Balogh :ll:va íömunkatár$at, !\1AV 
Vezérigazgatóság ; Barna! János 
fegyveres biztonsági őrt, üzem
bizt. és Védelmi J,'űn., Záhony; 
Bartha Ferene kereskedelmi okta• 
tótisztet, :,1A v Allomástőnöl:ség, -----------------------------------------------1 Debrecen ; Bácsi János \·onatvczc-

zsefné kiadói csoportvezetőt, MAV 
\'ezérigazgatósagi Épületfcnnt. és 
Ugykezeles1 Főnökség ; Kotroczó 
József fömunkatarsat, MAV Vezér• 
igazgatóság;  Kovács László osz• 
talyvezetó-helyettest, !IIA V üzlet• 
tgazg., Bp. ;  Körömi Gyula állo• 
másfőnököt, !IIA V Allomilsfőnök• 
ség, Szerencs ; dr. liun Dczsö 
nyugdíjast, Vasutasok szakszer
vezete Országos Nyugdíjas Tago• 
zata; Laki Karolyné osztályvezeW• 
helyettest, MAV Oz!etvezetöség, 
Szombathely ;  Lázár Vince v1ozclő• 
\·áltókezclöt, :-.IAV Allomásfönöl,• 
ség, Szeged; Lukács Lajos vonal• 
gondozót, l\IAV Terézvárosi Pá
lyafennt. Főnökség ; l\lerényi János 
h/ilókocsi-kalauzt, MAV Utasellátó 
Főnökség ; i\lCrltly István Igazga
tót, !IIAV t;Jítési Géptelep I,'ő• 
nöks., Bp. ; l\Iezei Mátyás állomás• 
f'önököt, l\IA V Allomastőnökség, 
Hatvan ; l\Iolnár Elek nyugdijast, 
\'asutusok Szakszervezete Orszagos 
r-;-yugdiJas Tagozata ; l\Iolnár End• 
réné segedvezénylőt, r-.IA V Allo
másfőnökség, ::\llskolc Tiszai pu. ; 
I\Iolnár György nyugdíjast, Vasuta
sok Swkszen·ezetc OrsLágos 
Nyugdíjas Tagozata ; J\lüller Ká
roly szerelő lakatos-csoportvezc• 
töt, MAV vontatási Főnökség, Bé• 
késcsaba ; i\Iurák Tibor személy• 
kocsi reszortost, l\IA v Vontatási 
Főnökség, :\Jiskolc; Nagy Géza 
áll omásfőnök forgalmi helyettest, 
MA V Allomásfőnfü:ség, Dombóvár;  
Kagy Lajos bclsőellenö'rt, :\tAV 
Vezérigazgató�ág ; Kagy Róber1 
\gaz1'atót. :vrAV Távközlő•, Erős
úramu és B1ztosítóberend. Köz
pont, Bp. ; Kémeth István alezre• 
dest, ::\Iagyar Honvédseg Közleke• 
dési Szolgálat Főnökség ; :-lémeth 
Tibor szolgálati főnököt, MAV Al
lomásfőnöksé['.: Újudvar; dr, Nyiri 
Sándor üzleti!;. hivatal\·ezetöt, 
MAV üzletigazgatóság, Pécs; dr, 
Oó Mária osztályvezető főorvost, 
!IIAV Központi Rendelő Intézet, 
Bp. ; Orbán Lajos távközlési sza
kaszmérnököt, !llAV Távközlési és 
Blzt. ber. Főn., Pécs; Orehóczkl 
József darukezelőt, MAV Gépesí• 
tett Ralwdasi Főn., Záhon y ;  Paksi 
Barnabásné osztályvezető-helyet• 
test, MAV Nyugdí,ilgngatóság ; 
Papp József kocsivizsgáló csoport
vezetőt, MA v Vontatúst Fönökség, 
Debrece n :  dr. Páczclt Fercne fő• 
orvost, MA V Kórház, Bp. ; Pánti 
LRjosné szakszolgálati költsé1n�az• 
d.illrndót, MAV Vezérigazgatóság;  

lomásfőnükség, :Siuraket·esztür ;  
Tóth Aurél szállltmanyozási elő• 
adót, l\IAV Szálhtmányozási Főn„ 

Záhony; Tóth Ernő menetrendi és 
személysz. csup. vezetőt. l\IAV nz
letigazgatóság, Bp., Tóth János 
rnűvezt>tőt, l\lA \' Gepes1lett Rako
dás! Fón., Záhony ; Tóth ,József 
munkavédelmi előadót, :\1AV Ve
zéngazgatóság;  Varga Béla alezre
dest, Határőrség Országos Pa· 
rancsnoksága; \'as Gábor iroda• 
vezetőt, l\lAV üzlctvezet<iség, Sze
ged; dr. Végh Márta igazgatóhe
lyettes főorvost, MA\' Központi 
Rendelő Intézet, Bp. : Vigh József 
mozdonyvt>zetot, MAV \'onta�.1s1 
Főnökség, Szolnok ; Vörös Tibor 
üzletig. hivatal vezetőjét, l\l A v 
űzletigazgat0ság. Debrecen ; Sze
lezsán György századost, VA?ll és 
Pénzügyőrség Or&záqos P�rancs
nol<ság Határügyl önálló Osztály; 
llorty Nagy Barnabás rendór 
törzsőrmestert, Budapesti Rendőr
főkapitányság VIII. ker. Rendőr
kapitányság· Simon Arpád rendőr 
zászlóst. Vas Megvet Rendőrfőka
pitányság Vasúti Rendőrőrs: Hor
váth Dezső nyugdíjast, Vasút, 
Dolgozók Szabad Szakszervezete 
Balogh István nyugdljast, Vasúti 
Dolgozók Szabad s,.akszervezcte , 
Homor János nyugdíjast, Vasú1 
Dolgozók Szabad Szakszervezete ; 
Sebők Tibor nyugdljast, Mozdony
vezetők Szalcs,ervf'>.cte ; lllés Anti• 
rás nyugdljast, l\lozdonyveze1 · ,1, 
Szakszervezete. 

Szocialista-szociáldemokrata 

platform az MSZOSZ-ben 
Azzal a céllal alakult meg az MSZOSZ szocialista-szociá1-

demokrata platformja, hogy a modern munkásmozgalom 
szocialista, szociáldemokrata értékeit képviselYe együttműkö
dést alakítson ki a hasonló szellemiségű pártokkal - jelentette 
be július 12-én Paszternák László, a vasasszakszervezet elnöke, 
országgyűlési képviselő. 

A platform vezetőségének - Paszternák László, Papp Pál. 
Rusznák Imre, Bársony András - jelen lé\·ő tagjai július 12-i 
tájékoztatójukban kijelentették : az MSZOSZ a szakszervezeti 
választásokon elért sikerének arányában kívánja hangját hal
latni a politikai érdekérvényesítésben. ezért a tag?k sz�l l�.mi
ségének megfelelő csoportok alakulnak az erdekYedelm1 fode
ráción belül. t"Y a közeljövőben várható a kereszténydemokra
ták és a kere:ztényszocialisták platformjának megjelenése is 
az MSZOSZ-ben. 

A vezetfü,ég tagjai hangsúlyozták : a politizálásban ne:n 
kívánnak egyetlen párthoz, kötődni, hanem a közös szellemiseg 
jegyéhen. próbálják majd összefogni a hasonló_ gondolkodásúa
kat. A szellemi hasonlóság miatt azonban clsosorban az egye
sülni szándékozó szociáldemokrata pártokkal, valamint az 
MSZP-vel számítanak szorosabb együttműködésre. 
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Július 9-én pénteken, kora délelőtt nmlapest-Fercncvár�s 

állomáson ünnepélyes külsőségek ltözött. jelképesen ���<letct 

vette a budapest-hegyeshalmi fővonal rekonst!.ukc1�Ja. � 
nemzetiszinű szalagot Siklós Csaba, a l\'IA V Rt. etnokc vagta at 

Fotó : Tüttó 

Az MSZOSZ elnöke 

Szombathelyen 
Vasutasnapi ünnepséget 

tartottak Szombathelyen jú
lius 8-án. A Járműjavító Kft. 
nagycsarnokában több mint 
1000 vasutas előtt beszédet 
mondott Nagy Sándor, az 
MSZOSZ elnöke és dr. Péter 
Mihály, a VSz alelnöke. Fel
szólalt a gyűlésen Rácskay 
Jenő, az SZDSZ szombathe
lyi országgyűlési képviselője 
is. 

Nagy Sándor ünnepi beszé
dében köszöntötte a vasutaso
kat a 43. vasutasnap alkalmá
ból. Hangsúlyozta, hogy az 
MSZOSZ 1;z1vén viseli a mun
kavállalók sorsát. Kiemelte a 
vasu tasak helytállását, nehéz, 
felelősségteljes munkájukat. 

Dr. Péter Mihály, a VSz al
elnöke beszédében emlékez
tette a hallgatóságot, hogy a 
rendszerváltást követően töb• 
ben megkérdőjelezték a vas
utasnap létjogosultságát, de 
győzött a józan ész. Az össze• 
tartozás, a szolidaritás napja 
is a vasutasnap. 

Sajnálatos, hogy a MA V 125 
éves fennállását ünnepelve 
borúlátóan kell a vasút jele
nét és jövőjét értékelni. A 
VSz az elmúlt évben a vasút 
dolgozóinak sok jogos köve
telését tudta kiharcolni, de ez 
csalc egy része az igények
nek. Amennyiben a kormány
zat halogatja a vasút fejlesz
tési lemaradásának pótlását, 
úgy a vasút kopott síneken, 
vakvá[{ányon halad, és a vég• 
állomáshoz közeledik. 

A VSz a vasút és a vas
utasság érdekeit határozottan 
képviseli. Kiáll azért, hogy 
minél előbb fogadják el a 
vasúti törvényt, és kapjon a 
MA V törvényes garanciákat 
az állami támogatás mértéké• 
re és módjára. 

P. J. 

tót, :\IAV Budapest-Keleti Allo• 
más!önökség ; Bánáti József nyug
díjast, Vasutasok Szakszervezete 
Országos NyugdlJas Tagozata ; 
Bángl Imréné vezető gyógytor• 
nászt, B1.,.dai MA V Kórhaz;  Beles 
Lajos fömúvezetőt, !llAV Vontatiísi 
Főnökség, Dombóvár ; Bencze 
László rendelkező forg. szolg.-tc
vőt, MA v Allomásfönckség, Oros
háza ; Blncze Dezső föpályames
tert, :SIAV Pályafenntartási E'ő.:1., 
Pápa ; Boros Szilvia helyblztosít.;q 
ügyintézőt. !11AV Helyelosztó (·s 
lnform{,ciós Kp., Budapest ; nozó
kl István víz• és csőhálózati sze
relőt, MA v tpület és Közmúgnz
dálk., Fón., Szeged ; Bozsik József 
mozdonyve1.et6t, MAV \'ontntásl 
Fönökség, Hatvan ; Bucsánszkl 
Miklósné munkaügyi ügylnlPZÖt. 
MA V Vezérigazgatóság; cserháti 
Józser vezetőmérnököt, MAV Allo
másfőnökség, Szolnok ; dr. Corrádl 
Mária osztályvezető főorvost, MAV 
Kórház, Bp. : Csizmadia Margit 
pénzügyi főmunkatársat. MA V \'e• 
zérlgazgatóság ; Deák Lajos sza
kaszmérnök öt, MAV Balpartl Bl,b. 
Főn., Bp. ; dr, Debreczeni Katalin 
fömunl<atársat, Vasútegészségügy! 
Igazgatóság ; Dombal Ferenc osz
tályvezetőt, MAV Vezérigazgató
ság; Dudás Tiborné raktárvezetőt, 
MAV Szertárfőnökség, Bp., Keleti ; 
Elekes Lajos szolgálati főnököt, 
MAV Távk. és Blzber. Fón., Deb
recen : Engler .Józsefné raktárno
kot, MAV Allomásfónökség, Tisza
újváros ; Er6s Ferenc alezredest, 
Honvédelmi !lllnlsztérium Harimti
velet! Csoportfőnökség; Fejes La
jos nyugdíjast, Vasutasok Szak
szervezete Országos Nyugdíjas Ta• 
gozat ; Fenyvesi László mozdony
vezetőt, '.\IAV Vontatási Főnökség, 
Győr; Fodor László NC esztergá
lyost, MAV f:pltőgépJavító üzem, 
Jászkisér; Fülöp Balázs főmoz
donyvezető!, MAV Vontatási Fő
nökség, Záhony; Gáspár LAszló 
reszortos!, MAV Vontatási Főnök• 
ség, Nagykanizsa ; Gellért József 
titkársági főmunkatársat, MAV 
üzletvezetős�g. Szeged : Gödön 
Imre főrendészt, MAV üzemblzt. 
és Védelmi Főn., Bp ; Györty I\U• 
rla üzemgazdasági vezetőt, MAV 
Vontatási Főnökség, Celldömölk; 
Hanlch Istvánné állomásrönök, ke
reskedelmi helyettest, MAV Allo
másfőnöltség. Győr; Hauser Lász• 
lóné határforgalmi ügyintézőt, 
�iAV üzletig., Pécs: HegedQs Gá• 
bor állomásfőnököt, MAV Allo• 
másfélnökst'g, Kaba ; Hegedíls Jst• 

,vánné titkárnőt, I\IAV Vezérllmz• . 
gatóság ; Hegedfisné Juhlisz Márta 
placlwtatót, MAV Allornásfőnök• 
ség, Békéscsaba : Hlpszki Mihály 
főmunk!ltársat. MAV Vezérigazga
tóság ; Hornyák András nyugdí• 
Ja.st. Vasutások sznks:>.ervezete 
Országos Nynfldíjas Tagozata ; 
Horv4th Elekné csoportvezetőt, 
MAV Bevétel-ellen/5rzési Igaz�ató• 
ság: Horváth JAnos főmunkatár• 
sat. MAV Vezérigazgatóság ;  dr, 
Hunyadi Lilszló Igazgató fciorvost, 
MA V TerU!etl EgészstgUgvi Köz
pont, Szombathely; llosfal ,1óZRel 
forgalmi oktatótisztet, MAV Allo• 
másfónökség, Dunaújváros: Jmhot 

Csárádi János átadja a kitilntetést Végh Mártának, a MA V 
Központi Rendelőintézet igazgatóhelyettes főorvosának 
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1'Jtif:'\& f3 gat,qt;_ SzUst- és 
Jáioaz& ma l,iJftó, llkinek 25 
._ 10 J9"SlaW alkalmaz
C'''. 1-.i.n. lEai,ta meg a 
X'iwcll6 Dol,ozó elismerést. 
� pál,yafuWát, mint 
v�ztétgllyPa a diósgyőri 
gyárban kezdte, de nem talált 
Bfflmet � ot� .mttnkáJában, 
mert nem volt változatos. A 
aaérimmtokát monotonnak ta
lálta. Öles hirdetésekkel ke
reste akkor a vasút a munká
sokat, és átjött szerencsét pró
bálni. 

- Akkor Miskolcon még 
csak gőzösök, voltak, de az 
8'Ztergályosnu'.ihélyben nem 
vo:ij üres hely és rábeszéltek. 
hol)' vállaljam a mozdonyla
katosságot. Neki1'4gtam, men 
úor, vélfem, az új ismeretek 
fflll01ff1'Zése semmiképp nem 
lenne hátrány. Hat évig javí
tóttam a gőzösöket, amikor is
mét váltottam. 1959-ben érkez
tek hozzánk az első dízelmoz
don:,ok. ,.Atnyergeltem". A 
katonaságnál ismerkedtem meg 
a robbanómotorokkal, amelyek 
felkeltették az érdeklődésemet 
Itt meg sorozatban érkeztek a 
különbözó tfpµsó dizelmozdo
nyok. Minden új típus újabb 
s�kmai kihívás volt, nem is 
sz6lva arról, hogy ezek eró
forrásai góliátok voltak a had
seregben megismert méretú 
motorokhoz viszonyítva. Az 
ottani kíváncsiság itt szakmai 
érdeklődéssé vált. Szinte nap
ról napra fedeztünk fel vala
mennyien, akik az új gépek
kel foglalkoztunk, valami új 
ismeretet - emlékezik vissza 
a hőskorra, a dízelesítésre, ami 
a vasút életében is új korszak 
tlyi tánya volt. 

- Igazából még nem Is vol
tunk felkészítve a gépek javí
tására, mert ugyan részt vet
tünk szakmai oktatáson, de 

U az el�adás és .anú a aa
korlat Nem eléi az elméleti 
ismeret, mei kell tanulni a 
�r "" ·elvét" Is, hogy az 
ember a Jelenségekb61 tudja. 
hová kell nyúlnia, mikor mt a 
hiba - emlékezik vissza az 
indulás élményeire Gottner 
Jdnos. 

- Ebben az Időben renge
te1 gondot okozott az adagó
ló"-: beállítása Miskolcon ,nf 
BZeTkes.ztettiik és cshiáltuk 
meg az első adagoló próbapa
dot. Akkor még az egész 
vasútnál gond volt ez - egy 
kezemen megszámolhatnám, 
hány ilyen próbapad volt ak
koriban a MA V-nál. Mi meg
csináltuk a magunkét. O'Jftá
so,mmal, esztergályos szakmai 
ismereteim hasznos(táaával Is 
részese voltam a konstrukció 
kialakításának és megvalósítá
sának. OJftásaim között ezt 
tartom a legtöbbre, mert úttö
rő munkát csináltunk és meg
oldottuk, hogy helyben tudjuk 
elvégezni az adagolók beáW
tását - mondja. 

Gottner János a többszöri 
váltás után megtalálta azt a 
munkát, amit szeretett, és hű
séges maradt a dlzelmozdo
nyokhoz nyugdíjba vonulásá
ig, Felesége ugyancsak a 
vasdtnál dolgozott, a szakkö
zép elvégzése után fia is Itt 
vállalt munkát. A mostani vál
tásra már nem az újabb szak
mai ismeretek megszerzése 
sarkallta, hanem a vasút kény
sze„pályá ja szólt bele a család 
életébe. ötvenöt évesen, 1991. 
szeptember 30-án, korkedvez
ménnyel ment nyugdíjba, egy 
napon a feleségével. A fia a 
vasúttól vonult be katonának. 
de már ó sem jött vissza 9 

régi helyére. A mostani vál
tás már nem önkéntes elhatá
rozásból történt -. a vasút 
sanyarú helyzete szólt bele a 
család életébe. 

K. l. 

A maga nemében 
a legmagasabb 
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A MLSZ-ben július 1-�n is szolgáltak. Nemcsak eért, 
elkészült, a •�ajtóban és a mert egy évvel �előtti kiesé
napilapokban már másnap süket sokan kisiklásként köny
napvilágot llt:ott á labdarúgó velték el és azt jósoltá,k, hogy 
NB I 1993/94. évi bajnokságá- a következő idényben úgy Is 
nak 68zi progl'amja. Az új visszakerülnek. Csak azzal 
idényben - erre már régen nem számoltak a vasi megye
volt példa, .... az el6� évi ket- székhelyen, hogy a kiesés után 
tővel szemben, három vasutas- a válogatott Illéssel az élén a 
csapat játSZik az élvonalban. legjobb játékosok más klubpk-

Mint ismeretes, ...:.. lapunk hoz igazoltak. Glázer Róbert 
elózó számában írtunk róluk edzőnek ei)' új összetételű, 
- a két NB I-es vasutascsa- erősen megfiatalított csapattal 
pat közül a BVSC-Dreher- kellett felvenni a harcot az 
nek sikerült a bennmaradás, a NB 11-ben. 
Nyíret111háza sajnos kiesett. S hogy egy év alatt milyen 
Ám, a szabolcsiak helyébe, együttest kovácsolt a tehetsé
két vasutascsapat is érkezett. ges fiatalokból, azt a Mt1g11ar 
Méghozzá „egyenes" úton, Kupápan elért sikerük is bizo
vagyis nem osztálxozó révén. nyitja. Az NB II-es Haladás 
Az NB II. Nyugati csoportjá- egészen a döntőig jutott, ahel 
ban a Szombathelyi Ht1ladás, a Ferencváros volt az ellen
míg a Keletiben a Debreceni fele. Szombathelyen 1-1 ará
VSC szerezte meg J bajnoki nyú döntetlen eredmény szüle
címet. tett. Ez a visszavágón, az Ollói 

A két vasutascsapat közül úton is megismétlődött. S mi
igazából egyik sem számít vel hosszabbítás után sem 
újoncnak. Hiszen mindkettő született gól, a 11-es rúgások 
többször megfordult már az él- döntöttek a Fradi javára. 
vonalban. A Haladást például Az NS II. Nyugati csoport
egy évvel ezelőtt az osz- jában, a bajnoki cím mellé 
tályozón az a Nyíregyháza megszerzett második hely a 
ütötte el az NB I-ben mara- Magyar Kupában, minden t,á
dástól, amely most búcsúra Takozást felülmúló teljesít-
kényszerült. mény. 

Ilyen a futball. Sajnáljuk a A Debreceni VSC is erósen 
Nyíregyházát, ugyanakkor na- megfiatalított csapattal har
gyon sok vasutas szurkolóval colta ki az NB I-be jutást. A 
együtt örülünk annak, hogy Haladással ellentétben a „Lo
Szombathelynek és Debre- ki" csak a tavaszi forduló kö
cennek újból van NB I-es foci- zepe táján került a táblázat 
csapata. élére. Az utolsó mérkőzésüket 

Hogy milyen erőt képvisel- ők is hazai pályán játszották 
nek? Arra most korai lenne az Eger ellen. A mérkőzés le
egyértelmű választ adni. Egy fújása után - a DVSC 2-1-re 
biztos: a Halad�s és a DVSC is nyert - örömünnep kezdődött 
már korábban bebiztosította a pályán. A szurkolók az NB 

helyét a táblázat élén. lgy az II. Keleti csoportjának bajno
utolsó bajnoki fordulónak már kát ünnepelték. 
nem volt különösebp tétje. S hogyan értékelte csapata 

A Haladás Szodlbathelyen sikerét Garamvölgyi La.jos 
helyi rangadót vívott a Sabá- edző? 
ria Tlpóval. A szur>kolók dön- - Ez 4 fiatalokból cílló caa
tetlenre tip�tek. Annál is pat egész évben dereklUan 
inkább, mivel a Sabária jó kö- küzdött. A kitúzött célt ÍOJI si
zépcsapatnalt 11zámft és játéko- került elérni. Örlllök, hogy 
sai közúl t6bben Is jatszottak Debrecen labdarúgást szerető 
a Haladás szírteiben. De van közéJnsége az 6sztill ú;ra első 
még egy er6sségük. Az egykor osztályú méTlc6aéseklln azur
edzJ, Fedor Sándor is játszott kolhat kedvenceinek. 
az NB I-es vasi csapatban. A Erre már augusztus közepé
mérkózés végén nem is mu- tói sor kerül. Hogy milyen 
lasztotta el, hogy gratuláljon eredménnyel? Azt a jövó dönti 
a győztes csapatnak és edzó- el, no, meg az, hogy melyik
társának Glázer Róbertnek, nek, hogyan sikerül az erősí
majd sok sikert kívánt a fel- tés. Ez nemcsak a két újonc, 
sőbb osztálybeli szereplésük- hanem a BVSC-Dreher sze-
höz. replését is meghatározza. 

A csapatnak a szurkolóktól 
is kijutott az ünneplésből. Rá Visl Ferenc 

A lran�ia '7astitak 
regionális vonata 

terveztek. A Jöv6 regionális 
motorvonati járműegységénél 
a francia nagyvasúti (TGV) 
modern vontatójármá-karak
tert erősíti a szélvédő rend
szer kialakítása. 

A megközelithetőséget vagy
is az utasok felszállását 
megkönnyíti az, hogy a jármú 
forgóvázak közötti részei süly
lyesztett kivitellel készüln�k 
lgy a több funkciójú belső 
tér és az ottani WC, a pogy
gyászterek, az utasok informá
lását és ellátását szolgáló 
szervizberendezések elhelye
zését Is itt oldják meg. A 
süllyesztett kivitel ugyanakkor 
a mozgáskorlátozottak felszál
lását is megkönnyítL 

A Jövő francia regionális 
motorvonatainak utazási kom
fortját a gondosan megterve
zett űgyneve�tt kereszt

szeletes formával és a válto
zatos, tei.zetős bels6 berende
zéssel la javítják. 

A köielglimbaA ;it!,�--t 
�:Mll&fat Köa:tek�-g� 
vel&léért AJap{tván,. &ui'ti4 
tóriumának t1szteleflbell elnöke 
id. Rubilc Er1'&6, Kossuth-dljas 
repülőgép-tervéJ( üg,vezet6 
igazgatója Gáspctr J4nos. 

Az alapítvány célja a ma
gyar közlekedési emlékek fel
tárása, történeti feldolgozása 
és a nagyközönség elótti be
mutatásának előkészítése. A 
magyar vonatkozású közleke
dési és műszaki emlékek, em
lékhelyek megórzése, (számító
gépes) nyilvántartása. A ma
gyar múszaki értelmiség ér
zelmi köt6désének elosegítése 
a történelmi Magyarország és 
a Kárpát-medence iránt, pá
lyázatok kiírása és díjazási 
költségeinek fedezése. Tanul
mányutak és szakmai tovább
képzések költségeihez való 
hozzájárulás, kiadványok ké
szitése, postázása, a gyerme
kek közlekedésre nevelése, 

, 
MA V-Hungária Kupa 

Sopron �rsqébfn rendezt6k 
az esztendő legnagyobb hazai 
tájfutóversenyét az ötnapos 
MAV-Hungária Kupát. Az 
utolsó napon különlegesség
nek számító városi sprintver
seny döntötte el a végső sor
rendet a 18 országból érkezett 
1380 versenyző között. A fér
fiaknál a válogatott amerikai 
vb-re készülő erőssége, Pav
lovics Gábor kemény küzde
lemben nyert az ukrán Tru
han előtt. 

A versenyzőkön jól mutatott 
a Magyar Allamvasutak aján• 

Elad6 QdUh1körzetben, Buda-
pesttől 60 km-re, Tass központ• 
jában másfél szobás. komfortos. 
kertes családi ház, állattenyész• 
tésre alkalmas mellékép!lletek
kel. Irányár: 930 ezer fodnt. :!:!'
dekllldnl lehet: munkanapokon, a 
os 76-351-758-as telefonszámon, 
Molnárnéndl. 

Elcserélnénk vagy eladnánk ffl 
n�gyszögöles telken lévő három
szobás családi házunkat Dunaha
rasztiban, Kérnénk 1 plusz fél• 
szobás - lehet panel. de akkor 
Kelenföldön - összkomfortos szö
vetkezeti lakút. �eklődnt le
het munkaidőben: a 01/39-ll•es 
üzemi telefoll,liZámon Púdányf 
Gézánál. 

El_.,,.6nk 32 né,n,zetméte!'e9, 
egyszobás. komfortos. kertes MA v. 
bérlakásomat kétszobás, hasonló 
lelled lakásra (tanllcat lakú Is 
én:lekel}. l!:rdektc5dnt lehet: Nal(v 
Zllolt Jludapest, Keresztllrl dt 
39-Q„ 1I1. ép, fn a. 

. 
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Atadták. a kisku11<lo1·ozsn1ai 

Ro-Lll-terniinált 

A kar.1ionok rájárnak a szerelvényre 

A '70-es évek végén az egy- és az ausztriai Wels, majd 
re nörck 1. ·ií tranzit kamion- ug,·anezcn év mn·cmberélól 
forga!om miatt a h.vugat-euró- Sze�e:::-\\'els \·iszon\'lalban 
pai or�1-,ígok megolrlá,t keres- indiilt. Szeged-Tisza p�!1·aud
Lek a kb, n,·czelnfdt>lir. · karok, varró! a kísérleti időszakban 
az utak túlterhelt sége. a nö- hétYógeken egy pát· Yonat, 
\·ek\·ö közúti l>a!c�elek okozta majd 1 !HJ3. májusától már na
problémákra. Viszonylag rö- pi 4 pár \·onat szállította. il
Yid időn belül kialakítot tak lelve szállítja a kamionokat. 
egy olyan fuvarozást mrídot, :\'Tost újabb ,identös állomás
mely egyesít i  a röv id  tárnn hoz érkeztün k :  e!kés::ült a 
mozgékony kö,:út és hosszú Uskundo1'0:::snwi terminá l  e/
távolságon megbízható, kör- ső üteme, e::.;�el lehetővé vált, 
nyezetkímélő vasúti fuvar elő- hogy S:eged-Tisza pál11aud
n�•eit. E technológiának a ne- va r helyett végleges helyére, 
\'C; Rollande Landstrasse Kiskundoro::srnára települjön 
(Ro-La), a,:az magyarul gör- át a kamion.fuvarozás. 
dülö országút. Az ünnepélyes átadásra au-

E fuvarozási mód 1992-ben gusztus 3-án került sor. A vas-
osztrúk szerelvén,·ekkel a utas fúvószenekar pattogó in-

1\IAV-őBB-fI UNGARO- dulójának hangjaira 10  óra 50 
KOMBI-ÖKOMBI együttmű- perckor gördült be az állomás
ködése alapján először kí'>ér- ra a vendégeket hozó külön
leli jelleggel Budafok-Háros \'Onat. Pontban 11 órakor Tóth 

(Fotó : Tütiő) 

Imre. az üzleh·ezetöség igaz
gatója köszöntötte a megjelent 
\ endégeket, köztük 1 -1  ország 
és az EK nagykö\·ekit. a mi
n iszteriumok. a hazai és kt.il
földi vasutak és a szá l l í tásba11 
érdekelt intézmények, szen·e
zetek képYisclőit. 

Ezt kö\·elően elsőként Csá
rádi János. a l\IA V  Rl. \ ezé:·
igazgatója méltatta a beruha
zás el készültét. A dorozsmai 
terminál jelentőségét növel i, 
hogy az a nagylaki, a tompai 
és a röszkei közúti határállo
más<:3król .iól megközelíthető, 
lakott területen kí\·ül fekszik 
és a később megépülő M5-ös 
autópályához csatlakoztatható. 
El ismerően szólt arról, ho�y a 
1 10 mil l ió forintos beruházús 
a ten·ezéssel és a kiYi telezés-

(Folytatás a 4. oldalon.) 

L;.,hetöség az azonosulásra 

Szocialista-szociál,le111okrata 

platf orn1 az l\'ISZOSZ-ben 
Beszélgetés Papp Pállal, a l 'Sz elnökével 

Lapunkban is h írt adtunk a rról, hogy az  MSZOSZ
ben megalakult  a szocia l i sta- szoc iá ldemokrata plat
form. A modern munkásmozgalom szoc ia l i sta, szociá l 
demokrata értékeinek képviseletét felvá l la ló  platform 
vezetőségének Papp Pá l i s  tagja.  Arra kértem a Vasuta
sok Szakszervezetének e lnökét, hogy érte lmezzük e tö
mörü lés létrejöttének körü iményeit, adjunk támponto
kat a mai balo ldal iság meg íté léséhez, a p latform m űkö
déséhez. 

- Kczdjiil, talán az előz• 
ményekkrl. Tekintsük át azt 
a tár<;adalmi környezetet, 
amelyből kinőtt ez a plat
form. 

- Az 1990 ta\'aszún meg
tartott első sza!Jad vá:asztás 
történelmi je!ent:ís�gü ese
ménv ,•ol t .  A ,.-�tlasztas ered
mé::�·eként be!,övet!;:�zett for
ciu·a·tbnn. a rendsze:Táltás-
1Jan m m·:dns�n fejeződött ki 
a n&pa!rnl'at. hogv a kOl'ábbi 
mag:H szoc-ialist;:;nak neve
ző rendszer s1.ún.1ön meg. Ab
ba'1 v isz,n\. hogy ki mel)·:k 
p:,,tra .sza,·azot.t. nec1 a saJát 
:.:,:heJ\·zet. a tudatos vúla,z
tús domi n:ill. hanem a szub
jektív érzések. i ndulatok. ro
:wn;,zenvek és ellenszem·e:,. 
Szemét�·ekre. jelképekre sz.a
\·azta', az emberelc Csnk a 
csődöt mondott államszocia
l i zmus leváltúsa után \'elódött 
fel. hogy mi i s  történjék ez.
után. 

- És mi történt? Pörgrssük 
vissza az emlékezetünket. 

1 

dal;na!;ban sem fordulhat elő, 
h lszen ott aszerin t  sz.avaznnk 
az á '.ampolgárok. hogy tu!aj
d0nosok-e. \·ag,v e�a·,-: saját 
mun\:ae:·e.iü!;et. kPpességeiket, 
tud;..•ukat tw:iák áruba bocsá
tani. A tulajrlonosok 1ermé
szetes módon. a nek ik  megfe
lelő pol i ,i kai eröket és azok 
kép,·iselöit támogatják, a töb
biek. a bérből és fizetésből 
élők pedig általában a szociá
l is  igazságosság kép\·iselőit. 
/\ tu!ajclonosok állnak általá
ban a jobb/llcJalon, a másikon 
meg a baloldaliak találhatók. 

Ez a tudat0s \·á!asztói ma
gatartás nálunk, 1 990-bcn 
nem j0lenhetett meg. Am ké
sőbb, a parla'11ent i ,  a pol i t i
kai  e!·öviszonyok félo!dalas
sága egyre nyikúm·ctlóbb lett 
a gazdasúgi nehé7ségek. a szo
ciális feszültségek felerősöclé
shel. A bérböl és fizetésböl 
élökre egyre nagyobb terhek 

A st;1tisztiko szcrh1l 

nehezedtek. nőtt a munka
nélküliség. terjedt a szegény• 
ség. fokozódott a kilátásta
lansággal párosuló létbizony
talanság. 

- A körülmények itretén 
alakulása a baloldal malmára 
hajtja a vizet. 

- Igen. Magyarországon is 
megkerülhetetlen az alap, e
töen kétpólusú poli ti ka i  rend• 
szer megjelenése. Ennek egy i k  
felén van a baloldal, amely
nek - az előítéletek miatt -
ma még nincs kellő tere, le
hetősége. A munkavállalói ér
dekeket képviselő szakszen·e
zetek természetüknél fogva, 
alap,·etöen baloldali értékeket 
jelenítenek meg. Látnivaló az 
is hogy mi ndaz, ami az embe
rek sorsát lényegileg befolyá
solja, a parlamentben, a poli• 
l ika sz intjén, a hatalom ber
keiben döl el. Ebből követke• 
zik, hogy az 1990-ben túl
hangsúlyozott poli t i  kamen
tesség a szakszerYezetek szá
mára ma már i l luzórikus kö
\·etelmény. 

Ami engem i l let :  én nem 
,·oltam az MSZMP tagja, en
nek ellenére a baloldali érték
rendet tartom a szakszen·c• 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

- Ugl'ás a sötétbe. Kiala
lrn l t  egy [élo1dalas parlament. 
ameiv szerkezeti aránv1alan
ságokat mutat. Amelyben a 
munka\·állalói érdekek meg
fogalmazása és kép\·iselete 
hiányzil{, de legalábbis mini
mális. 

Az első f élévbcn csökkent 

Ilyen helyzet a nálunk fej
lettebb és gazdagabb társa-

a foglalkozási balesetek szán1a 

Százé,·es 
a tapol�ai 
fíí től1áz 

Egy héttel a \'asutasnap 
után, Tapolcán, a fűtőház 
fennállásának 100. évfol'dulója 
alkalmából rend!é:ztek ünnep
séget. A cen ten.iri umot össze-

Gyereket neveln i  
1 1főá l lásban"  is lehet 

Ez év első felében a múlt év 
azonos időszakához viszonyíl
\·a tovább csökkent a foglal
koztatási balesetek száma a 
M� V-nál. Sajnálatos, hogy a 
MA V szervezetéből k i  váll 
gazdasági társaságok, az egy-
személyes MA V tulajdonú 
kft.-k baleseti helrzetéröl, 
adatközlés hiányában, számot 
adni nem tudunk. Valószínű, 
hogy a harmadik negyedévben 
már rendelke,:ésünkre ál lnak 
a szükséges adatok. A fentie
ket figyelembevéve a foglal
ko�ási balesetek száma a 
MAV Rt.-nél 8'',0-kal, ezenbe
lül az üzemi balesetek 10°·0-

kal az úti üzemi balesetek 
3"/o-kal csökkentek. 

ot tett kl. Kevesebb volt 
ugyan a baleset. de a létszám
csökkenés m iatt az 1 000 mun
ka \'ál la lóra eső balesetek szá
ma változatlan maradt. 

A foglalkozási üzemi bal
esetek okozati és körülménvi 
megoszlásainak elemzéséből 
kiolvasható. hogy a MÁV 
szen·ezetéből k i  vált gazdálko
dó szervezetek. intézetek, fő
nökségek ,.magukkal vitték" 
ebből eredő baleseteket, ame
azokat a baleseti forrásokat, s 
lyek te\·ékenységükre jellem
zőek voltak. 

kapcsolták az 1\1 6 1 -es 
NOHAB-mozdonyok üzembe 
állításának 30 é\·es évforduló
jával. Mint  emlékezetes. a 
svéd gyártmányú dízelmozdo
nyok első példánya 1 963. má
j us 6-án állt szolgálatba, s a 
következő év m ál'ciusáig to
vábbi 19 érkezett. 

A NOHAB-mozdonyok a 
nyo'.evanas évek elején az 
Északi (volt Hámán Kató) fű
tóházból kerültek Tapolcára. 
Számuk - selejtezések miatt 
- azóta megfog_vatkozott. Je
lenleg 13 l\l 6 1 -es üzemel. Ezek 
néhány é\·ig még láthatók 
lesznek a Bala,ton északi part
ján. S ha Yégleg be[ejezi k pá
J\·afutá�ukat. egv példány be
kerül majd a szolnoki vasúti 
jármüskanzenbe. 

A tapolcai ünnepség prog
ramja gazdag volt. Csárádi 
János, a MA V ,·ezérigazgatója 
,.A vasút ma és holnap" cím
mel előadást tartott, majd 
megnyitotta a „Vasút, embe
rek, gépek" című kiáll í tást. .. A 

·1:áros és a vasút "
. címmel pe

dig Kismá rton Józsefné tar
tott előadást. Az ünnepség 
fénypontja a mozdonyok -
gözö;.ök, dízelek - felvonulJsa 
volt, (vO 

A gyermekneve1ési támoga
tást, mint  a szociális ellátás új 
formáját vezette be az 199:3. 
évi I I I .  törYény. Célja, annak 
a régóta emlegetett eh-nek a 
fokozatos megvalósulását j e
lenti, hogy „főállásban" is 
Lehessen gyerm eket nei,elni. 

E törvén.v értelmé-ben gyer
mekne\ elési támogatásra jo
gosu lt az az anya, aki a gver-
111,0k i;zületést'.•t meg0Iőzően 
1 30 nap biztosítási idővel ren
delkezik. és saját háztat tás
ban három \'agy több kiskorú 
gyermeket nevel. és a legfia
talabb gyermek háromévesnél 
idősebb. de nYolcévesnél fiata
labb. A \·onat'.wzó jogszabá
lyok értelmeben kiskorú az a 
gn•rmek. aki  t izennyolcadik 
életé\·é>t még nem töltöt te  be. 
k i ú\'e. ha há,:asságot kötött. 
· l\ g'.'ermekek c;zámán és 

ék·tkorán kívül igazolni kell 
a:it is. hog�, az igénylő család
jában az egy főre ,iu tó jöve
delem az öregségi n.vugdíj 
'mi ndenkori legkisebb összegé
nek háromszorn<;át nem halad 
ja meg. (Az örej!ségi nyug�Hi 
legkisebb összege 1093. március 
l -jétől 6400 Ft. szPptember 
l-jétől pedig 6600 Ft.) 

A szociál is törYény alkal
mazása <;zempon tjából jö\'e
delem alatt értjük a szemé
lyi jövedelemadóról szóló tör-

vényben jövedelemként meg
határozott bevételt. csökkent
ve a munkavál lalói járulékkal 
és a költségekkel. 

A család alatt az egy ház
tartásban életvitelszerűen 
együttlakó közeli hozzátarto
zókat kell érteni .  Közeli hoz
zátartozónak mi nősül a h·ízas
társ. az élettárs. az eg_,·enes
ágbel i  rokon (sziilő, naguszü
lő. gyermek, unoha), az örök
befogadott. a mostoha- és ne
velt gyermek. az örökbe foga
dó. a mostoha és nevelőszülő. 

Nem ál lapít haló meg g,;er
nwknevelési t:1mogatás annak 
aki gyermekgonclo7.á,i scgt;ly
ben, sa .iút jogú nyugellúlás-
ban (öreg�é.e;i. rokkantsági 
vag_v baleseti rokkantsági 
nyug<iíiban) ,  nvugdí.iszerű el
látásban. munkanélküli ellá
tásban l'észesül. 

A jogo<.ults;ígi feltételként 
elóirt r no nnpi biztosítási iclöt 
a társada1ombiztosí1ási jog
szabályok szerint kell megM
lapítani. A biz1osítási iclöt 
munkakiinyvvel vagy munka
viszonyt igazoló mús oki rat
tal . ,  pélclúul . . lga:olt·ány a 
társadalom biztosítási ellátás
ról" elnevc>zésű okmánnyal 
lehet igazolni .  

A g_\'ermeknevelt>si támoga
tás i ránti kérelmet az igény!Ö 
állandó vagy ideiglenes lakó-: 

helye szerint illetékes önkor
mányzat jegyzőjéhez kell be
nyújtani. A jegyző az igényt 
elbírálja. és gondoskodik  a tá
mogatás folyósításáról. 

A gyermeknevelési támoga
tás a legfiatalabb gvermek 
harmadik élett'vének betúltésé
tííl a nyolcad i k  életévéni.>k be
töl téséig Júr. 1ermészetesen az 
eg\·éb feltételek megléte ese
tén. A gvermeknevelcsi 1ámo
galás összege azonos az öreg
ségi nyugdíj legkisebb össze
gével. A gyermeknevelési tá
mogatás összegét 6 százalékos 
nyugdíjjárulék terhel i .  

A gyerme!rnevelési támoga
tás folvósítftsának időtartama 
alatt a· jogosult munkát végez
het. m u n kaideje azonban a 

napi 4 órát nem haladha tja 
meg. 

A gvermekne\·elési támoga
tás méltánvossági alapon is 
igényf'll1ető. a lakóhely sze
rint iiletékes önkormányzat 
jegnö jénél, aki a kérelmet -
elbírálás végett - a nép jólé
ti min iszterhez f el\erjeszt i. 

A szociáli<; törvény szerin t  
a gyermeknc,·elési támogatá, 
méltán_vosságból történfí meg
úl lapitására a\kor van lehető
ség. ha a támogatást azért 
kell megszüntetni,  mert a lcg-

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Az else félévben 5 halálos 
üzemi baleset következett be, 
kettővel több min t  a múlt fél 
éYben. Az elhaltak 22-4S éves 
életkorúak voltak. Ebben a 
fél évben csonkulásos baleset 
nem történt a M A  V Rt.-nél. 

A foglalkozási balesetből 
eredő k iesett munkanapok 
száma mérsékelten, kb. 7°.'o· 
kal csökkent. Ezen belül az 
üzemi baleseteknél 6, az úti 
baleseteknél 10". 0-kal volt ke
vesebb, mint 1992 első fél évé
ben. 

A foglall<ozási balesetek sta
tisztikai összefüggéseiből az 
alábbi következtetések vonha
tók le : a balesetek számának 
töblJ mint három éve nagyobb 
mértékű csökkenése mérsék
lődött. 

Ez is elsősorban a létszám
leépítéssel mutat l i neáris kap
csolatot. Igazolásul. míg 1992-
ben az első félévben a Fog
lalkozási baleseti összesítő je
lentés az adatszolgáltató MAV 
létszámát 91 021 főben adta 
meg, az 1993 el�ő féléves je
lenté5ben 85 3 1 5  fő szerepel. A 
létszámleépítés több mit 7° 0-

Ezek közül ki kell emelni a 
kényszerpályán közlekedő jár
művek javítása. a vas- és fa
ipari gépeken végzett munkák 
során bekö,·etkezett balesete
ket. Ugyanígy az elektromos, 
pneumatikus és egyéb gépi 
működtetésű kézi szerszámok
kal végzett műveletek közben 
előforduló eseteket. 

Ezzel szemben az első fél 

évben a MA V Rt.-nél emelke
dett és k irívóan magas a te
lephelyen be! ü l i  közlekedésnél 
és egyéb gyalogos közlekedés 
közben történt balesetek szá
ma. Feltételezhető, hogy a 
munkaidőn belül megnöveke
dett a gyalogos közlekedés 
időaránra. 

Több mint kétszeresére nőtt 
a járművek nyílászáróinak 
kezelése. hasznáÍata közbeni 
esetek száma. Valószerüsíthe
tő, hogy az ilyen jellegű bal
esetek a jármű műszaki álla
potával hozhatók összefüggés• 
be. 

Kei,esebb baleset fordu lt elö 
sík és gurítódom bos tolatási 
műveleteknél, vona tfeh;ételi, 
vonatösszeállítási és raTw
mányrögzí té,i m unkák köz
ben. 

r. 1: 
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Az első nety,·en nap 
,,Félek, a társadalombiztosí

tá.s 1950-ben végrehajtott álla
mositásához hasonló folyamat 
vette ma kezdetét." Vezeto be
osztású, elismert egészségpoli
tikus mondta ezt négy
:;zemközt - a tb-önkormány
zatok alakuló l�özgyűlésének 
(június 18.) délutánján. Arra 
hivatkozott, hogy annak ide
jén a szakszervezethez csato
la:;sal szűnt meg az önállóság, 
\"alósult meg az államosítás, 
negyvenhárom év után pedig 
- aggodalma szerint - az ön
kormányzati rendszer csapdá
jaként kerül a tb :;zakszerve
zeti uralom alá. 

Először szellemes politikai 
tréfára gyanakodtam. Később 
azonban másoktól is hallot
tam hasonló vélekedé:;t. A 
formai párhuzam nem vitat
ható. Hiszen a törvény alap
ján az önkormányzatok \'á
lasztott képviselöi a szakszer
vezetek listáiról kerültek be a 
testületekbe. A tJálasztópolgá
rol; akarata alal.ította ki a 
kö::gyűlés ötven s.:a::alékcinak 
összetételét, a másik ötven 
s.:cí:alék, a munkaadói s::.erve
::.etek delegátusaiból állt össze. 
Ezek az arányok tükröződnek 
a további testületek - önkor
mányzati elnökségek és iel
ügyelőbizottságok - összetéte
lében is, valamint annak meg
felelően lettek az önkormány
zatok elnökei a legnagyobb 
szakszervezeti tömörülés hiva
tásos vezetői, míg az elnö!{öket 
és a felügyelőbizottsági elnö
köket a munkaadói oldal kép
,·iselői közül választotta meg 
az alakuló közgyűlés. 

Mindez meglehetősen ponto
san megfelel a választók, illet
ve delegálók akaratán túl a 

törvény filozófü1jának, amely 
a társö.dalombiztosítás kor
mányzását olyan önkormány
zatokra bízza. amelyeket a já
rulékfizetők - biztosítottak és 
munkaadók - képviselői al

kotnak. 

vaslatként, hanem döntésként 
- a 1.:épviselők javadalmazá
sáról megfogalmazott alapsza
bályrészt. Az is igaz, hogy a 
sajtó is .,szakszervezetire" he
gyezte ki a tájékoztatást. Jel
lemző, hogy az elnökségek, 
felügyelőbizottságok megvá
lasztott tagjainak a névsorát 
nem hozták nyilvánosságra, az 
alelnököket megemlítették, de 
figyelmet csak az elnökök sze
mélye kapott, ami a politi!{ai, 
közéleti súlyt tekinh"e talán 
érthető, de hozzájárult a fe
szültsége� gerjesztéséhez. 

Mint emlékezetes, sokan 
nem hitték, hogy sikeresek 
lesznek, mások remélték, hogy 
kudarchoz vezetnek a tb-vá
lasztások. Az eredmény csaló
dást keltett azokban a kor
mányzati és ellenzéki körök
ben, amelyek a tb köz,·etlen 
állami függőségének fenntartá
sát akarták, továbbá aw'.i:ban 
a szakszervezetekben, amelyek 
lényegesen jobb választási 
eredményre számítottak, es 
szinte tennészetes reflexként 
fogható fel - legalábbis ná
lunk - a tb-apparátusban 
megnyilvánuló ellenérzés. 

Utóbbit segíthettek csökken
teni a közgyűlések első dönté
sei, amelyekkel megválasztot
ták, ha tetszik, megerősítették 
a kormány által korábban ki
nevezett főigazgatókat, áttéte
lesen munkatársaikat. Már az 
eddigi munka alapján is nyii
vánvaló az önkormányzat és 
az apparátus vezetőinek köl• 
csönös elkötelezettsége, amely 
nélkül nem képzelhetö el a. va
lódi tb-reform. 

Mert végül is erról van szó. 

színvonalat emelni és az egész
ségüay ben dolgozók bérét ren
dezni." Vezető egészségügyi 
szakember fogalmazott íi:;y evi
denciaként egy orvosklub vita
ülésen. Meglepődött, hallrn 
a tb-önkormányzatoknak -
négyéves perspektívában 
éppen erre kell vállal!rnzniuk, 
ezt várja tőlük a társadalom. 
Erre adott szavazatával a vá
lasztó a magas választási rész� 
,·étellel igen erős legitimációt 
a testületnek. Igaz, hogy a köz
gvűlésen elhangzott: a legiti
mác:ó nem jelent automatiku
san szakmai kompetenciát. Vé
lem a szerény legitimáció 
vag), annak hiánya sem. Utób
biból, az említett csalódások
ból adódtak a közgyűléseken is 
- elenyésző kisebbségben -
me_gnyilvánult obstrukciós, op
pozíciós törekvések, illetve az 
álszent demagógia. 

A társadalmi háttér jelenti 
azt az erőt, amely az eddig is 
bizonyára a jobbítás őszinte 
szándékával fellépő kormányt 
érdemi tárgrnlásokra késztette 
a tb vagyonhoz juttatásával. a 
járulékfizetési morál rendezé
sével, a profiltisztítással - a 
költségvetés fedezze a jelenleg 
a járulékokat terhelő szociális 
kiadásokat -. a költségvetési 
hiány kiegyenlítésével kapcso
latban. 

Ezért is vélekedhetett úgy 
egy képviselő - a negatív mi
nősítések, botránykeltések el
lenében pozitív túlzásként -, 
hogy negyven nap alatt több 
történt tb-ügyben, mint a 
megelözö három évben. 

Ami a szakmai kompeten
ciát, hozzáértést illeti, az már 
a következő hónapokban el
lenőrizhető lesz a szakbizottsá
gok. illetve az elnöksée;ek, fel
ügyelőbizottságok működésé
ben. Biztató, hogy az elnökség 
munkájában a szakmai meg
közelítés dominált, az állás
pontokat nem az határozza 
meg, hogy munkaadói vagy 
munkavállalói úton került az 
elnökségi tag a testületbe, ha
nem a közgazdasági, biztosítá
si, szociológusi, orvosi felké
szültség. Természetesen min
den képviselő felelős ,·álasz
tóinal-. illetve delegálóinak. 

Más, értékes civilszervezódé
sek lebecsülése nélkül megál
lapítható - akárcsak az ügy 
mindenkit érintő jelentősége, 
a hatszázmilliárdos költségve
tés adta felelősség alapján -, 
hogy a tb-önkormányzatok je
lentik a polgári demokratikus 
átalakulás kapcsán az első, 
meghatározó erejű civilszerve
ződéseket. A létrejötiüket le
hetővé tevő törvény, a társa-

Elvi döntés sz·u/etett · ·� 

a kie9eszító nyugdíjemelésiől. 
Közgyűlést tartott a Nyugdíi-biztosítási ö'nkormányzat 

A Nyugdíj-biztosítási Önkor
mányzat július 30-án közgyű
lést tartott. Az öt nap\rendre 
tűzött téma szinte egrenlü 
súllyal szerepelt a vita és a 
határozatok meghozatala so
rán. 

Az első napirend keretében 
tájékoztató hangzott el az el
nökség eddig végzett munká
járól, mely június 18-tól - a 
megalakulástól - nyolc alka
lommal ülésezett. Nem volt 
öncélú a gyakori ülésezés, 
mert olyan alapvető kérdése
ket kellett átte'.dnteni, ame
lyek ismerete nélkül érdemi 
javaslatokat a közgyűlés elé 
nem tudott volna terjeszteni 
az elnökség. Ezek közül az 
egyik legfontosabb a tb es 

ezen belül a nyugdíjbiztosítási 
alap helyzetének áttekintése, 
különösen tekintettel a költ
ségvetést hiány alakulására. A 
tájékoztató szerint ez a hiány 
1993-ban lehet 50 milliárd. 
1994-ben várhatóan elérheti a 
70-80 m[lliárd forintot is. 
Ilyen mértékű hiány felborí
taná a költségvetési mérleget. 
Következménye, hogy nem jö
hetne létre megállapodás a 
Valuta Alap és hazánk között. 

Az elnökség tételesen ele
mezte a kialakult helyzet 
okait. Ezek a -következők: 

- a központi költségvetés 
még ma sem vette át a szo
ciálpolitika körébe tartozó 
legfőbb elemeket, 

- a 100 milliárd kinnlevő
ség behajtása nem halad a kí• 
vánt mértél;:ben, 

- szűkíti az önkormányzat 
mozgásterét a vagyonátadás 
elhúzódása, 

- lassan halad a két bizto
sítási alap szétválasztása, 

- erősödnek a rendszeren 
belüli feszültségek a bevételek 
és a kiadások között. 

A felsoroltak ugyan nehe:f
tik a költségvetés kiszámítha
tóságát, de még mindig rela
tíve jobb, mint az egészség
biztosítási ágazaté. 

A kialakult helyzeten lehet 
Yáltoztatni. Ahhoz, hogy kon
szolidálódjanak az alapok, 
több fordulós tárgyalásra ke
rült és kerül sor a kormány
zattal. 

Az önkormányzat kezdemé
nyezi, hogy tartsák be az 1994. 
december 31-i  határidőt a 300 
milliárd forint vagyonátadás
ról. Ebben az évben kerüljön 
sor 100 milliárd értékű va
gyonátadásra. Ennek forrása 
nem lehet egyetlen cég. ösz
szetételét illetően lehet ingat
lan, működő tőke, értékpapír. 
A kormány elfogadta egy ve
gyes bizottság felállítását, 
amely ezekkel a kérdésekkel 
fog foglalkozni. 

A költségvetési hiányt sür. 
gősen rendezni kell. Ennek 
járható útjai: a kormány vál
lalja át a 31 milliárd forintot, 
ami a szociálpolitikai tételek 
1994. évi kiadásai. Ebben az 
évben a két alap által kibo
csátásra kerülő 40 milliárd 
értékű kötvény esélyt jelent a 
költségvetési egyensúly meg
teremtéséhez. A költségvetési 
hiány ellenére az elnökség ra
gaszkodik a 4 százalékos 
nyugdíjemeléshez. 

A tájékoztatóhoz több kép
viselő hozzászólt. Az előter
jesztett elemzéssel és arra 
épülő további teendőkkel 
egyetértettek. Ugyanakkor 
többen kifogásolták: az elnök
ségi ülések nyilvánosságának 

hiányát, mások arra figyel
meztettek, hogy a nyilvános
ságnál vigyázni kell a szolgá
lati titoktartásra. Végül a tá
jé!rnztatót a közgyűlés egy
hangúlag elfogadta. 

Második napirendként a 
Nyugdíj-biztosítási Alap 1994. 
évi költségvetési tervezetét és 
ezzel összefüggő elemzéseket 
tárgyaltuk meg. A közgyűlés 
olyan álláspontra helyezke
dett, hogy ezt az előterjesztést 
nem tekinti véglegesnek, nincs 
döntési helyzetben. Ezért nem 
ártana lefolytatni e témában 
egy előzetes konzultációt. El
vi jelentőségű döntés szüle
tett a ldegészítő nyugdíj
emelésről. A kérdés csak a:, 
hogy 9 hónap vagy 12 hónap
m terjedjen l�i a 4 százalélcos 
emelés. Abban mindenki 
egyetértett, hogy ebben a par
lamentnek kell dönteni. Az ér
vényes törvény alapján, a 
nyugdíjaknak követni kell az 
aktív keresók nettó bérének 
alakulását. Az inflációs előre
jelzések indokolják az évi 4 
százalékos kiegészítő , nyugdíj
emelést. 

Napirenden szerepelt a vi
lágbanki hitel. Voltak, akik 
megkérdőjelezték szükség 
van-e erre a hitelre, mások 
rákérdeztek, mire fordítjuk a 
hitelt. Volt, aki úgy foglalt ál
lást, hogy akkor döntsön eb
ben a kérdésben a közgyűlés, 
amikor áttekinthető a szak-ér
tői anyag és a képviselők ren
delkezésére áll. A vitában el
hangzottak figyelembevételé
vel a tájékoztatót a közgyűlés 
elfogadta. Nagy vita bontako
zott ki az alapszabály-terve
zetről is. 

Mint önkormányzati kép,•i----------------------------, selő kötelességemnek tartom, 

Veszélyes foglalkozás 
(Rák Béla rajza) 

hogy e lap hasábjain válasz
tóimat rendszeresen tájékoz
tassam a Nyugdíj-biztosítási 
önkormányzat munkájáról, a 
közgyűlésen hozott határoza
tokról. Ezúton arra kérem vá
lasztóimat, hogy társadalom
biztosítási ügyekben - legye
nek azok egyéni vagy közös
ségi - elsősorban nyugdíjaso
kat érintő problémákkal for
duljanak hozzám bizalommal, 
személyesen vagy írásban. Le
het a Mag.var Vasutas szer
kesztősége útján is. 

Győri István 
VSz alelnök 

nyugdíj-biztosítási 
önkormányzati képviselő 

Ncilunk teljesen szokatlan, 
újszerű ez, ezért is kell türe
lemmel, jóindulattal fogadni 
még az előítéletes kételyeket, 
kritikákat is. Példaként említ
hető az a politológusi véleke
dés, amely az alakuló közgyű
lés választási procedúráját, a 
nvilt szavazási mechanizmust 
KISZ-gyűlési emlékként élte 
meg. Hangulatilag, főleg pszi
choanalitikus megközelítésben, 
talán érthető e� tartalmilag 
annál kevésbé, .!!:ppenséggel a 
politikai képzettséggel rendel
kezők magyarázhatják meg a 
közéletben kevésbé jártasak
nak a polgári demokratikus 
működési mechanizmusokat, 
jelen esetben a konszenzus 
keresését, az egyeztetést. 

Ezt jelzik a negyven nap hét 
elnökségi ülésének a határoza
tai is, többek között a világ
banki hitellel, a jövő évi költ
ségvetéssel, a tb vagyonhoz 
juttatásával, a kötvénykibocsá
tással, a szakbizottsági mun
kával kapcsolatban. Évi hat
százmilliárd forinttal gazdál
kodni, az állampolgárok: egész
ségével, nyugdíj ellátásával, 
biztonságá,·al törődni önma
gában jelentős politikai súlyt 
ad. Mégis veszély a politikai 
összefüggések eróltetése a 
szakmai - egészségbiztosítá
s i :  egészségpolitikai és közgaz
dasági összefüggésekkel 
szemben, azok helyett. Az ön
kormányzati munka remélt si
kere nem lesz, nem lehet egy
egy párt, szakszervezet sike
re, mint ahogy a kudarcban 
reménykedök is tévúton jár
nak. Az egyszerűség ked
véért : a tb-önkormányzati ér
dekérvényesítés során az egyez
tetés hangsúlyai, netán konf
liktusai különbözhetnek kon
zervatív, liberális vagy szocia
lista pénzügyminisztert felté
telezve, de eleve nem mond
ható meg, melyik tárgyalás a 
,,könnyebb" vagy a „nehe
zebb". 

dalom reagálása a jelen tör- ----------------------------------------

Hasonló ez a parlamenti bi
zottságok, illetve a kormány 
megalakításának mechaniz
musához. Mindez hosszú 
egyeztetési folyamatot lezáró 
választási aktusban realizáló
dik. Az egyeztetés sarokpontja 
- túl a konkrét személyeken 
- a választópolgárok akara-
tának érvényesítése mint az 
egyének és a testületek legi
timációjának a lényege. Nehe
zen hasonlítható ez egy meg
szálló hatalom révén működő 
centralizált bürokráciához, 
amelynek semmiféle valós tár
sadalmi legitimációja nincsen. 

Aligha véletlen, hogy mind 
az önkormányzati alakuló köz
gyűléseket, mind a július 30-i 
első közgyűléseket megelőző 
napokban a sajtóban kirob
bantottak egy-egy botrányt. 
Akkor a munkaadói oldal de
legálási rendje. most az önkor
mányzati képviselők költség
térítése, illetve tiszteletdíja kö
rül. Valós problémákról volt, 
illetve van szó. A botrányt az 
időzítésen túl a tárgyi tévedé-

Már a negyven nap alatt vi
lágossá vált, hogy a kormány 
(pénzügy, népjólét), a telepü
lési önkormányzatok (tulajdo
nosok) és a tb-önkormányza
tok sokrétű együttműködése 
vezethet csak ki a három év 
alatt fokozatosan romló hely
zetből, amely a nyugdíjellátást 
és az egészségügyet jellemzi. 

Az új elemet nyilvánvalóan 
a tb-önkormányzatok jelentik. 
Hiszen eddig is lecke volt a 
társadalombiztosítás és az 
egészségügy egymással szoro
san összefüggő korszerűsítése 
- született is sok értékes el
képzelés -, csak éppen az 
úgynevezett reformintézkedé
sek inkább ideológiai pótcse
lekvéseknek látszanak. Hiány
zott a valódi reformot kikény
szerítő társadalmi eró. 

vényhozási ciklus egyik távla
tilag is biztató mozzanata. Si
kerük túlmutat még igen 
nagy, közvetlen jelentőségükön 
is. Az önkormányzatok sikere 
válasz mind a mai gondok 
kapcsán a múlton nosztalgiá� 
zóknak, mind egy újfajta cent• 
ralizáció híveinek. Nem töké
letes a polgári demokrácia 
működése sem - főleg a ta
nulási folyamat kezdetén, ré
gi reflexek továbbélésekor -, 
de a hatalommegosztás, az ér
dekegyeztetés, a négyévenkén
ti megmérettetés, a változás le
hetősége alapvető esély a tár
sadalom számára. 

Végül ami a bevezetőben 
említett aggodalmat illeti, re
mélem, hogy a \·alóság a for
dítottját bizonyítja majd. Az 
önkormányzatok megalakulá
sa, működése a társadalom
biztosítás államosításának a 
végét - ahogy egy képviselő 
megfogalmazta , egy új 
aranykor kezdetét jelenti ma_id. 

Frenkl Róbert 

,,Nem lehet egyidejűleg já
rulékot csökkenteni, ellátási 

sek, egyoldalú tájékoztatások, t--------------------------illetve az is okozta, hogy az 
önkormányzatok megalakulá
sának, működésének egyéb 
kérdéseiről jóformán nem volt 
információ. 

Aranyielvényes aktiv ista 

A két közgyűlés közötti Lukács Istvánné 1957 elején 
negyven napot tekintve bizo- távirászként került a vasúthoz 
nyosan hibásak ebben az ön- Kisterenye állomásra, majd 
kormányzati testületek is, később letette a személypénz
amelyek - amint ez a július k'lrosi vizsgát, és a nyugdíja-
30-i közgyűlési anyagokban zásig ebben a beosztásban Sal
jól nyomon követhető - jelen- gótarján allomáson dolgozott. 
tős munkát végeztek, de nem .\ hel:vi alapszervezetnél bizal
gondoskodtak a közvélemény mi, nőfelelős, bizottsági és te
folyamatos tájékoztatásáról. Ez rületbizottsági tagként is dol
is közrejátszott azokban a i::ozott. Korábban a Szakszer
megnyilvánulásokban. ame- \·ezeti Munkáért ezüst és 
lyek első intézkedésként tün- ara.ny fokozat, valamint okle
tették fel - méghozzá nem ja- vél kitüntetésben is részesült. 

A 43. vasutasnap alkalmából 
a Vasutasok Szakszervezete 
ararri.yjelvényét vehette át, a 

szaikszervezeti mozgalomban 
kifejtett többéves eredmé
nyes munkája elismeréséül. 
Férje szi,ntén a MÁV-nál, Sal
gótarján állomáson fuvardíj
számfejtöként dolgozik. Neki 
még hét éve 
nyugdíjig. 

van az öregségi 

Szűcs Ferenc 

Az MSZOSZ 
a nyugdíjbiztosításról 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége a társa
dalombiztosítási választásokra 
úgy tekint, mint az 1990-es 
parlamenti választások utáni 
legjelentősebb belpolitikai ese
ményre. Ez a választás nem 
egyszerűen csak a társadalom
biztosítási önkormányzati kép
viselők választása. Az egész 
magyar társadalomnak lehető
sége nyílott, hogy kinyilvánít
sa akaratát, véleményét a ci
vil társadalom megszervezésé
ről, annak legnagyobb szerve
zetei, a szakszervezetek támo
gatásáról, szándékát az általa 
finanszírozott pénzalapok sor
sába történő beleszólásról. 

Az MSZOSZ olyan új, álla
mi garancicival működő, köte
lező és általános nyugdíjrend
szer l�ialakítását tartja indo
koltnak, amely a szolidaritás 
elvét is megőrizve elősegíti a 
biztosítási elv megfelelő érvé
nyesülését is. Ennek érdekében 
fokozatosan meg kell teremte
ni annak feltételeit. hogy : 

- a nyugdíjra rnló jogosult
sághoz szükséges minimális 
szolgálati idó és a mindenkori 
minimális bér alapján számí
tott nyu:zdíj egy minimálisan 
elfogadható megélhetést bizto
sítson. 

- a nyugdíj-megállapítás 
alapjául a mainál erőteljeseb
ben a befizetett járulék ösz
szege szolgáljon, 

- a már megá11apított nyug
ellátások értékmegőrzése leg
alább a mindenkori nettó 

munkajövedelmek növekedé
sének megfelelően történjen, 

- a régen megállapított 
alacsony nyugdíjak felemelé
se megtörténjen. 

1. A fentiekben körvonala
:;ott legalapvetőbb törekvések 
érdekében új nyugdíjtörvény
re van szükség. Az új nyugdíj
törvény: 

- tegye hosszabb távon is 
tervezhetővé és kiszámíthatóvá 
a nyugdíjba vonulás feltételeit. 
Garantálja, hogy menet köz
ben a feltételek kedvezőtlenül 
nem változnak, 

- tartalmazza a már meg
állapított nyugdíjak értékének 
megőrzésére vonatkozó garan
ciákat, továbbá az értékmegőr
zés konkrét módját. 

- szolgálati időként vegye 
figyelembe minden biztosított
ként ledolgozott, illetve eltöl
tött időt, változatlanul ismerje 
el a gyermeknevelés és a tanu
lás mai kedvezményeit, jelölje 
meg ennek finanszírozási for
rásait, 

- biztosítsa, hogy az ellátá
sok kiszámításának alapjául 
szolgáló összegekbe minden 
olyan jövedelem teljes egészé
ben beszámítson, amely után 
járulékot kell fizetni, 

- korszerűsítse az egészség
re ártalmas és veszélyes mun
kát végzők kedvezményeinek 
szabályait, 

- tegye i�azságosabbá az öz
vegyi nyugdíjrendszert. 

2. A nyugdíjkorhatár emelé
sével kapcsolatos konkrét dön-

téseket részben felül kell vizs
gálni, részben a konkrét sza
bályokat (átmeneti időszak, 
választhatóság stb.) úgy meg
alkotni, hogy az összhangban 
legyen a foglalkoztatási hely
zettel, az érintett korosztályok 
egészségi állapotával. 

Növekvő munkanélküliség 
és romló egészségi helyzetben 
az MSZOSZ nem támogat 
nyugdíjkorhatár-emelést. 

3. Az önkormányzat - az új 
nyugdíjtörvényben foglaltak 
figyelembevételével, annak el
készültéig nyilvánosan rögzí• 
tett elvek és módszerek alap
ján - évente tegyen javasla
tot a nyugdíjak emelésére. 

4. Az önkormányzat a Nyug
díj-biztosítási Alappal történó 
hatékony gazdálkodás, a fi
nanszírozási feszültségek eny
hítése érdekében megalakulá
sát követően tegyen javaslatot 
a nem nyugdíjbiztosítás körébe 
tartozó szociális támogatások 
állami költségvetésnek történő 
átadására. 

5. Az önkormányzat megala
kulását követően dolgozza ki a 
helyi, regionális nyugdíj-biz
tosítási önkormányzatok létre
hozásának szabályait. 

6. Az önkormányzat rend
szeresen tájékoztassa a közvé
leményt a Nyugdíj-biztosítási , 
Alap helyzetéről, a soron lévő 
teendőkről. 

7. A társadalombiztosítás, 
ezen belül a nyugdíj-biztosítá
si önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatai a magyar társada
lombiztosítási rendszer korsze
rűsítése érdekében megszerez
hető ismereteket, a külföldi 
tartozásokhoz történó hozzájá
rulás feltételeinek javítását 
szolgálja, 
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Hét kérdés Sándor Lá'szlólioz, az MSIOSI alelnokébez 

Mi jut eszébe arról, hogy . . .  
Ieöunyú lenne megelégedni az értelmező szótári megfogalma
zással, hogy a szakszervezet nem más, mint a munkabérből 
élők érdekvédelmi szervezete, amely ug:yanannak a szakmá
nak, ipa1·::ígnal, a munkavállalóit egyesíti, a hatékonyabb kö
zös fellépés érdekében. A hétköznapok bonyolult valósága 
azonban szegénye�é teszi ezt a veg� t.iszta meghatározást. 
Jliem elég, hogy az elmúlt években maguk a szervezetek ala
i>osan átalakultak J.Uag�·arországon, a l.Iasszikus ala1>feladat, 
az értlekvédelem is jócskán felértékelődött. 

dik az átadás, hogy 1994 -vé� 
géig már mi gazdálkodhas
sunik a 300 milliárddal. Ered
ménnyel folynak azo!1:. a tár
gy.alások is, amelyek az álla
mi szociálpolitikai feladatok 
tb által finanszírozott részé
nek átadásáról szólnak. A tb 
kinnlévőségeinek behajtása 
már nehezebb. A költségvetési 

Szo.cia,lista-szociáldemokrata 

platform az MSZOSZ-ben 

Dr. Sándor László. a Ma
gyar Szakszervezetek Orszá
gos Szövotségé,n,Gk alelnöke 
szerint érdemes vázlatosan át
tekinteni, hogyan is á1Ln.ak az 
ügyek. Hogy minél több do1got 
érinthessün!�, az alelnök rá
állt arra, legyen ez a mostani 
afféle asszoci:íciós inte.rjú. 
Vagyis egy-egy .,feldobott" 
címszó. fogalom kapcsá.'1 el� 
mondja mindazt. amit a leg
fontoSEcbbnak tart. 

- Akkor kezdjük. lVIagyat 
szakszervezetek . . .  

- Nos, ha Ma�yarország 
vailóba., a piacgazdaság útjára 
lép, a;,; együtt jár azzal is, hogy 
a tulajdon,nal nem r-endeJke
zök jelentős rétegének fel kell 
készülnie egy keményedő fel
tételek me1le',ti bérmunká.s,. 
lét.re. Az ebből fakadó kiszol
gálta.tottság ellen még nem ta
láltak ki jobbat, mint a mun
kaYáll.alók szerveződését, a 
szakszervezetet. Ez még ma is 
működóképes. Hogy mit émek 
el ezek a szen;ezetek ma 
már elsősorban attól függ, mi
lven szintű a dolgozókat kép
,;iselők szakmai felkészültsége. 
l\Ie1·t a „másik oldal" el kell 
ismerni, ebből a szempon,tból 
jól áll. A meglehetősen atomi
zálódott magvar szakszerveze
ti mozgalomban éppen ezért 
inkább az együttműködés csa
tornáit kellene építgetni, min_t 
a jogos vagy kevésbé jogos el
len.téteket élezni. Valószínű, 
hogv újra végig kell járnunk a 
szakszel'\'ezetek fejlődésének 
,.történelmi'' útját. de azért a 
modern Európa tapasztalatai
ra figyeh-e sok gödröt kikerül
hetnénk. 

kőkemény harcot is vállalniuk intézmények tartozá<;.ainak kell a lemaradókért. rendezése szintén az államra 
- Munkanélküliség . . .  vár, a vállalkozói szfér:í.nál a 
- Mást jelent társadailm.i behajtás jogi me§táirno�tását 

szi.nten és mást aninál az szeretnék elérni. ai'.1:.ár úgy, 
egyénnél, aki megéli. A szak- hogy a tartozások fejében 
szervezeteknek csak.is- a teljes újabb tu1ajdonokhoz jus
fog.1-aLkoztatottság megközelí- sun,k . . .  Ezeknek a fe!.ada-tok• 
tése lehet a cél. elérni azon- nak az együttes megoldása kell 
ban sajnos lehetetlen . A 600- ahhoz, hogy viszonylag rövid 
700 ezres munka:nélküli tömeg idén belül konszolidált tb-ala
örnnagában nem minősiti a pokban tudjunk gondolkodni. 
helyzetet, a fő baj az, hogy - Tb-önkormányzati elnö
egyre kisebb a mozgás e,,.,eri a kök, tagok, javadalmazása • • •  
körön belül. Egyre többen - Már-már politikai ihle
Yál,nak közülük ta,i;tósan állás- tettségű támadások rejlenek a 
t.alainnó, mások á:t;keiiilnek a sok helytelen vagy fé1reértel
szociális e'.lú,t.á.sba.n ré.szesülők m�tt információban, ame
közé, s közben szint(? semmi ly.e:k ezzel kapcsolatban egyes 
esélyük rü:1cs, hogy újra mun- saj tó-te1,mékekben megjelen
kát ta1á]J::im.a."!{. Ilyen állapotok tele. Vannak, aikik nehezen vi
mellett bűn .a nyugdíjkorha- se1ik el, hogy az önkormány
tár emelésével a munkaerő- za,tok képesnek látszanak 
piaci kínálatot bőviteni ! megvalósfta,ni a szükséges tár-

- Nyugdíjak, nyugdíja- sad-alombiztosttási reformot, s 
sok . . . ehhez a munkához a korábbi 

ígéreteknek megfelelóen in- Nem csupán a társad.a- t-enzín�:. hozzáláttak. Nem érlombiztosítás egyik tételéről t,em ta<t:ársunk azon meg..:1yiva.n szó, hanem egy különö- latkozásá,t sem. hogy számára sen érzékeny területről, amely málr minden elóre eldöntött-sem a nyugdíjasok, sem a tá<r- l sadalombiztosítás számára nek tűn:t az ön.kormányzat eg. 
nem kedvező. Ezt már toldoz- utóbbi ül-ésé!1. Holott csupán 

arról volt szó, hogy az elnökgatni-foldozgatni nem érde- ség el·végezte azt a feladatot, 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

zet által képviselt munkavál
lalói érdekek leghatékonyabb 
eszközének. Nem valamiféle 
nosztalgia okán, hanem -
többek között -- nyugat-eu
rópai tapasztalataim alapján. 
Ne felejtsük cl, hogy a '60-es, 
'70-es évtizedekben azokban 
az országokban alakult ki im
ponáló és általános jólét -
Németországban, Ausztriá
ban, Svédországban -, ahol 
szociáldemokraták kormá
nyoztak. 

- Nálunk - mint tapasz
taltuk - másként alakultak 
a clolgok, bár a hatvanas évek-

mes, g1obális váLtozt.?.tásra amellyel az alakuló közgyűlés va,n szükség. Olyan új nyug- megbízta. A végső döntést ben és a hetvenes évek eledíjrendszerre, amely jobrnm mindenről a július 30-i köz- jén még kevésbé érződtek a. igazodik a járulékfizetés idő- gyűlés hozza ! A kiiragadott jaJ később jelentkező problémái,. ta11tamához, a befizetett ösz- ,·adalmazási kérdések sem 

piacgazdaság körülményei kö
zött érvényesülni tudjanak. 

- Mifrt éppen most került 
sor a platform létrehozására? 

- El kellett telnie egy kis 
időnek 1990 óta, hogy oldód
janak a baloldalisággal szem
beni görcsök, elfogultságok, 
amelyek az államszocialista 
rendszerrel való - joggal el
ítélt - összefonódásából szár
maztak. Az állampárti marad
ványként jegyzett és gya
nakvással kezelt szakszerYe
zetek esetében 1990 táján elég
gé nehéz lett ·volna deklarál
ni a baloldaliságot. Viszont a 
politikai nézetrendszerek meg
jelenítésére ma már minden� 

képpen szükség van, mégpe
dig úgy, hogy ezek a szak
szervezeten belül és egyidejű
leg jelenhessenel{ meg. 

- Hogyan? 
szeghez, az egész életpályához. úgy néznek ki. mLnt ahogy az - Attól, hogy egy politikai Az átal,akítú.shoz idő kell, ad- újságok hasábjain me.gjelen- értékrend Európa keleti felédig is minimális követelmény- tek. Az a,1apszabálvban rögzí- ben lejáratódott, még nem _ Véleményem szerint a nek tartjuk. hogy a nyugdíjak teni kell a működési rendhez szükségszerű, hogy egy má- munkavállalók alapvetően m·�den e·,-1,en uen,anolvan �r· k  · e'rt•'-'rrend·hez viszonyítYa 1" · ' , .,,, " · kapcsolódó áo1gokat, azt is " "" kétfajta ideológiához kötöda.rá:nyba-11 növekedjenek, mint hogy ki, milyen. munkáért. mi• ne állja meg a helyét. Más 

hetnek: a tradicionális keresz-a n°tto· '·=esete'· A nem,·e·g dolog a baloldali értékek hor-·
- ......... "· · lren címen, milyen összeget - ténydemokrata, keresztény-

Ha a különböző irányzatolt 
szerencsés körülmények kö
zött. egy szervezeten _belül .i.e
lcníthetők meg - mint pel� 
dául Ausztriúb,m -. akkor 
elkerülhető. hogy a külünbö
ző ideológiák mentén önálló 
szakszervezetek jöjjenek létre 
és a munkavúllalók megosz
tottsá "a ezen kc,·eszt.ül intéz
mény;sülj ön. A többféle ideo
ló«iút felvállaló szervezet ál
tal kéDviselve érezheti jól ma
gát bármely munkavállaló, s 
az egyes platformok a pártok� 
kal is szorosabb kapcsolatra 
képese!;, mint eg�· arctalan, 
sehova sem tartozó szakszer
vezeti tömörülés. 

- "'..\liképpcn működik majd 
a platform, mire s1,ámítha
tunk tevékenységében? 

- Két vonulat lesz a jel• 
lemző működésében. Az egyik„ 
a parlamenti választások so
rán megfeleló pártok - és 
azok jelöltjei - támogatása, 
a másik pedig az érdekérvé
nyesítés az aktuálpolitikában, 
az adott platformnak megfe
Jeló értékrend szempontjából. 
A platformok léte. működése 
folyamatos kapcsolatot jelent, 
érdekérvénvesítési lehetósé
get kínál ;{ pártok parlamenti 
tevékenységén keresztül is. 

Ami a tagsági viszonyt ille
t i :  előbb-utóbb mindenkinek 
színt kell vallania, legalábbis 
saját magával szemben. A 
platform lehetőséget nyújt ah
hoz, hogy mindenki kifeje;,;
hesse azonosulását a számára 
legrokonszenvesebb érték
renddel. A konkrét működési 
forma majd kiforrja magát. 
Nincsenek merev keretek,· a 
gyakorlat majd kitermeli a 
legcélszerűbb módszereket. 

- A platformok létrejötte 
nem veszélyezteti az egységet, 
nem hat a közös fellépés el
len? 

- üzemi, 
tanácsok . . .  

közalkalmazotti 
elha,tárowtt úja.bb négyszáza- k ,.~t E ·1 ekhez dozójának lenni egy többpárt- szoc1·a11·sta 1·deolo'giához és a le'kos. emel-e'.si•o"l ma·;r ennek a apu,a. · z nem szemE; Y : rendszerű parlamenti demok- - Éppen a platformok rneg-ko··to"d;·k, l1anen1 ho•szu távra szoc1·a11·sta-szociáldemokrata 1 d . .. t ·  ·s ' - · ra· cia' ban, mint a korábbi ke- jelenése az, amely megakadá-jegyében szü etett on es. szól. Azt határozza meg pél- eszmerendszerhez. Bizonyos 1 h t ·  , k dá - Nemzet','o"z•1 tapasztala .. , T '  d l b '  t 't • · let-közép-európai államala- 1 1 .b 

.
1. yoz a Ja a szetsza a st a , ' - arsa a om 1z asi asi dául, hogy az önkormányzati tere lehet eset eg a 1 era 1s 1 „ 1„ b .. . . d 1 • . ' k  t .  hogy az u··zem1· tanácsok intéz- ·· 1 - t k .1 kulatokban. 11 . , 1 . ' lt 1 •  -:u on ozo 1 eo ogia - men en. - on ;;ormanyza o . . . tisztségviselő vagy tag m1 yen sze em1segne { 1s. Az a a a- l\lI • , 

t k t me·ny"' a demokr·a· c1·� feJ'let- Szá=oln1· I·ell azzal a rea b · 11 # l ét f '" á t asresz a sza szerveze '"" "' - Sokan még a,z érvényes juttatá.sba:n részesíthető, ha ,... � - an Je emzo -: oir nyza 1 . t 1 . 1 t tebb szintjén jelen,i.k meg, erős szavazásban sem bíztak, a két munkáját főállásban végzi. litással is, hogy az egyenlős- azonban meggyőződésem sze- � ya
l
n, m
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k
am�n#, e·rcteke'r•ve·n„es1'to" 1·endszór•r·el k d' szemle'lete·•·el egyu··tt me' ly 1·1·nt a szoc1·a11·sta-szoc1·a· 1de- me Y a or Jo, a so szmu, ., "' önikOJ:mánv. zat mée:is sikeresen Természetesen sen,ki nem a, ·ar 1 " · 

h' - t · 1  d k a ha· tte·1·ben. A munkaYá1lalók ~ 
··k t t tt k t • k té d 1szen az egyes er e ffen e létrejött. A megalakulás utáni „két fizetést" felvenni ! Az, gyo ·ere eresz e. az egyen- mo ra a es a eresz ny e- csak egymáshoz képest, egy-ily módon közvetlenül bele- egy hónapban már a társada- hogy az i11ető főmunkahelye lőség eszménye, s a jelenleg mokrata lesz. Ezt Yalószím'.ísí- máshoz viszonyítva tudják tészólhatnak munkah�ly

d
ük lombiztosítás alapproblémáit igényelheti a kiesó munkaidő- megmutatkozó jövedelmi, va- ti az, hogy mindkét irányzat telezni magukat. Ami a mun-l

ügyei
A
'be, és - ez knagyo

bI: jo
hogy

o- is érintő jelentős elmozdulá- re járó bér átuta,lását, azt hi- gyoni különbségeket nehezen lényegi eleme, a humaniz- kavállalói érdekeket illeti : og. z mar ·eves e, · sokról adhatunk számot. Kö- tole1·a·1J·a· k az emberek. A bal- mus, és a szakszervezeti mo;,;- nem valószínű, hogy az s_ok-g k Ost me<>va· lasztott szem, természetes. Az egyéb <>alom alap'·eto# tartalma 1·s az 
e yese • a m "' 2.el két év késéssel ug\'an, de 

ál 1 d' oldal által fenntartani kívánt "' · • féleképpen megfogalmazha-tanácsokat és a szakszerveze- �� e·v \•e',,_ e'ie: 100 milfükdos va- költségtérítési szab vo { pe 1g emberről való gondoskodás, tó. Az egyes i·deolo'gi·a·l,, pa'r•-b l · ' k  f d't 0"" " ·• k··1·· b.. k - állami gondoskodásra is még b t ·1 - E - t . , teket szem e a rarJa or 1 a- gyon tula.i'donosai leszünk _ nem u on ozne · mas. ma- az em ercen nrnssag. · zer tok, platformok különböző · · sal rre 's s1'k=rre - - · t k g a J'óideig szükség lesz, legalább- tulaJ·donke'ppen n1·ncs 1·s nagy m egymas · "- ve " nem kezelői, ahogyan az tör- gyarorszagi szerveze e· Y - utakat, módokat kínálnak en-számíthatnak, hiszen a taná- vényellenesen felmerült ! Jö- ko1·latától. is addig, amíg az emberek �
ö
:�\�a.· g a két íó irányzat 

nek az érdeknek az érvénye-csokba beválasztott munka- vóre a kell-ő ütemben folyta,tó- Török J. Tibor nem tanulják meg, hogy a sítésére. A kollektív bölcses-vállalók döntő többsége egyút- ------------------------------------------------------- ,  ség dönti majd el, hogy me-tal a szakszervezetek „krém- t-

lyik út bizonyul kívánatos-je". Az általuk megvalósítha-

G k t 1 • 
nak, és melyik járhatónak. tó kettős érde-k\·édelem" csak 

yere e ne---;e DI Ami persze nem feltétlenül has�nára válhat a dolgozók- W - zárja ki egymást. nak. 
- Szociális biztonság . . . 
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1 h t 
- Mi várható a Vasutasok 

�� 0,, a' a� an ":;;/ .� e e Szakszervezetében? - Bonyolult. összetett kér-
� � dés, gondolom, ez nem nagy 

- A vasutasok sem tudják felfedezés . . . Komoly gondot 
megspórolni maguknak a szín-jelent. ha egy ilyen-olyan gaz-

(Folytatás az 1. oldalról.) rálás alá esik, ha a jogosult n imáliis lakásnagyságot és mi- Lakásfenntartási támogatás vallást. EJ kell dönteniök dasági alapon, de mégiscs�k terhességi-gyermekágyi se- nőséget meg nem haladó la- ugyanazon lakásra csak egy hogy melyik politikai erő mu� kialakult szociális bizto!"lsag kisebb gyermek a 8. életévét gélyben, gyermekgondozási se- kásban vagy nem lakás céljá- jogosultnak állapítható meq, tatja fel a legjobb megoldámeo-rendül mert időközben betöltötte (abban az esetben gélyben, gyermeknevelési tá- ra szolgáló helyiségben lakik függetlenül a lal;ásban élő sokat a vasút talpraállításátelj�sen át�lakultak a gazdál- két évvel meghosszabbítható), mogatásban, táppénzben. bal- és lakás hasznosításából szár- személyek és háztartások szá- ban és saját maguk boldogukodás feltételei, csökkenő tel- vagy ha két kiskorú gyermek eseti táppénzben részesül. Ki- maz6' jövedelemmel nem ren- mától. lásában. Közvetve arról is ki • · ·· · · · t · · · • · h ' d Ik ·1 A megállapított támogatás jesítményeket. csö ceno Jo\·e- mellett oktatasi m ezmeny záró tenyezo az 1s, a az apo- e ·ez1 �. dönteni kell, hogy mil�·en 1 k 1 A t t ,  t l '  1 ·  d ' .  · lt 11 · t ·  d k l t  1 k '  egy évre szól, a kérelem meg- ., delmeket hozva magu e. ·a . nappali agoza an anu o asi 1.1ra Jogosu nyuge a as- Különösen in o o a a as- irányba haladjon az ország. szűkülő forrásokból kellene a ayermek is van a családban. ban, illetőleg nyugdíjszerű el- fenntartási támogatás akkor, újítható. A támogatás célja, A szakszervezetek általában b k tt sz·ntet "Ez ut.o'bb1' esetben a kérelem- J<-1ta'sban vagy munkanélküli ha a laka'sfenntarta's  i'ndokolt hogy az arra rászorultaknál a , 
VS ""Á 

koráb an megszo, 0 · 1 • 
lakhatás feltételeit biztosítsa. es a z a m V-on belül a biztosítani. Nagy kérdés. hogy hez az oktatási intézmény ellátásban részesül, továbbá az költségei elérik vagy megha-

Széles kört érint a szociál is legnagyobb szervezett erőt je-ebből mekkora részt lehet a igazolását is csatolni ke_Jl,_ , a is, ha az ápolási díjra jogosult !adják az egy háztartásban élő 
törvény ú.1· rendelkezése, mely lentik, ezért nem lehet kőgazdaság élénkítésére fordíta- tanulói viszony fennállasarol. munkát végez és munkaideje közeli hozzátartozók és a la-
azon munkanélküliek támoga- zömbös számunkra a jövő ni. ami ugye a jövő szempont- A méltányossági döntés előké- havi teljes munkaidő felét kásigénv mértékének megha-
tását szol�álja, akik munka- é\-i parlamenti választás ki-. 'b ·1 f t s e's me'··l·orát az s:z1·te'se e'. rdekében a jegyzőne.k. mee:haladJ' a. ta' rozása· nál fi "V. ·elembe vett menetele A platfor J • 

Ja O on ° • "'' ~ - " nélküli járadékra már nem · mosu as ee:i.·es ember jólétére? Az környezettanulmányt ke1l ke- Az ápolási díj összeoét a más �zcmélyE'k összjövcdelmé-
jogosultak. Ennek keretében a megkönnyíti ebben az aktív e;réntől. aki joggal mond.ia. szíteni. A kérelmezőnek ter- tPlepülési önkormányzat kép- nek 35 százalékát. és az egy 
települési ön:rnrmányzat a közreműködést, hiszen tiszhogv egyszer él. ezért most mészetesen biztosítania kell a viselő-testülete állapítja meg, főre jutó havi jövedelem nem 
megélhetése alapjául szolgáló tább, áttekinthetóbb politikai t · bl)"l1 é]n "1 melrl•ora 1,co·· rnvezettanulmány eredmé- azoi1ban o··sszecre nem lehet halad1·a me_g az öregségi nyug-

• • v·s O l t t t b 
szere ne JO ,, ·. , , '� • ., ... jö\·edelem pótlásara tamo�a- 1 z nyo ca erem , s egy en áldozatot köve·elhetünl,? A iwes elvégzését. kevesebb az öregségi nyugdij díj mindenkori legkisebb ösz- tá-;ban részesíti azt a mun!rn- erősebb kötödést jelent az h 1 • , r·a lelni· 1·szo- ·ug_,·anc�ak ÚJ. szociális ellá- leg1,1·sel)b 0··sszege·ne·1. Az a· po- szegének kétszeresét. , l ' d ' · i 

e.Yes aranvo.� · · ·' • nélkülit, akin e,� csa a Ja )an az egyén számára. A mai szét--.. ·he'z Az azonban tá'-i faJ"ta a beteg gyerek ápo- Ja's1· d1'J'bo' l 6 sza'zale,kos n''U"- A laka' sfen11ta1·ta's1· l,1'adá,ok , 1 • · ·· d J 
nva,osan ne ,. " ,., · • · egy főre juto 1av1 Jovc e em eső, atomizálódó társadalom-b�ztos. hogy egy társadalom lása, gondozása céljából a díjjárulékot kell levonni. Az körében figyelembe kell ven- nem haladja meg az öregségi b Sohasem lehet a kísérletek szociális törrény alapján be- ápolási díj irúnti kérelmet a n i  a lakbért vazy albérleti dí- bb an ez is nagyon sokat je-vezetett ápolási d.i3·. á th , , t· nyugdíj mindenkori legkise lent színtere. mert �zerencsétle-n települési önkorm nyza oz jat, a lakáscélú penzinteze 1 összegének 80 százalékát. · dolog, ha csak akkor derül ki Aoolási díjra jogosult a je- kell benyújtani. A kérelemhez ikölcsön törlesztő részletét. a A jövedelempótló-támoga- Ne felejtsük: a szakszerve-egv intézkedésről. hogy az gyes kivéte;ével vala.�ennyi csatolni kel a házi gyermek- fűtés díját, illetve költségeit, tás iránti k&relemhez csatolni zetek hagyományos funkciója b0 ek l102za' t ... , 1·tozo, ha az onmaga • • rr·" vo11atl·ozo' sz,.,lcve' m(1r meghaladja az em ,r - - " orvos a .. ' � , " - a csatornahasználati díiat, a kell a munkaügyi központ iga- a közösségteremtés, a kohé-k b ell:'ltására szoruló hétévesnél 1 · ·t I cr a e1 •ern1ek sú tűrőkéoességét. ami ·or eve- emenye • 1o,,,y „y -

szcn1e'.tsza' lli't.-,,s költst'"_eit, va- zolását arról . ho_gy a kfrelme- ziós erő kffeJ·ezése, hiszen az 
• 

· idősebb, dc tizennyolc éves- 1 f '"' tél·os � " zetti.ik. A szakszervezetek , is 
nél fiatalabb, súlyosan fogya- r0
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. mó- lamint az önkormányzat ren- zöt munkanélküliként nyilván- érdekérvényesítésnek csak a azt szerf"tnék. hogy az orszag-
k · 1 · h , tt · tartja, és a kérelmező a foglal-n�k működf)képes gazdasága tékos beteg gyerme apo a- don szabályozta a lakásfenn- deletében meg atarozo mer-

koztatási törvény alapján já- munkavállalók együttes fellé-
lezven. De eközben semmikép- sát ellátja. tartási támogatást. Ennek ér- tékig a villanyáram, a víz- és 

ró ellfttásokat már kimerítette. pésével van esélye. A platforpen sem lehet megfeledkezni Nem állapítanak meg ápo- telmében a települési önkor- gázfogyasztás költségeit. Az A megállapított támogatás fel- mok létrejötte és érdemi müar'.'ól. hoi:!Y a megfelelő . társf� lási díjat, ha a gyermek két mányzat lakásfenntartási tá- önkormányzat rendeletében tételeinek fennállását az ellá- ködése ezt az érzést és felfodalml minimumot mmden.:1 hónapot meghaladóan nevelé-
mogatást nyújthat annak a lakáskarbantartási költségek tást megállapító önkormányzat gást erősítheti. 

* • 1 ll te n1 si-o,datási. egészségügyi Yagy 
f" 1 b ·t 1· · t  is· e10•·1•rhat · f 1· ·1 · 1.1· �7,:.1má:.-a elérhetove {e 1;· · · családnak vagy személynek, 1gye em eve e e - evente e u vizsga Ja. Sajnos. ez már ma sincs igy, szociáli'> intézményi ellátis-

aki a településen elismert mi- ja. Dr. Garabon Sándor ezért a szakszervezeteknek a ban részesül. Ugyanilyen elbí- Kárpáti Sándor 
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Aludták a k1skundorozsmo1 

Ro-Lo-lerminíílt 
(Folytatás az 1 .  oldalról) 

sel együtt 5 hónap alatt meg
valósult. l\1ajd így folytatta :  

·ir ., 
-.�: 

- A::: új terminál e!készülte 
nagy lépést jelent a fejlődés
ben, nemcsak a l\1ÁV Rt., ha
nem a::: ország s:ámára is. E 
beruházás lehető\'é teszi, hogy 
a 24 speciális alacsony rakfe
lületű kocsiból úlló 4 pár sze
rel\·ény é,·ente 60 ezer ka
miont emeljen ;ít az országon. 
A terminál teljes befejezése 
biztosítja a műszaki hátteret, 
hogy más irányokba is megin
dulhasson a forgalom. Tervez
zük, hogy Len ti és Szeged 
között, a roman, bolgár, olasz, 
szlovén forgalmat \'isszük \'as
útra. l\1cgindult a Budapest
Ljubljana Ro-La-forgalom, 
melyet Olaszország. illetve Zá
hony felé tervezünk ki bő\'íte
ni. 

Tomcsányi István, a HUN
GAROKOMBI üg,·yezető 
igazgatója a kamionforgalom 
felkészüléséről tett jelentést. 

A miniszter áfrágja a nemzetiszínü szalagot 

Schamschula György közle
kedési, hírközlési és \'ízügyi 
m i niszter ünnepi beszédében 
nagy jelentőséget tulajdoní
tott annak a ténynek, hogy a 
kiskundorozsmai terminál az 
első, kormányzati támogatás
ból megvalósult beruházás. 

- Azért fáradozunk, hogy 
megmentsük Magyarország 
útjait a nyomasztó kamion
forgalomtól, csökkentsük a 
baleseteket és mentesítsük a 
lakosságot a környezeti árta
lomtól - mondotta összegezé
sül a miniszter. Szólt arról is, 
hogy a kamionok vasúton \'a
ló átvitele érdekében to,·ább 
kívánnak lépni, s terveik sze
rint a jöYőben a kamionforga
lom 20 százalékának út\·onala 
a vasút lesz. Több európai 
kisors:ággal közös t ran::it- és 
közlekedéspolitika kialakítását 
tervezik. 

Ünnepi beszédét befejezve 
szalagátvágással üzembe he
lyezte a Ro-La-terminált, s 
azt üzemeltetésre átadta Tóth 
Imre igazgatónak. Ezt kö\·e
tően felbúgtak a kamionok 
motorjai, majd egymás után 
gördültek fel az indulásra vá
ró szerel\'ényre. 

A kiskundorozsmai Ro-La
terminál létrehozásában és 
beüzemelésében kiemelkedő 
munkát végzőknek kitünteté
seket, elismeréseket adtak át. 
A „Közlekedésért" szakmai 
érem kitüntetést kapta: Ábra
hám Lajos igazgatóhelyettes 
(Szeged), dr. Csaba Attila mi
niszteri főtanácsos (KHVM), 
Horváth György műszaki el
lenőr (Szeged) és Völgyi 1\Iik
lós főosztály\·ezető-helyettes 
(Vezérig.). A MÁV vezér
igazgatója 1 1  főt pénzjutalom
ban részesített, míg 7-en Igaz
gatói Dicséretet ,·ettek át. 

S Yégül egy-két érdekesség 
az új terminálról. Rendkívül 

Kormanyhatározat alapján 

rövid idő alatt, mindössze Gél 
nap alatt épült meg. A szüksé
ges bontási munkák befejezé
se után többek között 925 \'Ím 
rakodóvágány épült, 8270 nm 
új burkolat (ezen 53 kamion
állás rnn) és 2710 nm új asz
faltszőnyeg készült el, s 13 
ezer köbméter földet mozgat
tak meg. A terminál korszerű 
térvilágítást kapott, a rakodó
vágány fölé ,·i!lamos felsőve
zetéket építettek és elkészül
tek a. szükséges biztosítóbe
rendezési, távközlési összeköt
tetések (telefax, telex és szá
mítógépek). A MÁV, a VAM 
szakemberei részére megfele
lő elhelyezést biztosítottak, a 
gépkocsivezetők részére pedig 
\·árakozó és szociális helyisé
geket alakítottak ki .  A munka 
kivitelezője a l\IÁV szentesi 
Vasút, Híd- és Mélyépítő Kft.
je \'Olt, több alvállalkozó köz
reműködésével. 

Gellért József 

B iztonsági  szabályzatok 
léptek hatá lyba 

Az 1071/Hl91. (XII. 27-) kor
mány számú határozata alap
ján ágazati biztonsági sza
bályzatokat kellett kidolgozni. 
Ennek sorába tartoznak a 
l í  1993. (VII. 1.) KHVM szá
m ú  rendeletével hatályba 
léptetett ,.Az egyes veszélyes 
tevékenységek biztonsági kö
vetelményeiről szóló szabály
zatok". 

A vasúti közlekedést köz
vetlenül érintik a vasútüzemi 
munkák. a vasútépítési és 
-fenntartási munkavégzésssel 
összefüggő biztonsági követel
ményekre \'Onatkozó előírá
sok, továbbá a gépjármüjaví
tást tartalmazó biztonsági 
szabályzat. A hatálybalépést 
követően érvényét veszti a 
Közlekedési Balesetelhárító és 
Egészségvédő óvórendszabály 
gépjárművekre vonatkozó fe
jezete. 

A biztonsági szabályzatok 
kiadása, a munkavédelmi jog
szabályi renclszet· korszerűsí • 
tési folyamatának egy fontos 
állomása, amely a ,·asúti mun
kabiztonsági előírások egysé
ges, szakterületi szabályozását 
is eredményezte. 

A biztonsági szal.Jályzatokat 
a Közlekedéstudományi Inté
zet ezzel a feladattal megbí
zott munkacsoportja \·égezte. 
Több tervezet készült, ame
lyeknek a véleményezésébe a 
Vasutasok Szakszervezetét is 
bevonták. Véleményünket 
írásban és szóban rendszere
sen kifejtettük. Ezeket a \·éle
ménveket és ja,·aslatokat a 
tervezet készítői figyelembe 
vették, és többségük az átdol
gozott tervezetben helyet ka
pott. 

A hatálybalépést megelőző
leg a KHVM igazgatási és jo
gi főosztálya egyetértését kér
te a k iad:íshoz. Egyetértő vé
leményünkkel egy időben ja
vasoUuk, hogy kezdjék meg a 
1\711V és a GySEV területén a 
vasúti belső utasítások, mun-

kavédelmi s::abály:atok és 
sza bványok átdolgozását. 
Szükségesnek ítéljük ennek a 
munkának az elvégzését, s en
nek során ki  kell szűrni a 
munkabiztonsági szabályzás
ban fellelhető ellentmondáso
kat, átfedéseket, párhuzamos 
szabályozásokat. 

l'vlit tartalmaznak a vasút
üzemi munkákra é1Tényes 
előírások ? Mi az új bennük?  

i\ Vasútüzemi B iztonsági 
Szabályzat (továbbiakban:  
Vi.iBSZ) hatálya kiterjed min
den vasútüzemi tevékenység
re, függetlenül attól, hogy mi
lyen szervezeti \·agy tulajdoni 
formában történ ik. Mi te
kinthető vasútü::emí tevé
kenységnek? Ezt is tételesen 
megfogalmazták a következők 
szerint: 

,,Vasútüzemi tevékenység-
nek kell tekin tcni \·alamennyi 
közforgalmú és saját haszná
latú kötött pályás közlekedés
forgalmi. kereskedelmi te\·é
kenységének szervezését, elő
készítését, és az üzemeltetés
hez szükséges vontató és von
tatolt ,iármű\'ek.kel történő le
bonyolítását." 

A vasútüzemi tevékenység 
összetett, és ezért volt indo
kolt, hogy a VüBSZ-ben elő
írásra kerüljenek a gép, em
ber, munkakörnyezet kapcso
latrendszerét szabályozó mun
kabiztonsági kö\'etelmények. 
Például a munkavégzés sze
mélyi követelményei, a mun
kahelyek, munkaeszközök ki
alakításának biztonsági elő
írásai. Fontos része a sza
bályzatnak a magatartási sza
bályok, például a munkairá
nyítás. 

A VüBSZ-ben nagy terjede
lemben kapott helyet a mun
ka\·égzés biztonsági követel
ményeinek leírása. Ezen belül 
a tolatási munkák biztonságá
tól a veszélyes anyagok szál
lításának biztonsági kö\·etel
ményéig minden olyan te\·é-

kenység, amely a vasút-
üzemre jellemzo.'' 

A VüBSZ követelményei 
s::igorúak, de é rvényesíthetök 
valamennyi -vasútü::emi tevé
kenységet ellátó munkáltató
nál. Amennyiben a szabályzat 
előírásainak eleget teszünk, 
bizakodhatunk abban, hogy 
ennek hatása a foglalkozási, 
üzemi balesetek számának és 
súlyosságának csökkentésében 
lesz lemérhető. 

Egy másik fontos biztonsá
gi szabályzat. amely hatályba 
lépett, a rnsútépítés és a 
-fenntartás biztonsági kö,·etel. 
ményeit foglalja össze. Felépí
tése hasonló a VüBSZ-hez, 
azzal az eltéréssel. hogy hatá
lya csak a vasútépítési és 
- fenntartási tevékenységre 
terjed ki. Nem terjed ki a spe
ciális építési mód szeri nt lé
tesített építményekre, például 
fogaskerekűre, kötél pályára 
stb. 

M i t  ért a szabályzat vasút
építési és -fenntartá�i te\'é· 
kenységen ? Vasútépítési, 
-fenntartási tevékenységnek 
kell tekinteni \·alamennyi 
közforgalmi és saját haszná
latú kötött pályás közlekedés 
al- és felépílményeivel, üze
meltetésével, távközlési és 
biztosítóberendezési hálóza
tával, létesítményeinek építé
si és fenn tartási feladataival 
kapcsolatos szen:ezé,i és mű
szaki intézkedéseket, előíráso
kat. 

A MAV-nál, a GySEV és a 
l\IAV alapítású kft.-knél több 
száz közúti gépjármű üzemel. 
Ezért is indokolt, hP�v ezúton 
is felhívjuk az érdekeltek fi
gyelmét a gépjárműjavítás 
biztonsági szabályzatának ha
tály baléptetésére. 

A biztonsági szabályzatok 
rövid ismertetésével kívánjuk 
felhívni szakszervezetünk 
munkavédelmi aktivistáinak a 
fig\·elmét a szabályzatok elő
írása.inak betartására.. (pásku) 

125 cvcs a l\fagyar 1i'llamvasutak (3.) 

. Tol,iay Lajos 
a legelső · elnök-igazgató · 

G róf Mikó Imrétől - 1 870. 
április 21-én - az a Gorove 
István vette &t a közmunka
és közlekedési minisztérium 
irányítását. akit őfelsége, Deák 
Ferenc bölcs tanácsára, 1867-
ben, a kiegyezés első kormá
nyába. földművelási. ipari és 
kereskedelmi miniszternek ne
vezett ki .  A korabeli ú jságok 
így jellemezték őt :  ,,Magyar
ország történetében egyik leg
jelentősebb korszak Gorove 
István közgazdasági miniszter
sége. i\'agy látókörii ember lé
vén, munkatársainak megvá
lasztásában mutatta meg kitű
nő tehetségét. Gazdasági cik
kei jelentek meg a hírlapok 
hasábjain. Ezenkívül a javas
lat egy új vámtarifa tárgyá
ban című tanulmánya keltett 
nagy feltűnést." 

Állását Horváth Boldizsár 
igazságügy-miniszterrel egy 
időben a muncipális törvény 
megszavazása alkalmával 
hagyta el, melyet a benne fog
lalt liberális rendelkezések 
m iatt nem tartott összeférhe
tőnek. Élete végéig nagy erős
sége \'olt a kormánypártnak, 
de egészsége és életereje las
san hanyatlott, ezért a nyil\'á
nos szerepléstől fol�ozatosan 
visszavonult. 

Gorove Istvántól egy év és 
két hónap után, 1871. június 
21-én, gróf Tisza Lajos, a ké
sőbbi miniszterelnök, Tisza 
Kálmán öccse vette át a tár
ca irányítását. A rnsútépítés 
az ő minisztersége alatt érte 
el csúcspontját. Az újonnan 
üzembe helyezett vasútvonalak 
száma önmagáért beszél :  1871-

ben 924, a következő évben 
972, majd 1873-ban 866 kilo
méter hosszú vonal épült. 
Igaz, hogy ezeknek a \'asú t\'o
nala�i1at, a tö[\·ényja\'aslatai 
nagyobbrészt gróf Mikó Imre 
és Gorove IstYán mi nisztersé
ge idején kerültek a törYény
hozás elé. Ez azonban csep
pet sem kisebbíti Tisza Lajos 
érdemeit. A gyorsütemben 
épült \'asútvonalak üzembehe• 
lyezésével alaposan felduzzadt 
minisztériumi  ügyintézés és 
újabb vasutak törvényjavasla
tai az ő m inisztersége alatt 
zökkenőmentesen mentek \·ég
be. ő hagyta jóvá a legelső 
magyar szolgálati és illetmény
szabályzatot. S ugyancsak az 
ő nevéhez fú:ödik a MAV 
vasútépítés- és üzletkezelésé
nek az egyesítése. 

A m. kir. állam,·asutak leg
első magyar nyeh-ű szolgálati 
és illetményszabályzata l ü72. 
augusztus l -jén lépett ér\'ény
be. Az átszen-ezett MA V első 
üzletigazgatósága pedig alaki
lag már 18i2. július l-jén, ám 
a valóságban augusztus l-jén 
kezdte meg működését. Első 
elnök-igazgatója Tolnay Lajos 

volt. Gazdag vasúti pályafufá
sa az ellentmondásoktól sem 
volt mentes. 

Tanulmányainak a befeje
zése után, mint mérnök, az 
1 862-ben épülő pest-losonci 
vasút építésénél helyezkedett 
el. Onnan 1 865-ben a kassa
oderbergi Vé:súthoz szerződött, 
ahol hamarosan főmérnök lett. 
1870 \'égén pedig - 33 é\·csen 
- a duna-drávai vasút igaz
gatójává nevezték ki. Abban 
az i dőben Gorove István köz
munka és közlekedési m inisz
ter felfogúsárnl nem egyezett, 
hogy a vasútépítések ügye ide
genek kezében van. Talpig 
becsületes, magyar ember lé
vén a \·asútépitészeti igazgató
ság vezetőjét, a német ajkú 
Thommer Achillest le\'áltotta 
és helyébe Tolnay Lajost ne
' ezte ki. Alig egy év múltán, 
1 872-ben újabb előléptetés kö
\'etkezett. Gróf Tisza Lajos 
min iszter rendeletére a vasút
építészeti igazgatóság A osz
tálya beol\'adt a lVIÁ V i.izlet
igazgatóságába, és a m. kir. 
államvasutak üzletigazgatósá
ga néven önállósult, míg a 
vasútépítészet B osztályt, mint 
mellérendelt m. kir. vasútépí
tészeti főfelügyelőséget a tár
sulati pályák építési felügyele
tével bízták meg. 

Amikor át\·ette a MA V \·e
zetését. az országban már 
5000, az államvasutaknak pe• 
dig mindössze 400 kilométer 
hosszú vasút\·onala \'Olt. Neki 
jutott osztályrészül, hogy nem
csak vezetn ie  kellett a gond
Ja1ra bízott szervezetet. ha
nem ki kellett alakítani az ön
álló vasútpolitikát. Abban az 
időben, elöljárói utasítás nél· 
k ül, a minisztérium ellenére, 
ez nem volt könnyű feladat. 
De ő megoldotta. 

A magyar vasúthúlózatban 
akkor még rnlt egy idegen 
érdekeket szolgáló cs. kir. sza
bad osztrák államvasút, mely 
nyugati fővonala ré\·én, az 
egész mag�·ar rnsúti közleke
dést d irigálni akarta. Tolnay
nak minden erejére szüksége 
\·olt a kamalgaranciás „vasút
foszlányok'' egyesítésére és az 
osztrák vasút vezető szerepé
nek megdöntésére. Olyan ma
gyar vasútpolilikát alakított 
ki, am irül a::okban az években 
nagyon sokan álmodni sem 
mertek. Egyik merész tervé
nek \·olt az eredmenye az 
1882. é,·i kiegyezés. (:Vem té
-vesztendö öss:e az 1867. évi
vel. A szerző.) melyben mar 
az államosítást az osztrák
magyar állam\·asút magyar 
vonalára néz,·c 1 003-től kezd
ve biztosították. 

Tolnay Lajost a nemzeti cé
lok megvalósítása i rányította 
minden cselekedetében. A 
tiszavidéki -vasút megszet·zése 

Fun1r n111, de 111e111IÍ leli uüína 

is az ő érdeme. Úg\'Szintén a 
duna-d,·ávai -vasút állami ke
zelésbe vétele, a pécsi  rnsút 

biztosítása, a pcst-zimonyi 
vasút megszavazása. Elnöksé
ge idején Rochlitz Gyula ter
\'ei alapján épült - az 18tH. 
augusztus 16-án felavatott -
budapesti központi pályaud
Yar, amelyet ma Keleti pálya
udvarként ismerünk. 

Olvan ember volt, akinek a 
halaimat és a tekintélyt csak 
jelképesen adták. A többit ő 
teremtette meg magának. Az 
ő hat::ilma a tudásra és a sze
retetre épüll. A MAV holnap
jának alapítója, a vasúti sze
me!y::et megértő atyja, Széche
nyi élő szelleme -volt. Ezért 
keltett országszerte nagy meg
döbbenést, amikor hire ment, 
Tolnay Lajos tizenhárom év 
után, melyet életéből a m. kir. 
államvasutaknak szentelt, tá
rnzik beosztásából. 

Hogy 48 évesen miért kel
lett a l\IÁ V éléről távoznia? 

Korabeli sajtócikkek szerint 
azért, mert egyre „veszélye
sebb'' dolgokat művelt. Intéz
kedései miatt a német nyelvű 
újságok már korábban pisz
kálni  kezdték. Felülről pedig 
egyre gyakrabban figyelmez
tették : ha ismét meglepetést 
szerez, személyesen teszik fe
lelössé. Egyebek között a köz
ponti (Keleti) pályaudvar ma• 
gasra rúgó építési költségeit 
is tőle kérték számon. 

Az intrikák ellen és a ma
ga igazáért harcoló Tolnay 
Lajos Ba ross G áborral is 
szembekerült. Helyzetét végül 
is a vasminiszter átszervezési 
javaslatával tették lehetetlen
né. E javaslat szerint a MÁV 
vezetését négy igazgató között 
osztották fel. Tolnaynak nem 
,·olt más hátra, mint  lemon
dani. Kemény Gábor báró mi
n iszter őszinte köszöncté\·el 
állásából felmentették és évi 
3000 forinttal n:,·ugdíjazták. 
1918. ápri lis 2l•én 81 é\-es ko
rában halt meg Budapesten. 
A Kerepesi temetőben (a 
Krajcsovics család sírboltjá
ban) alussza örök álmát. 

A M:\ V első elnök-igaz�ató
jának nem kevesebb érdemei 
vannak, mint a k i s  „állam
pályából" nagy és tekintélyes 
vasutat épített. a magyar nem
zetnek pedig e�ész Európában 
tiszteletet, elismerést szerzett. 
Egyszórnl. a i\L1 V történeté
ben Tolnay Lajos korszakot 
alkotott. Ne\·ét mégis homály 
fedi. 

* 

IROD:\LO�J : 

Yisi Fcl'cnc 

l\liklós Imre : A I\Iagyar 
nsutassái;- oknyomozó törté
nelme, Üjhelyi Géza : A Vasút
ügy története. 

Bátaszéken a holnapért dolgoznak 
Aki igazán szép, tiszta pe

ront és rendezett állomást 
akar látni, annak nyugodt 
szív\·el ajá:ilo:n Dátaszéket. 
Nem hiszem, hogy csalódni 
fog. Amikor Szalai János in té
zőnek, ez állomás „gazdájá
nak" ezt megemlítem, ahe
lyett, hogy örülne, csak keser
nyésen mosolycg. 

- Nincs forgalmunk, hát 
legalább a környék legyen 
rendben. H igg_�·e cl az embe
rek nem szeretnek lézengeni, 
ácsorogni fe·eslegesen. Igaz, 
én is megkövetelem a rendet. 
tisztaságot, de teszik ők •· dol
gukat szó nélkül is. Söpör ne;c, 
takarítanak naponta ak:ír 
többször is. Sajnos, bőségesen 
belefér az idejükbr>, annak el
lenére, hogy a szolgálatukat 
maradéktalanul ellátják. 

- l\lennyit csökkent a for
galmuk?  

- Pár éve átlagosan napon
ta 3 kocsit adtunk fel. Idén 
éppen az év . O. napján ment 
el a harmadil� kocsi. Pouto
san egyhuszadára csökkent a 

forgal munfo és ja vi1Tás csak 
nagyon lassan t'árható. 

- Milyen a vállalatok „ra
kodási ked,·e·• ? 

- Amelyik nem szűnt meg, 
az is alig-ali .� képes jelenleg 
feladásra. A helyi mezőgazda
sági termelőszö\·etkezet és az 
Erdőgazdaság exportra egyál
talán nem ad fel, pedig ez 
hozná az igazi errdmémt. A 
Tégla és Váz:�erámia Üz"m 
pedig teljes�n megszűnt. Nem 
ked\'ez a jelPrilegi g.izdasá6i 
helyzet egyetlen termelőüzem
nek sem. A Téglagyár „rom
jain" ugyan most alakult egy 
osztrák-magvar \·állalkoz.ás, 
de idő kell, hogy beinduljon. 
A körm·ező gazdasági egvsé
gek pedig nehézkesen mozdul
nak. Ahogy mondani szok1é'1k :  
,,fuvar a.zért van, d e  menni 
kell utána!" Szó szerint ko
csi!lként kell megszervezni, 
ha azt akaron. hogy legyen 
teljC'sítmény. Múrpedig azért 
állított ide a :vrA V, hogy az 
érdekeit kép,·iscljcm. Az ér
dekei között vcclig alighanem 

ai a legfontosabb, hogy a 
munka folyamatosan menjen. 
Pénz csak akl·or lesz, ha far• 
galom lesz. Ilt, rajtunk ez 
eddig Eem múlott és ezután 
sem fog. Atmenő és elegyfel
clolgozó állomás vagyunk. Saj
nos, most gyakran nincs mit 
feldolgozni, de biztos vagyok 
abban. hogy lesz ez még más
képp i s !  

- A személyforgalom? 
- Atlugos. A bevételek nem 

estek \'issza. Ez is azt mutatja, 
hogy a \·asútra szükség van. 
Bátaszék és környékén meg
határozó szerepe volt a -vasút
nak és a vasútasságnak. A 

községnek és en-1ek a térség
nek ezután i s  szüksége le�z 
ránk. !\fost ,z a legfontosabb 
feladat. hogy a mi ,1dennapi 
müködőképességünket meg 
tudjuk őrizni és bármikor 
,.kéznél legvünk'·. A létszám
megszabásunk 1 24 fő. Jelenleg 
1 1 7  munkatársammal, ha szű
kösen is, de �leget tudunk ten
ni a feladatainknak. 

G, S.iücs László 
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Zálio11y helyzete ,na is különleges 

Vasutas nem sz ülelil{, 

a szakmát tanulni liell 

Ha idúnánás és a vasút 

Beszélgetés a VSz-intézöbizotlság titkárával 

Azok a dunántúliak. vagy 
akár fővárosiak. akiknek a 
sors !<;egyetlen rendeltetéséből 
fakadóan délelőtt tíz órakor 
támad halaszthatatlan dolguk 
Hajdúnáná�on. bölcsen teszi:-. 
ha mar elözó nap este vazy 
éjszaka útnak erednek. Hocy 
miért'! i\Iert szűkre szabott or
szágunk - ahol egy korszerű 
vadász�ép képtelen megfor
dulni a határok megsértésének 
kockázata nélkül -. \·asúti 
közlekedése nem enged egvéb 
alternatívát. Vagy odaérni 
hajnalban, vagy elkésni . . .  
Egyszóval a ha.idúnánásial, 
szerint Budapest sokkal mesz
szebbre esik városuklól. mint 
azt a kilométer-távolság kife
jezi. 

Amikor gt!pkocsival Kisvár
da felöl Záhonyba érkeztem, s 
a város centrumában a vasút
állomás után ércle;död�em. a 
megszólított ú::rv nézett rám, 
mintha azt kérdez!em V(l,Jna; 
tessék már megmondani. mer
re van az Észa'.l:i sarJ, ? Az út
bai�azítás utún Pöharker .11t
tilát, a vas.ut.as-szakszervezet 
záhom·i intézöbizottsfigának 
titkárát szépen berendezett 
irodájában találom. 

- Ez a kulturált körn�;ezet 
a szakszrrn·zet 'elismerését je
lenti? - kérdeztem. 

- Ezt az irodát örököltem. 
Kilencvenben választottak 
meg, s azt hiszem „tényezők'' 
vagyunk a mngunk ötezernél 
nagyobb létszámú tagságá\·al. 

- Talán elóször a gondok
ról beszéljünk • • •  

- Abban sajnos nem szű
kölködünk. Ha csak a mai na
pot említem, semmilyen áru 
nem érkezik. 

- Ez azt jelenti, hogy erre 
a napra nincs fizetés? 

Tökéletesen i �az, de en
nél van súlyosabb probléma 
is. A vasutas nem születik -
ezt a szakmát tanulni kell -, 
s nincs olyan, hogy odaállok, 
aztán csinálom. S ha valaki el
ment tőlünk, teljesen bizony
talan, hogy Yisszahívható-e? A 
majdan helyére beállót pedig 
jóideig oktatni. tanítani kell. 
A vasúti munka teljesen spe
ciális tevékenvség. leszúmítva 
mondjuk a lakatos, és eszter

dolgozik, s az esetleges bérki
esést - vagy csökkenést - a 
vasút kiegyenlíti. 

- Tartok töle. hogy a 60 
é,·cs átrakó munkást ez már 
aligha érdekli. 

- Sajnos. így van, de ilyen 
éietkorú aktív munkást még 
véletlenül sem tnlálna. Legfel
jebb a kiszolgáló eqységekben, 
portás!;:ént, va�y hasonlóként. 

- ldeérkezéscmltor talán 
egy il�·cn cm bcrrel találkoz
tam, aki nagyon mlvariasan 
iránrít-0tt útba. 

- llvenek vagyunk mi, itt 
Zó.honyban. Sajnos, a!kalman
ként még mint1ig vörös Zá
honyn'lk nev<'ZnC'k. Hogy 
miért? Ezt ne tugl:lljuk. mert 
ez ma már ostobasJ.g, s az egy
kori kiemelt vasútállomás egy 
kegyetlen és nagyon nehéz 
munkát végző csomópont a 
kiemeltség feltételei nélkül. 
Dolgozunk, vagyunk és szere
tettel várunk mindenkit, aki 
munkánk, gondjaink után ér
deklődik. Záhonyt azonban 
fél nap alatt nem lehet megis-
merni. Veégh Aclám 

Azt feltétlenül tudni kell, 
hogy maga Nánás egy szittyós. 
lápos vidék viszonyla::r szilárd 
po:1tjára települt. me�!,özelí
tése. vagy ha úgy tetszik elha
gyása éppen ezért soha nem 
volt problémáktól mentes. Ko
rabeli felje;:;yzésck szerint út
jain kétlovas fogat száraz idő
ben 8. nedves időben 4 mázsa 
rakománnyal közlekedhetett, 
ám „istentelen" meteorológiai 
viszonyok között két lónak az 
üres szekér két-három kilomé
terre való elvontatása is egy 
órát vett igénybe. Ki ne akart 
volna változtatni eme áldatlan 
állapotokon? 

A kormány már 1854-ben 
tervbe iktatta egy hajdúváro
sokat érintő vasútvonal meg-

- De van. A tavaly beveze
tett új tarifarendszer semmi
féle teliesítmén:vt nem ismer 
el, egyet azonban honorál: 
a szakképzettséget, s a vasút
nál eltöltött időt. Záhony spe
ciális helyzetben van, hiszen 
van egy átrakórészleg is, ahol 
közel hatszázan teljesítmény
ben dolgoznak. 

gályos szakmát, s akkor még ,----------------------------

- Erre akartam kilyukadni, 
nincs átrakás, nincs pénz . . .  

- Nekik nincs, de ez a ki
szolgálóegységeket nem érin
ti. Az ..-iszont tény, hogyha 
nincs munka, az emberek 
csak szédelegnek. 

- Ami a 
subb. 

lehetö legrosz-

- Igy van, mert hozzászok
nak a kényelemhez. 

- Az unatkozók a kocsmát 
is megkeresik? 

- Ezt már nagyon kevesen 
merik megtenni. Akit tőlünk 
ittasság, vazy hasonló súlyos 
fegyelmi vétség miatt elbocsá
tanak, annak a környéken 
úgyszólván semmi lehetősége 
sincs, hogy elhelyezkedjen. 

- S van akit másért külde
nek el? 

- Folyik a vasút racionali
zálása, s ez létszámleépítéssel 
jár, de az már nem jó, amikor 
ez százalékosan történik. l\Ieg 
kell mondani, hogy mit kell 
elvégezni, ehhez hány ember 
szükségeltetik, s hogyan kell a 
feltételeket biztosítani. Egyes 
helyeken már ott tartunk, 
hogy a leépítések a forgalom 
biztonságát veszélyeztetik. 

- Tudja, nekem erről az 
jut eszembe, hogy ahol két-há
rom év alatt nem volt tűz, ott 
megszüntetik a tűzoltóságot. 
Mert mi a nyavalyának fizes
sük óket. Aztán, ha kigyullad 
a főokos háza, elsósorban azt 
keresik, ki a hibás, hogy nem 
volt tűzoltó. Gondolom ez így 
van a vasútnál is? 

R1zekas Lajos 

a helyi sajátosságokról nem is 
beszéltem. Én úgy érzem, na
gyon nagy hibR, hogy a társa
dalom úgy foglalkozik a vas
úttal, ahogy, 

- Én azt 
hogy . . .  

mondanám, se-

- Fedi� mi olyasmit  is te
szünk, hogy védjük a környe
zetet, s az ors7.ágot megkímél
jük ettél az eszelős közúti for
galomtól. Erre szol�ál a ka
mionok vasúton való szállítá
sa. De az e�y lehetetlen álla
pot, hogvha hozzánk jön ecy 
kereskedő, R'.d ,·asúti áruszál
lítást kér. nem tudunk pontos 
időpontot mondani, hoqy ezt 
mikorra tudjuk vállalni. 

- Valamikor törvény írta 
elö. hogy a dolr,-ozó ,1ány órát 
dol�ozhat egyvégtében, s ha 
többletidóre kényszerítették, 
ezt a szakszervezetnek köte
lessége volt megakadályozni. 
Ez most. hogy van Záhony
ban, ahol az elóbbi mondatai 
szerinti időbeo5zfást számolni 
szinte lehetetlenség? 

- A mostani törvény - há
la istennek - ezt sokkal szi
gorúbban kéri számon. Tizen
hét óránál többet senki sem 
dolgozhat. 

- F.zt mondja a törvény. 
ts mit szól ehhez a dolgozó, 
a ki a tö bbletórából korábban 
pluszpénzhez jutott? 

- Kicsit zúgolódtak a mun
kaszerződés ellen, talán nem is 
a pénz okán, hanem a meg
szokás miatt. 

- Ezt nehéz elhinni. Aki
nek 1>énz kell, azt nem érdek
li a hogy és miként. 

- Talán ennek kivédésére 
szolgál a rehabilitáció. Na
gyon sok olyan dolgozónk van, 
aki ilyen jellegű bérezésben 

Felelős vagyok 
Felelős vagyok a hazámért, 
minden magyarjáért, e népért. 

Felelős vagyok a földért, hol 

küzdve-huUva annyi hős nép élt. 

Felelős vagyok szárba-szökkent 

magvakért, kalászos mezőkért, 

ahol vihar-űző fohásszal 

s verejtékezve annyi ős élt. 

Felelős vagyok a vadakért, 
a tiszta tükröző patakért. 
- úgy érkezem meg, s úgy fogadnak 

mindenütt, mint aki hazatért. 

Ha nem jön hamarosan egy váltó, na�y bajban leszünk! 
(Rák Béla rajza) 

lndóházi mulatság 
A centenáriumi bizottság 

zsűrije végigjart.a a 100 éves 
Szent;es-Hódmezővásárhely 

HÉV vonal.át. A zsűri mind
0

en 
közbeeső állomáson megállt, 
Szeg\'áron, Mindszenten, Már
télyon és Hódmezővásár-Nép
kerten. Kijelölték a hat cen
tenáriumi emléktábla helyét 
az épületeken. 

Az elhelyezésre kerülő azo
nos dombormű figurája a gö
rög-római és kelta-gall 
mondavilágból jól ismert Mer
curius i.stent ábrázolja. őt töb
bek között az utak istenének 
is nevezték. A feliratot a dom
borműhöz illő antik „caste!la" 
betűtípussal ten·ezte Vígh 
László, a szentesi Koszta Jó
zsef l\'[úzeum főrestaurátora, 
átvéve a Millénium historikus 
haine:ulatát. Mercurius figurája 
a szárnyas sapkával arra is 
utal. hogv milyen gyorsan va
lósult meg 1892-93-han a 
HÉV Szentes és Hódmezővá
sárhelv között. Az.ért is örü
l ünk az újszerű emlékezésnek, 
mert eltér a már-már sablo
nossá váló vontat6eszközök 
ábrázolásától és a sírkőhatás
tól. amit a kőbevésett feliratok 
keltenek. Az allegorikus em
léktáblák kivitelezője Börönte 
László szen�esi keramikusmes
ter. A zsűrinek az volt a dön
tő szempontja. hogv minél 
többen figyeljenek fel arra. 
hogy a vonalszakasz 100 évvel 
ezelőtt épült ki, és hogy mire 
képe<. a közös cél érdekében 
az alkotó erő. 

A vaspálya és a g5zösök ré
vén a vasutasokkal a legki
sebb hr->lyeken is megjelen,t a 
nae:vvih\gra nyitó urbani2jicit5s 
hiüás. A rasúti re.�tih az frl;t!
zö t'onatol: togodása frrii.qpén 
a he1)1i 1�nzélet qyííjtö fólmszá
vá váltak. Itt p1etvkáltak a 
hölgyek, akik mindent tudni 
véltek. de hasznos ismeretek 
is cserélődtek. A korabeli ké
pek mutatják a peronon sétá� 

ló helyi dámákat, ahol valósá
gos di\·aLbemuta-tókat tartot
tak Az urak szini rozva glasz
száltak, a polgárok söröztek. 
Ehhez a kibontakozott társasá
gi formához tekintélyt adott a 
rend jelenlévő büszke őre. a 
szolgálatban posztoló. pedáns 
öltözetű és viseLkedésű va
sutas. 

Az akkor Szentesig nyúló 
szárnyvonal egyik legemléke
zetesebb ünnepélye a fennállá
sának ötödik évébe lépő pálya
ház és egyben az első magyar 
vasútépítő. gróf Széchenyi Ist
t:án születésének századik év
fordulóját ünneplő polgárság 
indóházi mulatsága \'Olt 1891. 
szeptember 20-án. 

Ritka látványnak voltak ta
núi vasárnap délután az érke
ző vonat uta<;:ti. A peronon 
ugyanis Pöschl karmester ve
zénylésével az elsö budapesti 
női zenekar üdvözölte az érke
ző vonatot, s mulattatta a 
nagy számban kivonult közön
séget. A zenekar tagjai vala
mennyien fekete ruhába vol
tak öltöz\·e, hajukban és vál
lukon színes szalaP.,gal. Késő 
esti� játszottak itt különféle 
dallamokat. Este pedig a ven
déglő kertjében rendeztek si
keres zeneE>stélvt. A ritka lát
ványosságért Kass vendéglőst 
i lleti az érdem. 

Az 1892-93-as telet ke
ménynek jegyezték fel. Tél 
ide. vagy ocln. nz élet nem állt 
me�. A Jótékony Nöegvlet 
„dominóbáljára" Jászai Mari 
jött va,c:úton Szente,c;re az ipa
ros ifjak szóralwztatására. A 
bevételt Baross Gábor szobrá
ra cyűjtötték. 

A múltat felidézve az idei 
vasútcentenáliumi ü-,nepség
re naC:1' lelkesPdé�sel és anya
gi honftiárul:íssal készülnek 
a7 érln1ett \·árosok és kö7..sé
gAk ii'1kormányzatai. mert a 
va'-lit és az emlékezéc: szív-
ügyük. F. P, 

építését. 'l'erméc:zetec:en ebből 
Nánás sem akart kimaradni, 
ezért 1000 foríntot és a vonal 
építésén ledolgozandó egyéves 
közmunkát ajánlott föl. ha a 
nyomvonal őket sem kerüli el. 
Némi huzavona, tervmódosítá
so!, é'> .. pótfeh:júnlások" után 
a nánásiak erőfeszítését siker 
koronázta. A uároska vasútal
lomására 1884. augusztus 24-
én. délután 4 órakor befutott 
az elsö vonat. Nánás ekkor 
még fejállomás volt. a ,·ona
tok ide érkeztek. innen indul
tak vissza Debrecenbe. Ez az 
állapot azonban nem tartott 
50káig. Egy évvel később a vá
ros megszavazta, hogy a Bük
szentmihály (ma Tiszavasvári) 
felé tovább építendő vonal ré
szére a közlegelő területét in
gyen átengedi, amiből kitúnik. 
hogy a vasút ekkor még osz
tatlan népszerűségnek örven
dett. 

Mára kissé módosult a hely
zet. ami indokolható az alapo
san megdrágult fu\·ardíjakkal, 
a körülményes elegytovábbí
tással, a rossz fővonali csatla
kozással és még sok egvébbel. 
A statisztika az áruszállítás 
terén a „legénekesebb". Esze
rint két évvel ezelőtt 2301 ra. 

kott kocsi hagyta el az állo
mást. míg leadásban 871 kocsi 
érkezett. Idén az év közepéig 
mindössze 28 kocsi volt a föl
adás. és a kirakott kocsik szá
mát is csupán a Jikviditusi ki
eg:renlitésként ide küldött búza 
tornászta négyszáz fölé. Utas
forgalomban ha�onló. már-m[1r 
katasztrófaszintú csökkenés 
tapasztalható kézenfekvő ma
gyarázattal. A busz olcsóbb, 
gyorsabb. a tömegek ezt vá
lasztják még akkor is, ha ko
zel sem tudja azt a „komfor
tot" nyújtani. mint egy vasúti 
kocsi. Hajdúnánástól Budape"t 
vasúton 260. közúton 210 lm1 
tavolságra esik, de ugyanez 
vonatkozik Eger, l\liskolc 
vagy Nyíregyháza viszonylatá
ra is. Nánáson ugyan született 
egy használható gondolat az 
utasok egvrészének visszahó
dítására. A ·rnnalon fel�vó öt 
város és Budapest közötti köz
\'eilen összeköttetés megte
remtésére állítsanak be egy 
olyan vonatot, amelyen átszál
lás nélkül lehet elérni a fővá
rost. Nos, az elképzelés nem 
tümk rossznak. kár, hogy a 
papírról azóta sem tudott le
lépni . . •  

Tho1·day Zoltán 

MÁV Protestálás a 

Vezérigazgatóságához 
Ami1<or egy alkalommal a MAV új menetrendjének 

életbelépése után a Volán dolgozóival beszélgettem, 
derüs nyugalommal mondták, hogy az utasforgalom 
meghódításáért a vasúttal folyó konkurenciában egyet
len egy lépésre sem volt szükségük, mert öngólt lőtt 
magának a l\IAV. Ezelc után felmerül a kérdés: van
nak-e ellenérdekeltségü személyek a l\IAV-nál, vagy 
csak a közömbösség, a körültekintés hiánya szülte ano
máliáról van szó? Bárhogy van, Szentes és vonzáskörze
téből az új menetrenddel megtörtént a tervszerű utas
elterelés, és megvalósult a fajlagos költségnövelés. 

Az egyik legkirívóbb tény a Szentes-Szeged között 
átszállás nélkül közlekedő 7747-7742-es vonatpár menet
rendje. Korábban ez a közlekedési lehetőség közkedvelt 
volt, mert azoknalc az utasoknak az igényét jól k'ieléoi
tette, akiknek rövid ideig tartó ügyintézése volt Szege
den, a megyeszékhelyen. Aki ezzel a vonattal utazott, 
az már a munkaidő kezdetére megérkezhetett valame
lyih h iratalba. Ügyintézés után pedig el lehetett érni a 
10 órakor Szentesre visszainduló közvetlen vonatot, 
amely 11 .23 órakor megérkezett a célállomásra. Akinek 
pec!ig több időre volt szüksége, annak ott volt egy késő 
délelőtti i:onat, amellyel Szentesre utazhatott. Ezekkel 
a kedvező utazási körülményekkel szemben mi van ma? 

Most a 10 óra helyett 40 perccel korábban, 9.20 óra
kor indul vissza Szeged-Rókusról a közvetlen vonat. 
Tehát gyors ügyintézésre nincs lehetőség. Ugyanakkor 
ez a vonat egu órát várakozik Hódmezővásárhely ál
lomáson, s ráadásul még öt perccel késöbb ér Szentesre. 
Ez a vonat a 67 kilométeres utat 2.08 óra alatt teszi 
meg, amelyben a természetes egy-két perces várakozáso
ko1i felül 70 perces értelmetlen ácsorgást iktattak be. 

Most ezt kapták a szentesiek és a vonal menti közsé
gek lakói. Az 11tas pedig nem túri ám a tétlen várako
zást. Az emberek szidják a MAV-ot, és autóbuszra 
szállnak. Egyébként a szentesi utazó szolgálatos vas
utasoknak is ez a véleménye, amikor egy spontán be
szélgetés szakszerú érvelését hallgattam. 

A régi menetrend szerint. aki nem érte el a közvetlen 
vonatot Szegeden, az hódmezővásárhelyi áts::állái;sal, 
valamivel később, de hazaérhetett Szentesre. Most ez 
a lehetőség is megs;:,ünt. A 7714-es számú vonat ug11an 
1 1.16 órakor l.:özlekedik Szeged-Rókusról, de az új me
netrendben Szentes felé elhagyták a csatlakozást. A 
kényszerű várakozásra ítélt utas igy a Szentesről 6. 12 
órakor Szedegre induló vonattól csak 15.02 órakor tud 
visszaindulni. és csak 16 óra 13-kor érkezhet haza a 
7221 számú vonattal. Ezt a MAV-,,szolgáltatást" alig 
veszik igénybe az emberek, inkább a sűrű járatú. autó
buszokra szállnak fel. 

Beszélgettem szolgálati függősége miatt eg11 magát 
megnevezni nem kívánó, széles látókörű vasutassal, 
akinek a véleményén szintén el lehet gondolkodni. 

- Az új menetrenddel saját térfelünkre adtuk a tá
madó ellenfélnek a labdát, hogy az ellenérdekeltségű 
ellenfél gólt löhessen a hálónkba. Saját magunk mér
jü1: a vereséget a helyközi vasúti személ11közlekedésre. 
A tarifa merev zónnhatárai is az elterelés irányába hat
nak. Itt van például a Szentes-Hódmezővásárhely kö
zött Szer,vár esete. A kö:ség két állomása más-más zó
natarifába esi/c, pedig kevés a távolság közöttiik. Leg
magasabb szintú ny'ilatkozatok közhírül adták. hogy 
egyetlen vasútvonalon sem szüntetik meg a forgalmat. 
A hivatalos közlést senki nem vonja kétségbe, de ahol 
elnéptelenedik a vasúti forgalom, ott ugye a racionális 
tények máshogy hozzál� döntéshelyzetbe az illetékese
ket? Ebbe az irán11ba tett neqatív lépé.�t n. menetrend
szerkesztés, amikor az utasérdekkel szembefordultn.k a 
Szeaedről Szentesre közlekedő 7742-es számú vonat 
esetével 'l.s. Az utast tervszerűen vaqy spontán Pl lehet 
terelni a vasút használatától, é.� bizonyítani lehet e911 
koncepció érvelését, de v'isszaszerezni annál nehezebb 
lesz. 

A rossz bizonyítván?tt lehet magyarázni, de az a té• 
nyeken semmit nem változtat. A diagnózis ismert. A be
tegség nem m1óqyfthatatlan. csak jó orvos kell hozzá, 
aki a mütétet a köz érdekében elvégzi. 

Fogas Pál 
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Az áfa miatt nem sol{at 

emelliedil{ a létminimum 

41 l'r!SZOSZ-BBN 

Megalakult a keresztényllcmokrata
kcresztényszocialista Jllatform MSZOSZ: kétezer forint legyen 

az adómentes étkezési hozzájárulás 
Bár pontos számítások még 

nincsenek, ann\'i biztos, hogy 
az áfamódosítás miatt a 
1 1  800 forintos letminimum 
még 12 ezerre sem emelke
dik - mondja Vörös Péter, a 
Magyar Szaksze1Tezetek Or
szágos Szövetsége (l\/ISZOSZ) 
tárgyalócsoportjának \·ezető
je. A szakszervezet közgazdá
szai tragédiának tartják. hogy 
a belső állam,1dóss·1g néhány 
év alatt a nulláról ilyen ma
gasra szökött. 

- A 2800 milliárdos adós
ság azért ijesztő, mert négy 
évvel ezelőtt egyáltalán nem 
létezett még - mondja Vö
rös. Ez azt jelenti .  hogy má
ra az összes adósság nyolc
van százaléka a belső, s csak 
húsz százaléka a külföld i tar
tozás . Az 1\/ISZOSZ szakértői 
szerint ezt a hatalmas össze
get a gazdaság élénkítésére 

kellene fordítani .  Az csak fo
kozza a gazdasági nehézsé
geket, ha ez a pénz csak a 
költségvetés hiányát egyen
líti ki. Az MSZOSZ a valódi 
gazdaságélénkítést fogja sür
getni az Érdekegyeztető Ta
nács (ÉT) szeptember 3-ai 

ülésén. Ehhez arra \·an szük
ség, hogy az államkötvém·e
kért kapott pénzt a gazda
ságba forgassa \·issza a kor
mányzat. hoqv léptessen élet
be takarékossági i n tézkedé
seket, ne emelje az állam
igazgatásra szánt összegeket. 
Az MSZOSZ közgazdászai 
szerint az adóemelés csak 
csökkenti a költségvetés 
adókból befolyó bevételei t. 
mert egyre i nkább a törvé
nyek kijátszására sarkall. 
Ezért jarnslatuk az adók, já
rulékok mérséklése és párhu
zamosan a szigorúbb besze
désük. 

- Az áfaemelés elsősorban 
az edd ig nullakulcsos háztar
tás i energia árában okoz ér
zékenv változást majd 
mondja Vörös Péter. - Itt  
az emelkedés t íz százalék. 
Másik érzékeny pont a tö
megközlekedés árának emel
kedése lesz, az élelmiszerek
nél nem lesz jelentős válto
zás. A négy- és tízszázalékos 
emelkedés összességében még 
tíz százalékkal sem növeli a 
megélhetés költségeit. 

Az MSZOSZ a természet
beni juttatások adómentessé
ge mellett lesz a szeptemberi 
ÉT-tárgrnláson. ahol a jö\·ő 
éd költség\·etést és az adó
rendszer módos ítását \·iszi a 
munkaadók és a szakszen·e
zelek elé a kormány, Vörö� 
leszögezi : az a fejlett világ 
egyetlen országában sem szo
kás, hogy a munkavállalók 
természetben i  ju ttatása i t  
megadóztassák. Ha  ez nálunk 
megtö1·ténne, akkor bizonyos
ra vehetjük az ebédpénz. a 
ruhapénz, a bérkiegészítés 
teljes eltűnését. mert a mun
káltatóknak il\·en adóterhek 
mel let t  mür nem érné meg 
adni. Edd ig az étkezési jegr 
havi ezer fori nt ig  adómentes 
volt. az MSZOSZ nem a meg
adóztatás. hanem az adémen
tes határ felemelését kívánja 
elérni az ÉT-n. Te1Tcik sze
r int a minimálbérhez kellene 

kötni az adómentes étkezés i 
hozzájárulást. A szakértők 
húsz százalékra gondolnak, ez 
- ha január elsejétől tízezer
re emelkedne a most k i lenc
ezres minimálbér - kétezer 
forint lenne. 

Beszélgetés dr. Péter Alibóly ügyvezető el11ökkel 

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségé
ben augusztus 1 6-án megalakult a kereszténydemok
rata-keresztényszocialista p latform. Az alakuló kong
resszus megalkotta alapszabályát, elfogadta program
ját és célkitűzéseit. Megválasztotta az ügyvivői testü
letet és a munkabizottságok vezetőit. Az ügyvivői tes
tület ügyvezető elnökévé dr. Péter Mihályt, a vasutas
szakszervezet alelnökét választották. A platform cél
jairól, mííködésének feltételeiről, szervezeteinek kiala
kításáról beszélgettünk az új p latform elnökével. 

- Miért éppen most ala
lmlt me� a platform, kötődik-e 
az augusztus 20-i nemzeti 
ünnepünkhöz, amikor nem
csak első királyunkra, mint 
állam alapítóra emlékeziinl,, 
hanem a keresztény hit felvé
telére, amely a magyarságot 
az európai államok sorába 
emelte? 

- Tudatosan választottuk 
augusztus 20-a közelébe eső 
napot. Ezzel is kifejezésre 
akartuk juttatn i, hogy plat
formunk célja és feladata a 
keresztény értékrendet valló 
�ze1Tezet kialakítása az 
:\1SZOSZ-en belül. A platform 
a keresztény szellemiség gaz

lény \'i lágnézet szellemében 
befol�·ásolni .  Következetesen 
fel\·állaljuk a munkavállalók, 
nyugdíjasok és az i fjúság ér
dekvédelmét. Ezt elsösorban a 
magrnrországi értékálló ha
gvományokkal rendelkező, 
programjúban keresztény el
\'eken nyugvó és a munkavál
lalói érdekeket megjelenítő 
társadalmi, civil  és karitatív 
szerveződésekkel együtimű
köd\·e kívánjuk megrnlós ítani. 

- i\Iibcn különbözik a plat
form programja feladataiban, 
eszl{özrendszerében, módsze
reiben az M:SZOSZ program
jától? 

kölcsi szintű normái iráni 
fogé:rnny. 

K iállunk olyan politikai 
rend mellett, amelv legjob
ban biztosítja a demokráciát, 
a szabadságot. az önrendelke
zést. az emberi méltóságot, a 

személyes kibontakozási lehe
tőséget, az igazságosságot és 
ezen értékek megbecsülését. 

Programunk fundamentu-

Lesz-e létszamleep.ítés 
dag és nemes hagyományaira 
épül és ezt mi a magunk ré_ 
széröl Szent Istvánig vissza
menőleg eredeztetjük, aki 
utódait arra buzdította, hogy 
legyenek toleránsak egymás
sal szemben. Felebaráti szere

- Mi az MSZOSZ-en belül 
olyan platformot hoztunk 
létre. amelrnek tagjai a ke
resztény értékrendet \·al!ják. 
Ez nem jár együtt kötelező 
\'allásgyakorlással de a társa
dalom szilárd magasabb er-

ma : k iállás a családért, mint 
a társadalom legfontosabb 
alapjáért. Célunk elősegíteni 
a fiatalok képességei nek teljes 
ki bon takozta tásá t. t isztességes 
megélhetését. családalapításu k  
lehetőségei t. M indenkinek le
gyen képessége inek, képzett
ségének megfelelő munka
helye. ahol becsületes munká
\'al a t isztességes megélhetés 
biztosított. Elutasítunk min
den olyan fel  fogást és gya
korlatot, amelyek a társada• 
lomban hátrányosan megkü
lönböztetik az embereket faj_ 
ra, vallúsra, nemzetiségre, 
nemre, életkorra tekintettel. 
Platformunk tagjai progra• 
munkat. célkitűzései nket, ál
lásfoglalásainkat öntevéke
nyen, l elk iismeret i leg szaba
don, személyükben képviseli k. 
A szakszen·ezeti szö\·etségek
ben is  alakulóban vannak az 

a vontatási főnöksegeken ? 
tetre hívta fel alattvalói f i- r--------------------------

(Folytatás a 2. oldalon.) 

A vontatási főnökségeken 
működő alapszervezeteink  jel
zése alapján szereztünk tudo
mást arról, hogy 1993 második 
felében elbocsátásokat tervez 

a MA V. A vasutasságban meg
lévő bizonytalanságot ismé
telten felerősítő információ 
hátteréről, i llet\·e a \·asuta
sok munkahelyének védelmé
ben megtett lépéseinkről sze
relnénk az alábbiakban rész
letes tájékoztatást nyújtani, 
amely remélhetőleg megnyug
tatásul szolgál tagjaink szá
mára. 

Az 1992. december 22-én 
megalakult gépészeti i ntéző
bizottság céljai közt legelső 
helyet a munkahelyek megőr
zése foglalja el. E törekvése 
eredményeként jött létre 1 993. 
február 3-án az a kollektív 
szerződés erejű létszám-meg
állapodás, mely a kocs i t isztí
tási tevékenység bérbeadásá
ban érintett munkakörökön 
kívül más foglalkoztatási cso
portok esetében megakadá
lyozta az elbocsátásokat. 

A Vasutasolc Szakszervezete 
Gépészeti Intéző Bizottsága 
már a korábbi években szor
galmazta korrekt létszámnor
mák kidolgozását valamennyi 
vontatási munkakörre, mely 
mérhetővé és kiszámíthatóvá 
tehetné az elvégzendő felada
tokhoz szükséges kocsiszolgá
lati, műhelyi és alkalmazotti 
létszámokat. 

Ez az elképzelés a gépészeti 
föosztálynál a munkáltató 
megfogalmazása szerint nyílt 
kapukat döngetett, melynek 
eredménye!,ént 1992 novembe
rében készült el a \'ontatási 
főnökségeken foglalkoztatott 
létszám, mintegy l)O százalékát 
átfogó létszámnorma-tervezet. 

A létszámnormák vélemé
nyezése ekkor még az üzemi 
tanácsok jogköre i t  gyakorló 
szakszervezetek feladata volt, 
ennek megfelelöen 1993 már
ciusában megkezdődtek a tár
gyalások a gépészeti főosztály 
és a GIB közölt. A február 

3-i megállapodás ismeretében osztál)Tezetó, a GIB részéról gyelmét. A mi alapelvünk 
intézőbizottságunk tárgyaló Pszota Arpád titkár írta alá. .,szeresd felebarátodat, mint 
csoportja többször is  kifejtet- Az  eseményeknek ugyan- magadat'' bibliai elv vezérel 
te azt a \•e' leme· n,·e·t, m·1szer·1nt bennünket .  Ezen elvek valóra-, · csak rendkívül fontos részét 
a létszámnorma be\·ezetését váltásánál, zászlóbontásunk-

képezi, hogy a tárgyalásokat k 1 h t l t · 1 ·  bb csak 1 994 januárjától fogad- na • nem e e a ,  ua 1sa 

Ülésezett a Nyugdíjas AlapHváni 
segélyezési bizot tsága 

juk e l .  Az add ig rendelkezésre megelőző levélváltás során a dátuma. mint augusztus 20-a. 
álló i dőt pedig a munkáltató MAV az 1993. február 3-i lét· Ez a mi  első üzenetünk azok- A Vasutas Intézmények a Vasutasok Szakszervezete 
és szakszetTezetünk álláspont- szám-megállapodást érvényes- hoz a szakszen-ezeti tagokhoz N\·ugd íjasait Támogató Ala- delegált. 
jának mind közelebb hozására nek, és magára nézve betar- és szen·ezetekhez. akik keresz- pítrnny segélyezési bizottsága Az első ülésig 152 segélyké-
kell fordítan i ,  annak érdeké- tandónak minősítette. tény elveken nyug\·ó munka- júl ius 1 2-én első alkalommal relem érkezett, amelyekből 
ben, hogy később a lehető vállalói érdek-én·ényesítésé- ülésezett. A segélyezési bi- 1 24_et a bizottság egyhangúlag Bízunk abban, hogy az is- ben k1'v·a' nnak eg\'L„1ttmu"l-o"dn1· zottsáf! 6 tagu· .  Ha· rom sze-lef!kevesebb feszültséf!et okoz- ' · - - elfogadott, 19-et elutasított és - - mertetett ténvek eloszlalJ'ák a me'lyt a Vasutasok Szakszerve za a norma alkalmazása. J 

- Hogyan foglalható!, ösz- - 9-et k iegészítésre, adatpótlás-
létszámnorma bevezetésével I 'f '11 · , -- - '? zete Országos Nyugdíjas Tago- · , , 

Ebben a légkörben folyta- sze a P a, orm ee u,uzese1 . ra v1sszairany 1tott. A 124 se-
eg,·ütt felröppent balJ'ós híre- C ' l 1 , zata, 1-1 főt a 1\/IAV Vezér- ge· ly'·e'r " - , .. 

38� tódtak a tárgyalások, amikor J 
- e un, az MSZOSZ es "- o re szere osszesen „ 

a MAV elhatározta és elren- ket. tagszervezetein belül az ér- igazgatóság és a GySEV, 1 sze- ezer forintot fizettek ki. 

delte a gépészeti főosztálynak, l{arácsony Szilárd dekvédelem, az érdekérvénre- mélyt pedig - aki egyúttal a Az alapítvány alapelve a rá-
hogy 1993. július l-jétől vezes- GIB-titká,rhelyettes sítési tevékenységet a kere.sz- titkári teendőket is ellátja - szorult vasutas nyugdíjasok se-
se be az általa elkészített lét- ,-----------------------------------------, gélyezése. A segélyezés feltéte-
számnormát. l e :  

A rendelkezés megjelenését a) A vasutas intézményektől 
kö\·etöen a GIB a véleménye- öregségi, rokkantsági nyugdíj-
zési folyamat egyoldalú meg- ba vonult dolgozóknak adható, 
szakítása miatt 1993. július akik legalább a nyugdíjazást 
12-én k ifogást nyújtott be a megelözó 5 éves egybefüggő 
gépészeti főosztály vezetésé- MÁV munkaviszonnyal ren-
nek. A kifogásban azon véle- delkeznek. 
ményünknek adtunk hangot, b) A kérelmezővel egy ház-
m iszerint a norma alkalmazá- tartásban élők egy főre jutó 
sa elbocsútásokkal és létszám- jövedelme a mindenkori ket-
átcsoportosításokkal nem jár- tős ellátás összegét nem éri el, 
hat az ér\'ényben lévö meg- vagy - a kérelmező létfenn-
állapodások miatt. tartását veszélyeztető anyagi 

Az 19!.l3. júl ius 26-án fol\·ta- helyzetbe kerül. amit  külső se-
tolt egyeztető tárgrnlás ered- gítség nélkül nem tud megol-
mén.,·eként létrejött megálla- dan i,  vagy - váratlan, rendkí-
podás tartalmi részét az aláb- vüli  élethelyzetbe kerülés 
biakban szó szerint idézzük : miatti eseti többletkiadása ré

vén (például betegség, elemi 
.,- A GF kiadta. hog?,' az  kár stb.) indokolt anyagi se-

H l93. júl ius l -jén. G\· 83 1 43 gítségre szorul. 
'.J3. GF C. kiadott létszám nor-
ma munkáltatói in tézkedé• Az a) és b) pontban foglal-

tak együttes fennállása esetén alapjf.t nem képezheti. az er-
re rnló hi\·atkoz:�ssal \'égre- adható az alapítványi segély. 
hajtott \·agv ked\·e.1.ményezett Felhívjuk a figvelmet a se-

in t&z:rndéseket vissza kell gélykérő lap minden egyes ro-
,·onni .  vatának pontos, olvasható ki-

töltésére, a nyugdíjasszel-- Az 1994. ev1 létszám- vény(ekl csatolására és a ké-meg:H!apít:ls előkészítéseként M 

a G F é5 a vsz G 1B  a létszám- relmezo aláírása sem hiányoz-

norma alkalmazásáról - a 
hat. A pontatlanul k i töl tött, 
al{1írás nélküli  kérelmet a se-

szolgálati helyek létszámszük- gélyezés: bizottság nem tudja 
ségletének i smeretében t - 1 
1993. október 29- ig to\·ábbi 

argva n i .  A segélykérő lapo-
kat kizárólag a Nyugdí.ias Alatárg,·alásokat [oly la Inak.'' 

J pít\·ány 106B Budapest. Ben-
A megúllapodást a l\IA V Gycrmekiidültetés l{enesén. K!!priportunk az 5. oldalon. czúr u. 4 1 .  vagy 1 426 Pi. 27, 

részéröl Kisteleki l'llihály fő- (Jurkievicz Tibor felv.) címre küldeni. 



Most, hogy megalakultak az 
Ü21emi tanácsok, a 1ozakszene
zetek érdekvédelmi tc,•ékeny
sérének három kulcsfontossá
gú területe ma1·adt: a munka
heb·ek ,·édelme, az elbocsá
tások clkel'ülésc, a kollcktfr 
�zerzödések megkötése. az 
elért eredmények megtartása. 
továbbiak meg-szerzéi;e, ,·ala
mint a munkayállalók díja
zásában az elérhctö legked
Ve7őbb hel;vzet elérése. 

Azun lehetne vitatkozni, 
hogy a felsorolt témák közül 
melyik a legfontosabb. mert 
nyilvan ez függ a munkaval
laló c;:(yéni helyzetétöl is. Aki
nek nincs \·eszélyben a mun
kahelye. az má:,t tart elsődle
gesnek. mint az a dolgozó. aki 
a felmondás fenyegetettségé
ben él. 

A kiemelt érdekvédelmi te
' ékenységen túlmenően ter
mészetesen egyéb feladatokat 
is ellátnak a szakszer\'ezetek 
(pl. jogi tanácsadás. képvi
selet, tájékoztatás stb.). E 
cikkben a szakszervezeteknek 
általában - kiemelten a Vas
utasok Szakszervezetét - a 

bérek kialakításában betöl
tött szerepét kívánom felvá
zolni. főleg azért, mert talán 
ez a legvitatottabb területe 

MAGYAR VASU'fAS 

MEGTALÁLNI A KÖZÉPUTA T 
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el, igaz, csak csekély szava

zattöbbséggel. A tárgyalásokon 

A szakszervezetek szerepe a bérezésben 
a VSz vezetői (szakértői) ezért 
ezt az álláspontot képviselik. 
A differenciálás pártiak vi
szont joggal vetik fel, hogy 
az ő érdekeiket nem kellően 
képviselik a tárgyalásokon 
résztvevök. Az egységes szemlélet kialakulását az eltérő érdekek gátoQák 

a� érdekvédelemnek. Két vo
natkozásban is elégedetlenek 
a munkavállalók a bérezésben 
betöl tölt szakszervezeti mun
ká\'al :  

- egyrészt általában keves
lik azt a mértéket, amelyet 
bérfejlesztésként a szakszer
vezetek kiharcolnak, 

- másrészt a munkaválla
lók jelentős része elégedetlen 
a bérek (béremelések) elosz
tásával, úgy érzik, hogy az a 
munkakör, amelyhez tartoznak, 
magasabb bért (béremelést) 
érdemelne. 

E:rdemes a 1,étféle béralkut 
külön vizsgálni, abból a szem
pontból, hogy a szakszerveze
teknek, melyek a lehetőségei 
ciltalában, és milyenekkel ren
delkezik a Vasutasok Szak
szervezete, figyelemmel a vas
út sajátos helyzetére. 

lembevétele stb.). A másik le
hetőség annak elérése, hogy 
egyes munkaköröket maga
sabb bérosztályba sorolják. 

Tehát. akkor. amikor a bér
besorolási szabályok módosí
tásáért folyik a harc, gyakor
latilag az átlagos béremelésen 
belül a magasabb bérfejlesz
tést kívánják elérni. Ezt csak 
mások ronisára lehet meg
tenni, mivel a bérezésre, bér
fejlesztésre rendelkezésre ál
ló összegek emiatt a törek\'és 
miatt nem lesznek magasab
bak. Ezért a s::akszerve::etek
nek is nagyon meg kell gon
dolni. hogy mikor. miért áll
nak ki, his::en tudatában van
nak, hogy azt csak mcis tag
jaik rovcisára érvényesítheti/e. 

Ide tartoztak voü1a az alacso
nyabb béroszlálvba soroltak 
és a központi igazgatús dol
gozói. A VSz a munkáltató 
javaslatait támogatta. de szin
te valamennyi más szaks::,er-
1·ezet e::zel 11em. értett egyet. 
Különösen érdemes kiem„lni 
a �lozdonyvezetük Szakszer
vezetét, akik kizárólag abban 
\'oltak érdekeltek, hogy ne le
gyen kötelező béremelesi mer
ték, csak kizárólag a tarifa
ráállás-szint kerüljön megha
tározásra. Álláspontjuk érthe
tő. mert a mozdonyvezetők 
szinte Yalamenny1en a tarifa 
70 ° 1

0-án álltak, és így a bér
emelésük mértéke csak a rá

állási szint emelésétől függött. 
A kötelező emelés bérkihatá
sa korlátozta a ráállási szint 
meghatározását. A VSz-nek 
,·iszont számos tagja (alacso-

nvabb osztalyba tartozók, bu
dapesti pályaudvaron dolgo
zók. igazgatás terü !etén lévők) 
kimaradlal, volna a béreme
lésből. mert a tari faráállási 
szintjük múr meghaladta a 

80-85 %-ot. 
Ebbc>n a vit,íban érthetet

len volt más s.:akszervezetek 
(pl. VADESZ) álláspontja, 
amelyek s.:intén nem kíván
tak kötelező emelést, hiszen a 

tagjai nagyrésze csak a köte
lező emelésből részesülhetett. 
Hosszan tartó vita után komp
romisszumm: megállapodás 
született. amely szerint a 70 

u,'o-os ráállási szintet 82,4 0/o
kal emelték (ez 17,7 0/o-os bér
emelésnek felel meg) és a 100 
%-os ráállás alattiak 6 %-os 
mértékű emelésben részesül
tek. 

Többen felvetik az egyes 
osztályok és bértételek kö
zötti különbségek helytelen
!>égét. azt java�olva, hogy le
gven a magasabb osztályok
núl nagyobb bérkülönbség, 
mmt az alacsonyabbaknál, 
csak kevesen vannak az ilyen 
módoo;ítást igém·lők. 

Alku a béremelés mértékéről 

A MÁV-nál az érdekegyez
tetés során a legkényelme
sebb helyzetben a Mozdony
vezetők Szakszervezete van, 
mert egy homogén munkakö
ri csoport érdekeit képviseli. 
Altalában az tapasztalható, 
hogy sok munkavállaló nem 
ismeri, hogy a bérszabálvzat 
számára kedvező módosításá
Yal elérhető magasabb bér 
(bérfejlesztés) csak más mun
kavállalók hátrányára való
sítható meg. Biztosan van
nak olyanok Is, akiket az nem 
zavar, hogy a részükre elő
nyös intézkedés másoknál 
hátrányt okoz. Érdemes rövi
den attekinteni az idei bér
fejlesztés tárgyalásait. és ele
mezni, hogy különböző meg
nyih·ánulások mögött milyen 
érdekek húzódtak meg. 

Eltérő vélemények 
a szakszervezeteken belül 

A legtöbb észrevétel, javas
lat a ::  egyes munkakörök ma
gasabb  fizetési osztályba so
rolásánál hang::ik el. A múlt 
év őszén a különböző tagoza
toktól, területi intéző bizott
ságoktól összesen több mint 
130 munkakör feljebb sorolá
sára érkezte!, kérelmek. Nyil 
vánvaló. hogyha ezeket a fel
jebb sorolási igényeket érvé
nyesítik, azok elégedetlensé
gét váltja ki, akik besorolása 
nem változott. Ugyanakkor 
azzal a következményekkel is 
jár egy-egy munkakör feljebb 
sorolása (hiszen az igény is 
ene irányul), hogy a maga

sabb osztályba somlt munka
körben dolgozók 10-20 Ofo-os 
fizetésemelésben részesülnek. 
Mivel ennek, forrcisa csak a 
béremelési keret lehet, ezért · 
csökken az ciltalános béremeA béremelés mértékére vo

natkozó tárgyalásokon figye
lembe kell venni a szakszer
\•ezeteknek a következő szem
pontokat : 

- az elörebecslések szerint 
milyen mértékű infláció vár
ható, 

- az adott \'állalatnál mi
lyen a munkavállalók bér
helyzete (ezen belül hogyan 
alakulnak az átlagkeresetek 
más nemzetgazdasági szekto
rokhoz képest. milyen mérté
kű volt az előző évi bérfej
lesztés és van-e annak áthú
zódó hatása stb.), 

- milyen a gazdálkodó szer
'l.'ezet általános gazdasági hely
zete, milyen következménve
ket vonhat maga után a bér
emelés (pi: esetleg nagyobb 
létszám elbocsátása stb.), 

- nagyon fontos azt is fi
gyelembe venni, hogy az adott 
gazdálkodó szervezet milven 
helyet foglal el az orszag éle
tében (általában kulcsfontos
ságú szerepet jatszónak te
kmtik az energiaszektort, a 
közlekedést, néhány szolgal
tatast stb.), 

- mennyire tud hatni az 
adott szakszervezet a munka
vallalók tömegeire. 

Természetesen a Vasutasok 
Szakszervezete a bérfejlesz
tesi tárgyalásoknál valameny
nyi tényezőt mérlegel, kiegé
szítve azzal a lehetőséggel, 
hogy a legutóbbi tárgyalások 
alkalmával igénybe vette a 
kormánnyal \·aló tárgyalást is, 
mivel a MA V nem volt abban 
a gazdasági helyzetben, hogy 
bérfejlesztést biztosítson. A 
tárgyalások alkalmával a MAV 
területén működö más szak
szervezetekkel sikerült teljes 
együttmilködést elérni, s így 
újabb eredményt produkálni. 
A felsorolt szempontok érvé-
nyesítésében a Vasutasok 
Szakszen·ezete értékelhető 

eredményeket ért el a múlt 
évi bértárgyalásokon. Az inf
lációt 1993. éne akkor 17-
200 0-ra becsülték, ehhez ké
pest sikerült elérni, hogy a 
vasutasok átlagbére kb. 20-
2211/o-kal emelkedjék (átlago
san 16 0/o alapbér-növekedés 
és kb. 50/o-os bérnö,·ekedés a 
múlt évi bér jellegű intézke
dések áthúzódó hatásaként). 

Az mcis kérdés, hogy ma már 

az latszik, hogy az infláció el
éri a 23-24°1

0-ot, és ehhez ké
pest a vasutasok reálbére 
csökken. 

Az elmúlt év végén a leg
nagyobb nehézséget a lVIÁ V 
gazdasági helyzete jelentette, 
amelyet akkor a kormány se
gítséget igéró támogatásárnl 
átmenetileg sikerült áthidalni, 

Ki kell emelni, hogy a vas
út a legtöbb ország életében 
kulcsfontosságú szerepet tölt 
be, így a működőképesség 
fenntartására a kormányok
nak fokozott figyelmet kell 
fordítani (nagyobbat, mint 
amelyet jelenleg a magyar 
kormány). 

Azt a szempontot, amely 
szerint a vasutas munkavál
lalók átlagbére elmaradt más 
területeken foglalkoztatottak 
bérétől, és ezt az elmaradást 
egy magasabb bérnöveléssel 
kellene csökkenteni, nem si
került érvényesíteni. Ennek 
elsödleges oka a MÁV igen 
kedvezötlen gazdasági helyze
te, amely miatt most kiemelt 
béremelésre nem kerülhetett 
sor. 

Utólag is megállapítható, 
hogy a bértárgyalások ered
ményes sikerében sokat segí
tett a vasútnál működő szak
szervezetek egységes fellépé
se, de különösen az a támo
gatottság, amely a vasutas 
munkavállalók széles körei
nél megnyilvánult (ideértve a 

figyelmeztető sztrájkot is). 

A bérek le/osztása 
A bérek felosztásán valójá

ban csak a bérfejlesztési, bér
emelési keretek nagyobb mun
kaköri csoportokra, egyének
re \'aló felosztását kell érte
ni.  Az osztás elvileg többféle
képpen is történhet. Például 
mindenki egyforma összeget 
kap, vagy egyforma százalé
kos mértékű béremelésben ré
szesül, vagy a közvetlen szol
gálati vezető határozza meg a 
béremelés összegét, vagy elő
re meghatározott tarifarend
szer szerinti béremelést álla
pítanak meg. Más móds7er is 
elképzelhető. i lletve a felso
rolt módozatok kombinációja 
szerint lehet eljárni. 

A l\lÁV-nál két éve a tari
farendszer szerinti bérfejlesz
tés valósul meg, ahol a fő vi
tatéma a tarifaráállási szint 
és biztosított bérfejlesztés 
mértéke, amelyeket a koráb
ban elfogadott béremelési ke
retből lehet kialal,ítani. 

A béremelési keretből ,·ég
rehaitható intézkedések fölöt
ti vitát a Vasutasok szakszer
vezete három síkon folytatja : 

- a munkáltatóval, akinek 
érthetően, saját elképzelései 
vannak, 

- a társszakszervezetekkel, 
amelyek saját tagjaik érdeké
ben eltérő véleményeket, ál
láspontokat képviselnek, 

- a Vasutasok Szakszerve
zete belső szervezeteivel. ame
lyek ugyancsak saját tagjaik 
speciális érdekeiért lépnek 
fel. 

Mielőtt az érdekszférák bemu
tatására kitérnék, ismertetni 
kell. hogy a bérfejlesztés mér
tékére \"onatkozó érdekek a 
vasút jelenlegi bérszabályo
zási (tarifa) rendszerében ho
gyan érvényesíthetők. Arról 
már volt szó, hogy minden 
csoport (egyén) és a képvise
letüket ellátó érdekképvise
leti szerv törekvése a rendel
kezésre álló bérfejlesztési ke
retből minél nagyobb hánya
dot (mértéket) biztosítani tud
jon tagjai részére. Ezt ma el
sősorban a bét·szabályozási 
rendszer módosításán keresz
tül lehet elérni. Ennek két út
ja van. Olyan szabályt kell ér
vényesíteni, amely bizonyos 
csoportokat kedvezóen érint 
(pl . :  képzettségi szintek, tan
folyamok, vizsgák kedvezőbb 
elbírálása, vagy a gyakorlati 
idök más módon való figye-

A bérfejlesztési keret fel
osztásánál a munkáltató arra 
törekedett, hogy az alapbér
emelések \·onzataira (műszak
pótlék, átlagbérrel díjazott 
idök stb.) minél nagyobb ösz
szeget vonjon le. Ezzel a biz
tonscigQsabb gazdálkodás fel
tételeit kívánták megteremte
ni és ez tartalékolási lehető
séget is jelenthetett volna. A 
szakszervezetek a tervezett 
összeg jogosságát vitatták és 
elsősorban a VSz számokkal 
bizonvította az elfogadható 
mértéket. Végül a VSz ja\·as
latához közelálló összeg ke
rült elfogadásra. 

A munkáltató az átlagos 
alapbér béremelési mértékén 
belül kötelező százalékos mér
tékű béremelést is tervezett, 
hiszen a kitűzött tarifaráál
lás szint mellett viszonylag 
sokan anélkül nem részesül
hettek volna béremelésben. 

Az természetes, hogy egy 
heterogén összetételű tagsag
gal bíró szakszervezetnél az 
egyes csoportok érdeke elté
rő lehet. Talán ezeket a kü
lön bözö nézeteket a legnehe
zebb egyeztetni és ezekből egy 
közös állá�pontot kialakítani. 
Milyen témákban alakulnak 
ki a leggyakrabban eltérő né
zetek"? 

A bérrendszer néhány alap
kérdésében (például legyen-e 
a vezetönek lehetősége a ta
rifa szerinti alapbér differen
ciálásában, milyen mértékű 
legyen az egyes bérosztályok, 
bértételek közötti különbség, 
a gyakorlati idő számításánál 

milyen időket vegyenek fi- lési mérték. 
gyelembe, stb.). A szakszervezetnek nagyon 

Az egyes munkakörök fize- meg kell gondolni, hogy mitési osztályba sorolásánál és lyen feljebbsorolási javasla
az ott meghatározott feltéte- tokat támogat, hiszen egy-egy 
leknél, mennyi legyen az éves munkakör magasabb osztály
bérfejlesztési keretből az alap- ba sorolása más munkakörök
béren kívüli bérelemekre for- nél okozhat feszültséget és 
dítható rész? Legyen-e és ha ma.sok béremelését mérsék
igen, milyen mértékű ún. kö- Ii. Viszont, akik kérése kellő 
telezö alapbér-emelési mér- tamogatást nem kap, úgy ér
ték és az kikre terjedjen k i ?  zik, nem képviselik megfele• 

A szakszervezeten belüli löen érdekeiket. 
konkrét nézetkülönbségekböl 
itt csak néhányat emelek ki, Ott is jelentkezik érdekel
azokat. amelyek rendszeresen lentét, amikor az alapbéren 
visszatérnek és jellemzőnek kívüli bérelemefc (pl. műszak• 
tekinthetők. pótlék. készenléti díj stb.) 

Az új bérrendszer elkiszi- megállapításáról van szó. Akik 

tésekor és "ázota. is a módosí- Ilyeneket rendszeresen kap
iasoknál mindig félmer4il qn- nak, azt szeretnék, ha ezek 
na.k' igénye, hogy . a bérre,�d- _ össz,ege, mértéke minél ma

szer tegyen lehetővé a szolgá� gasabb lenne. Akik viszont 
lati vezető 1·észére bizonyos ebből nem részesednek ab• 
mértékű _d�ff.erenciálást (�se�- ban érdekeltek, hogy ez:k ösz
leg a t�nfatol cs1;1k felf�le) es szege minél kevesebb legyen ezzel ehsmerhetnek a kiemel- . .. • 
kedő munkavégzést. Többen h1szei: akkor . tobb marad az 
ellenzik ezt a fajta bérmeo- alapberekre, illetve azok eme
allapítást, hivatkozva a vez�- lésere. Általában itt abban 
tök elfogultságára. Eddig a lehet kiegyezni, ha az ilyen 
\'ita még mindig a fix tarifa- fizetéselemeken nem történik 
rendszert kívánók javára dőlt változtatás. 

Legyen-e biztosított béremelés'! 
Még egy vitára okot adó té

mát szeretnék kiemelni. Le
gyen-e biztosított bél'emelés? 
Itt azok, akiknek bére a kö-

telező ráállási szintnél maga• 

sabb, abban érdekeltek, hogy 
ilyen béremelés legyen, lehe• 
töleg minél nagyobb mérték• 
ben, hiszen egyébként a fize------------------------------------------. tésemelésből kimaradnának. 

AZ MSZOSZ-BEN 

Megalakult a kereszténydemokrata

keresztényszocialista platlorm 
(Folytattis az 1. oldalról.) 

azonos eszmerendszerre épülő 
platformok. 

- Elképzelhető-e ezek kö
zött a platformok között 
együttműködés, pl. a mun
kástanácsok, keresztényde-

mokrata-keresztényszocia
lista és az l\ISZOSZ azonos 
platformja között; Ha igen, 
várható-e, hogy ez az együtt
működés elösegíti a szakszer
,·ezeti egységet vagy az 
együttes fellépést az érdek
védelem területén? 

- A munkástanácsoktól 
ilyen együttműködési ajánla
tot már korábban kaptunk. 
Erre mi pozitívan válaszol
tunk. Meggyőződésünk, hogy 
törvényesen működő szakszer
vezeti szövetségekbe létrejö
vő kereszténydemokrata-ke
resztényszociális platformok 
közös célja, hogy segítse a 
keresztény szakszervezeti ta
goknak alapelveiket é� érték
képzeteiket tudatosítani. meg
szilárdítani és elmélyíteni. A 
platform olyan szakszervezeti 
tagok világnézeti közössége, 
akik a keresztényszociális ta
nítás elveit vallják. Ezek az 
elvek és erre épülő cseleke
detek képezhetik az alapját a 
közös együttműködésnek a 

szakszervezeti tevékenység- ségét alkotó ágazati, szakmai 
bén, különösen gazdasági és tagszervezetek létrehozhatják 
szociális területen. Mi a.: a kereszténydemokrata-ke
MSZOSZ-en kívüli szakszer- resztényszocialista platform 
vezetekben és azok szövetsé- helyi szervezeteit". A plat
geiben nem ellenséget látunk, formnak tagja csak olyan sze_ 
hanem a munkavállalók szö- mély lehet, aki egyben az 
vetségeit. partnereit. Bízunk MSZOSZ valamely tagszerve
abban, hogy az azonos plat- zetének is tagja. Kettős tagság 
formok közös eszmerendszere nem megengedett. 
erősíteni fogja az együttmű- Ennek szellemében meg
ködést és az együttes fellé- kezdtük az MSZOSZ tagszer
pést. Ennek egyik feltétele a \'ezetein belül a platformok 
türelmesség, a pluralitás tisz- kialakítását. A Vasutasok 
teletbentartása, az egyetértés Szakszervezetén belül lénve-
legszélesebb alapjainak a gében összeállt azoknak a ·ta-
megteremtése. goknak a tömörülése. akik a 

- Az alakuló kongresszus platform magját alkotják. 
megteremtette-e a lehetőségét Várhatóan az év végére regio
annak, hogy az l\ISZOSZ tag- nális-területi szinteken is ki
szervezetein belül létrejöjje- alakulnak a platform szerve
nek az ágazati, regionális ke- zetei. Erős szen•ezetek létre-

reszténydemokrata-keresz- jöttével érvénrre tudjuk jut-
tényszocialista platformok'? tatni a platform célkitűzései-

- Örömmel és nem kis ben megfogalmazott elveket. 
megelégedéssel tájékoztatom Várjuk mindazokat, akik el
a lap olvasóit, hogv aminL a veinkkel, célkitűzéseinkkel 
platform megalakulásáról a egvetértenek, lepjenek a plat
nagy nri J,·ánosság értesült. form tagjai sorába. Nem va
egyre-másra hívtak telefonon, �yunk egy pártnak sem leköte
arról érdeklődve. hogyan ala- lezettjei, de kötelességünknek 
kíthatók meg a helyi platfor- tartjuk. hogy a szakszervezeti 
mok. Ez számunkra jó előjel. te\·ékenységi.inket a keresz
Alakuló kongresszusunk elfo- tény értékrend szellemében 
gadott alapszabálya kimond- vegezzük. 
ja, hogy „Az :MSZOSZ szövet- P. J. 

Ezek közé tartoznak a buda• 
pesti pályaud\·arok dolgozói, 
az alacsonyabb és legmaga
sabb fizetési osztályba tarto
zók. A vidéki munkavállalók 
és a középsö fizetési osztály
ba tartozók a bban érdekeltek, 
hogy ne legyen biztosított bér
emelés, mert ebben az eset• 
ben az átlagos tarifaráállási 
szintet magasabban Lehet meg• 
határozni. A kérdés felveté• 
sében megjelenik a budapesti 
és vidéki szolgálati helyek ér• 
dekellentéte. Nehéz volt eb• 
ben az esetben olyan állás
pontot képviselni, amelyet 
mindenki el tudott fogadni. 

Talán az a néhány gondo· 
lat. amelyet vázlatosan ismer
tettem, megfelelően érzékel• 
teti, hogy a bérkérdésekben 
nincs és nem is lehet egysé• 
ges szemlélet, mivel az érde• 
kek eltérőek. A VSz tárgyalói• 
nak mégis egyfajta véleményt 
kell képviselni, és ehhez ki 
kell alakítani azt a „közép
utat", amelyet vélhetően a 
legtöbben el tudnak fogadni. 
Ha valaki ügy érzi. hogy az ő 
érdekét nem képviselték kel
lően, annak csak az lehet az 
oka. hogv nem a többség ér
dekét képviselte, illetve sér· 
tette mások érdekét. Közeleg 
az az idő. amikor ismét tár
gyalni kell a bérrendszer eset
leges változásairól és a bér
fejlesztés mértékéről, a vég
rehajtás részleteiről. A véle
ményt nyilvánítók, a javas• 
lattevők jó ha arra is gon• 

dolnak, hogy a meg nem va• 
lósuló elképzeléseiknek mi

lyen objektív okai lehettek? 
Dr, Simon József 
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Választási előzetes 
Munkavállalók képviseletét a parlamentben 

l\Ielyik legyen a jövő ev1 
parlamenti választások nupja '? 
Négy százalék helyett öt szá
zalékra emelkedjék-e az úgy
nevezett alsó küszöb? Csök
kentsék-e a parlamenti képvi
:,elők számát? Maradjanak-e 
a listás választás jelenlegi ará
nyai '? Egykamarás rngy kétka
marás Jegyen-e a parlament?  
Hogyan lehetne elérni. hogy 
rövid. tisztességes és olcsó le
gyen · a választási kampány? 
Milyen elvek alapján foglal
kozzék a tömegtájékoztatás a 
kampánnyal'? 

Megannyi kérdés. Folynak a 
műhelymunkák, a viták, az 
egyeztetések. Készül a \'álasz
tási törvény módosítása, zajla
nak a kampány kérdéseit tisz
tázó tanácskoz.ások. És készü� 
lődnek az eg�·es pártok is, 
mind a parlamentiek, mind a 
parlamenten kívüliek. A dara
bokra hullott kisgazdapárt is 
helyre akarja állítani a kis
gazdaegységet, miként a szét
forgácsolódott szociáldemok
raták is az egységes párt létre
hozásán fáradoznak, a továb� 
binál eredményesebb szereplés 
érdekében. A pártok között is 
megindultak a puhatolózó be
szélgetések, felgyorsultak a 
szövetségkeresések. Ki kivel, és 
k1, kivel nem. 

Az igazi, a hivatalos kam
pány ideje még odébb van, de 
gyakorlatilag már beindult a 
választási felkészülés intenzí
vebb szakasza. Szaporodnak az 
ezzel kapcsolatos rendezvé-

Hol tartunk ezekben a dol
gokban, milyen esélyünk van 
rá, mit tehetünk ennek érdeké
ben'? Ilyen összefüggésben, 
napjainkban előtérbe kerülnek 
az érdekképviseletek és a pár
tok kapcsolatai. 

Figyelmet érdemelnek a 
munkaadók köreiből érkező hí
rek. A Gyáriparm,ok Országos 
Szövetsége, a Vállalkozók Or
szágos Szövetsége, az Iposz és 
az Ipartestületek Kamarája 
elhatározta a szorosabb együtt
működést és a közös álláspont 
kialakítását gazdaságpolitikai 
kérdésekben. A választásokra 
készülve különböző munka
anyagokat készítettek, amelyek 
egyebek között az érdekképvi
seletek és a pártok viszonyát 
is elemezték. Rögzítették pél
dául, hogy csak azokat a pár
tokat támogatják. amel�-e� 
egyértelműen szétválasztják 
a politikai és a gazdasági funk
ciókat, majd huszonegy pont
ban foglalták össze a gazdaság 
legsürgetőbb teendőit. 

:És mi újság a munkavállaló
kat képviselő szakszervezetek 
házatáján, mindenekelőtt a 
legnagyobb szakszervezeti szö
vetség, az MSZOSZ berkeiben? 
Megérlelődött az a felismerés 
és az igény arra, hogy oldód
jék a törvényhozás aszimmet
riája, kapjon nagyobb helyet 
benne a munkavállalói prob
lémák képviselete. Legyen ez 
erőteljesebb vonulata a parla
ment munkájának. Fontos 

ugyan a szakszervezetek rcszé
ről a lobbyzás. de otl kell len
ni, ahol a dönté�ek stületnek. 
A személyes jelenlétet, a tevő
leges közremüködést semmi 
sem pótolhatja. 

A készülődés folyamatában 
nem véletlen, hogy az 
l\ISZOSZ-en belül megalakult 
a szocialista-szociáldemokra
ta. és a keresztén�'demokrata
keresztényszociál is platform. 
Az sem pillanatnyi rögtönzés 
műve, hogy az utóbbi időben 
fokozatosan kialakult és erő
södött az l\1SZOSZ és az 
MSZP kapcsolata. Ennek meg
jelenését és hasznát láthattuk 
már a kisbéri időközi választá
sokon és a májusi tb-önkor
mányzatok megválasztásakor. 

A bérből és fizetésből élők 
képviselete két módon erősöd
het a parlamentben : ha önálló 
szakszervezeti emberként in
dulhatnak képviselők a pártok 
listáin, vagy adódnak olyan 
pártok, amelyek programja ga
rantálja a munkavállalók ér
dekeinek érvényesülését 
függetlenül attól, hogy hány 
szakszervezeti tisztségviselőt 
állít a párt jelöltül. Arra ter
mészetesen nem számíthatunk, 
hogy tömegével lesznek ilye
nek, de azt remélhetjük, ki
választódnak majd alkalmas 
és vállalkozó szellemű jelöl
tek. 

Hogyan vélekednek mind
erről a pártok, például a Ma
gyar Szocialista Párt? Megha
tározó személyiségeik nyilat-

kozataiból az derül ki, hogy 
a szocialisták, természetesnek 
tartják olyan képviselőjelöltek 
allítását, aldk a szakszerveze
ti mozgalomban dolgoznak. 
Abból indulnak ki ugyanis, 
hogy Magyarországon mind je
lentősebb tényezőkké válnak a 
szakszervezetek a munkavál
lalók érdekeinek védelmében 
és képviseletében. úgy vélik 
ezért, hogy a parlamentbe ju
tott szakszervezeti képviselők 
egyaránt tudják képviselni a 
szocialista párt törek\·éseit és 
a munkavállalók érdekeit. Azt 
tervezik, hogy a 176 egyéni 
körzetben 15-20 olyan jelöltje 
lesz a szocialista pártnak, akik 
jelenleg a különböző konföde
rációkban, ágazati szakszerve
zetekben és helyi szervezetek
ben tevékenykednek. Közülük 
lesznek megyei és országos 
listákon is. A legtöbb jelölt az 
MSZOSZ-ből került ki. de 
lesznek a SZEF-ből, az ÉSZT
ből. és nem kizárt az Autonó
moktól, a Ligától és a Mun
kástanácsokból érkező jelöltek 
állítása sem. Szélesebb körből 
lesz tehát a választék. 

Jelenleg is tartanak az elő
�:;:észületek, most ennyi mond
ható. Milyen esélyekre számít
hatunk, hogyan alakulnak az 
erőviszonyok, milyen szak
szervezeti magatartást kíván 
az, ha a szocialisták kormány
ra kerülnek és milyenre, ha 
ellenzékben maradnak? - ez 
még nagyban függ a továb
biaktól. Lesz még miről írni és 
gondolkodni. hiszen már most 
ősszel felgyorsulnak az esemé
nyek, magasabb fordulatra 
kapcsol mind a pártpolitika, 
mind a munkaharc, s benne az 
érdekvédők tevékenysége. 

Kárpáti Sándor 
nyek, készülnek a programok, :-------------------------------------------
zajlanak a nyilatkozatháborúk, 
folynak a találgatások az erő
viszonyok pontosabb felméré
sére, az esetleges befutóra, a 
lehetséges és kívánatos kor
mánykoalícióra. Megjelentek a 
magukat győztesnek kikiáltott 
pártok, pártvezérek is, isme
rünk már (ön)jelölteket is a 
miniszterelnöki posztra. 

Sok még a nyitott kérdés, 
amely válaszra vár. Kérdés, 
kell-e ezzel foglalkoznunk ne

-künk, szakszervezeti tagok
nak? Nem korai-e még, s egy-

-általán, ránk tartoznak-e? 
Igen, ránk tartoznak, mert 
érintette/e és érdekeltek va
gyunk. A bőrünkre, a zsebünk
re 1negy a dolog. Jövőnk függ 
tőle, gyermek,eink és unokáink 
holnapja és holnaputánja ala
kul általa. Mi nemcsak munka
vállalókként és nyugdíjasok
ként jegyezzük státusunkat, 
hanem felelős állampolgárok
ként, akiknek joga és köteles
sége a választás, a szavazás, a 
beleszólás a magunk, csalá
dunk és az ország sorsának 
formálásába. 

A gondoktól gyötört század
végén, a veszélyektől terhes 
ezredforduló küszöbén nem en
gedhetjük meg magunknak a 
hűvös közönyt, az előkelő kí
vülállást. Nem asszisztálha
tunk a részvétlenségnek, az ér
dektelenségnek. 1994-ben nem 
is111ételhetjük meg a tagadás_ 
választását. Mert nem(csak) 
valakik és valami ellen kell 
szavaznunk. hanem valakikre 
és valamire. Arra és azokra, 
akikben leginkább bízunk, 
amitől a legtöbbet , árhatunk a 
négyéves tapasztalatok alap
ján. Egyet kell értenünk a 
köztársasági elnök minapi nyi
latkozatával : ., . . .  Minden or
szágnak olyan kormánya és 
parlamentje van, amilyet meg
érdemel." 

Szerencsés lenne, ha jövőre 
tudatos(abb)an választanánk. 
Nem pusztán érzelmektől in
díttatva, s főként nem indulat
ból. Gondoljuk végig higgad
tan és alaposan, hogy "nilyen 
következményekkel járt a 
szerkezeti aránytalanságot 
mutató, féloldalas parlament 
megválasztása 1990-ben. l\Iert 
aránytalanul féloldalasra si
keredett. Egy-két kivételtől el
tekintve nem kerültek be szak
szervezt!ti tisztségviselők, nem 
fogalmazódtak meg és nem 
kapta!{ képviseletet a munka
vállalói érdekek. de legalább
is gyengf>n, mi nimálisan. 

A saját bőrünkön érzett, 
alapvető tanulság, hogy - mi
ként a tulajdono,:ok a nekik 
megfelelő embere1<et -. ne
künk, a bérből /,s fizetésből 
élőknek, a nyugdijasoknak a 
szociális igazsáqosság képvise
lőit kell bejuttatnunk az Or

s.:ágpyiíli>sbe. Oda. ahol a leg
fontosabb döntések születnek. 

Sze1ntől szentben 
a kisnyugdíjasokkal 

Az alacsony és a kózepes 
nyugdíjjal rendelkező, kiszol
gált vasutasok nyomasztób
bán érzik a megélhetés gond
jait Elégedetlenek a kor
mánnyal, amely nem változtat 
lényegesen helyzetükön. Csak 
a három év dimenziójában 
látják romló életkörülményei
ket. 

A szentesi vasutas nyugdí
jasok érzik a közösség erejé
nek a szükségességét. Részük
re minden hét csütörtökjén 
fogadó napot tartanak. ők a 
Vasutasok Szakszervezetének 
a keretében tartják fenn meg
talált közösségüket. 

Dora Tóth Imrétől, a szen
tesi csomópont nyugdíjas 
szakszervezeti csoportjának a 
főbizalmijától megtudtam, 
hogy jelenleg 335 nyugdíjas 
tartja szakszervezeti tagságát. 
Augusztusban elküldték tilta
kozó levelüket az országgyűlé
si képviselők Budapest Szé
chenyi rakparti irodájába. Le
velükben az országos mozga
lomhoz csatlakozva kifejtik 
elégedetlenségüket az egyre 
súlyosbodó megélhetési terhek 
miatt. Megalázónak tartják az 
áfa-emelés úgynevezett kom-
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penzációját, amelynek bsz

szegéért 18 vagy 28 kilogramm 
kenyeret lehet vásárolni an
nak a nyugdíjasnak. aki jogo
sult az· egyszeri kompenzáció
ra. 

Milyen jövedelemzónában 
helyezkednek el a szentesi 
vasutas nyugdíjasok? Az átlag 
havi 11 ezer 500 forint, ame
lyen belül vannak 6000 és 17 
ezer forintos nyugdíjak. Sokan 
egy nyugdíjból ketten élnek. 
Sajnos a legidősebb korúak 
nyugdíja messze lemaradt az 
inflációtól és a megélhetési 
költségek növekedésétől. Sok 
évvel korábban kellett volna 
végrehajtani egy egyszeri 
alapnyugdíj kiegészítést. A 
nyugdíj emelések képtelenek 
alapvetően javítani a kisnyug
díjasok helyzetén. A lemaradó 
jövedelem és a növekvő költ
ségolló egyre szélesebbre nyí
lik. 

Zeke Imre bácsi 87 éves. 
Egyszerű beosztású vasutas 
volt, hosszú szolgálati idővel 
ment nyugdíjba. Feleségével a 
14 ezer forint nyugdíjból él
nek. 

- Anyagilag mekkora moz
gástere van a nyugdíjas cso-
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- Ha megdobálják kővel a vonatot, 
kenyérrel! 

én visszadobom 

(Rák Béla rajza) 

portnak? - kérdeztem Dora 
T. Imre főbizalmitól. 

- Lehetőségeink szerények 
.és korlátozottak. A legjobban 
rászorultakat segélyben része
sítjük. amelyre két forrásunk 
van. Gazdálkodásunk ebbe az 
irányba tolódott el. A vállala
ti keretből egy akalommal át• 
lag 1200, a szakszervezetiből 
pedig ezer forintot tudunk fi
zetni. Másra és kulturális cé
lokra bizony alig-alig jut va
lami. Azért még ebben az év
ben is megtartjuk októberben 
az uzsonnával egybekötött ta
lálkozónkat. Jelzésértékű, hogy 
a tagdíjbefizet.ési morál közel 
100 százalékos. A tagsággal a 
bizalmiakon keresztül szoros a 
kapcsolat. Az ő révükön nyug
díjasaink tájékozottak a vasút 
életéről és rendszeresen meg
kapják a Magyar Vasutast. 

Nem a politika, hanem a kö
zösség igénye és segítő ereje 
tartja össze a csoportba tarto• 
zó vasutasokat. Akiknek más 
társasági körük van, vagy ma
gasabb a kulturális, közéleti 
igényük, azokat lazább szálak 
fűzik a szervezett közösség
hez. 

Fogas Pál 

55 millió 

veszteség érte 

a vasutat 
A romániai \·asutassztrájk 

okozta \'eszteségekről egyelőre 
nincsenek még pontos adatok. 
A sztrájk idején mmtegy 45 

millió forint bevételtől esett 
el a MAV. A végleges össze:;: 
azonban elérheti az 50-55 mil• 

lió forintot is. Emellett a ma
gyar és a nyugat-európai vas-
úti társaságok számára ma 
még felbecsülhetetlenek a ká
rok, amiket az okozhat, hogy a 
fuvaroztatók esetleg elvesztik 
bizalmukat a régióbeli vasútl 
áru5zállítás iránt. 

J 

Macskaiai, 
megállapodás 
A l)Olitikai érzelmek 

hullámvasútján a társada
lombiztosítás ügye az el
múlt hóna1>okban imponá
ló magasságokba· emelke
dett és aggasztó mélysé
gekbe zuhant. A köztársa
ság elnökével az élen a 
társadalom jobbilt része a 
demokrácia nagy kihívásá
nak tekintette a tb-válasz
tások sikerét. Nem sokl{al 
később viszont a megvá
lasztott tb-elnökségek díja
zása körüli botrány so
kakban kétségeket ébresz
tett az új testületek tisztes
sége iránt. Alaptalanul ab
ban a tekintetben, hogy 
a két elnökség nem tett 
törvénytelen lépéseket: 
másfelől viszont a díjazás 
körül kialakult botrány
ról nem a sajtó tehetett. 

A botrány elcsitulásában 
nagy része van annak az 
örvendetes ténynek, hogy 
a tb-választásokon „győz
tes" és „vesztes", ,,régi" és 
„új" szakszervezetek nem 
estek egymás torkának. 
Az MSZOSZ nem követelte 
a vagyoni rendezés meg
változtatását, holott a Liga 
és a munkástanácsok elő
zetesen több in�atlant lm1>
tak, mint amilyen arány
ban aztán a társadalom
biztosítási és üzemi taná
csi választásokon szerepel
tek. Másfelől a Liga új ve
zetősége bölcsen nem szí
totta, hanem csillapította a 
vita lángját, s a többi 
konföderációt és a munlta
adók képviselőit sem hoz
ta lázba a kánikulai bot
rány. l\lindez örömhír, hi
szen a társadalombiztosítá
si önkormányzat 1>olitikai 
megosztottsága nagyobb 
kárt okozna a biztosítottak
nak. mint amekkora. kárt 
okozhat a tb presztizsének 
az a tény, hogy elnöksé!l'e 
dí.jazást szavaz meg magá
nak, s a legnagyobb szak
szervezet vezetői 1993 n:va
rán esetleg nyugati kocsira 
cserélik az egészen idáig 
használt Ladájukat. 

A tb-önkormányzatok ez
zel együtt kiállták a ,·i
hart, s az egység e bétc1! 
már meg is hozta elso 
g;rümölesét. Szabó 1,·án 

megállapodásra jutott 
Nagy Sándorékkal a v3:
gyonátadás clYi fcltétele1t 
illetően. Új törYény Szüle
tik majd, módosítják az 
AV Rt. működéséről szóló 
jogszabályt és természete: sen kijelölik az átadanllo 
ingatlanokat is. Ez utóbbi
akról nyilván egészen a 

vagyonátadás 1>illana_táíg 
folyik a vita. hiszen mmd
két fél a legjobb kondíció
kat szeretné kiharcolni 
magának. De ha ezt a tár
gyalóasztalnál, józan 
kompromisszumokkal te
szik. akkor kár túlzott je
lentöséget tulajdonítani az 
alku egyes fázisainak. A 
tárgyalások eddigi ered
ményeiről a kom1ány és a 
tb-önkormányzatok kép
viselői emlékeztetöt irtak 
alá, és remény van arra 
is, hogy a novemberre 
ígért négyszázalékos nyug
díjemelésből legyen vala
mi. A kormány aligha 
egyezett volna bele mincl• 
ebbe, ha a tb-önkormány
zatok kél)viselói egymással 
marakodnának. 

A demokrácia természe
téhez a botrányok is hoz
zátartoznak. A botrányok 
heves gesztusaira. persze 
macska,jajos másnap kö
vetkezik. Profinak az te
kinthető, aki il,venkor á 
sértődés külső jele nélkül 
képes csendben to,,ább 
dolgozni. A tb-önkormány
zatok túlélték a7 első bot
rányt. remélhetölel,? tanul
tak is belőle. s őszre jó 
esetben sor kerül a va
gyonátadásra. Tb-botrány 
- másmilyen botrány is 

• megjósolhatjuk, lesz 
még a jövőben : de fonto
sabb, hogy legyen nyugdij, 
emberhez méltó egészsé�
ügyi ellátás, jó szociális 
rendszer. 

Hegyi Gyula. 
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Kész téboly" - mondta Ion Iliescu elnök a román moz
donyvezetők hétnapos sztrájkjának közepén, an_iikor_ már az 
egész Balkánon megbénult a vasúti forgalom, es k�rvonala
zódni látszott a több milliárdos kár. Ráadásul az elszant mun
kabeszüntetőket még az sem hatotta meg, hogy az államfő -
érzelmi húrokat pengetve - arra hivatkozott, maga is "'.'7sut�s
családból származik. Tovább tartották magukat a sztraJkolok, 
mígnem a nyolcadik napon a kormány rendkívüli intézkedé
sei letörték a vasutasok ellenállását. 

Manapság már nem újdonság a sztrájk sem Romániában, 
sem más országokban. Am ilyen hordérejű munkakonfliktus 
után érdemes újragondolni az összefüggéseket és a következ
tetéseket. Például azt a tényt, hogy a vasút, s általában a 
közlekedés mennyire stratégiai ágazat, és sebezhetősége okán 
milyen mértékben .,alkalmas te:ep" a sztrájkra. Augusztl:1.s -�ö
zepén ugyanis :iemcsak a roman vasutakon mutatott voroset 
a szemafor hanem a magyar-román határon, a török-bol
gár-görög · határállomásokon is. Ferihegyen a magyar légi 
karbantartók helyezték kilátásba a leállást bérköveteléseik 
nyomatékául, a szerbek meg - a belgrádi hajóblokádnak meg
felelően - visszatartották a magyar uszályokat. 

,.Kész téboly" - ismételhetnénk a román elnököt, de ta
lán az is elegendő, ha azt mondjuk : bizony ilyen világot élünk. 
Nem babra megy a játék, sokágú konfliktusról van szó. Ami
kor mondjuk egy szolnoki mozdonvvezető értesült brassói kol
légái sztrájkjáról, bizonyosan szolidáris volt velük. Am ami
kor belegondolt abba, hogy ez hánv millió forint kárt oko:t ne
künk is, valószínű, más is megford:.ilt a fejében. 

Hírlik, a román közvélemény ,·egyes érzésekkel kísérte a 
munkabeszüntetést. Megkönnyebbült, ami kor véget ért. de el
lenérzésekkel vette tudomásul a hatalom megtorló akcióit. Ért
hető az utazókfü:önség türelmetlenséize. hiszen egy sztrájk sok 
kellemetlenséggel jár és nagy károkat okoz. De hát ilyen a 
sztrájk. ezért a nyomásgyakorlás, az érdekérvényesítés legke
ménvebb eszköze. Az is érthető. hogy a román közvél�mény 
ellenérzésekkel fogadta a hatalom fenvegetéseit, a tömeges el
bocsátások kilátásba heb,ezés«st. a karhatalmi erők és a nyug
díjas mozdonyvezetők igén�·bevéte!ét. Bizonyára igazuk volt a 
hatalom képviselőinek. amikor azt mcndták a vasutasok bér
követeléseire. hogv azok teljesíthetetlenek. 

Am nyilvánvaló. hogy a munk2vállalók is meg völtak győ
ződve igazukról. hiszen megmondták. hogv „a mozdon!lvetetők 
egyszer tévedhetnek. őket c.�alc i,gyszer lehet becsapni". És ők 
is bevetették tegyYertárukat :  a munkabeszüntetés mellé az 
éhségsztrájkot. a zsil- völgvi bá nyászok �zol idaritásút. az álta
lános sztrájk k i látásba helvezését, é,- azt. hogy a felelősségre 
vonást me�előzendő, valamennyi sztrájkoló vezetőnek kiál
totta ki mag:ít, feloszlatva a sztrájkbizotu-ái;ot. 

De hol maradtak a kompromis�zumok'? Miért nem került 
sor párbeszédre, a kölcsönös engedményekből sarjadó közele
dé�re? Hiszen ez a fő útvonal a munkaharctól a munkabé!,ébe 
a mege�yezéshez. Talán ezért is rúgott á kár 320 milliárd dol: 
!árra. meglehet ezért is született ilyen értékelé� · ninc-senek 
győztesek, csak veszte:;ek, veszte:;égek. kárpáti -
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125 éves a Magyar Államvasutak (4./ Negyvenegy evi szolgálat ufán 

Jóléti intézmények "Nekem a mozdonyok 
ma i s  h iányozn ak" A vasutaknál világszerte ha

gyományai vannak a jóléti in
tézmém•i rendszernek. A ,·as
u lak ugyanis abból indultak 
ki .  hogy bár a munkaadó és az 
alkalmazott között az érdekek
nek feloldozhatallan közössé
ge áll  fenn, mégis a kölcsönös
ség általánosan elismert tör
\·ényein alapulnak. A rendszer 
célja az volt, hogy fűzze szo
rosabbra a viszonyt. egyrészt 
a vasutak vezetői, m int a tár
saságok tőkéjének őrei, s a fe
lelősség viselői, másrészt az 
alkalmazott személyzet, mint a 
szolgálat jó ellátásának ténye
zői és a pénzügyi sikerek ki
ví,•ói között. 

A . munkaadói intézetek és 
intézkedések biztosították a 
vasúti alkalmazottakat a mun
kanélküliség ellen. s biztosítot
ták továbbá a betegségek, a 
munkaközben előforduló bal
esetek, a korai rokkantság és 
halálozás esetére. Ezeket az in
tézkedéseket az érdekeltek a 
\·ilágon mindenütt nagyra be
csülték. 

A vasúti személyzet maga i� 
igyekezett saját jólétét elömoz
ditani. Olyan intézmények ala
pítását és működtetését kez
deményezte, amelyekben tag
jainak anyagi támogatást, ön
képzést és szórakozást nyújt
hatott. 

A vasúti alkalmazottak ja
vára létesített i ntézmények 
között legrégibb a betegség 
esetén való segélyezés. Ahol a 
személyzet magánegyesülés út
ján nem gondoskodott a segé
lyezésről, ott a rnsút vállala
tok szen·eztek intézeteket, 
amelyekbe személyzetük közül 
- mai szóhasználattal élve -
a fizikai munkások tartoztak 
belépni ,  mérsékelt tagsúgi díj
jal . Ennek fejében nemcsak 
on·osi ellátást és gyógyszere
ket, hanem gyógyászati segéd
eszközöket. a keresetükben be
áJJott veszteségekért némi kár
pótlást és temetési költségtérí
iest is kaptak. 

Az egészségügyi szolgálatot 
a n1sutaknál egy Iöon·os \·e
zetése alatt alkalmazott rnnali 
és helvi orrnsok látták el. 

A legfontosabb jóléti intéz
mény : a betegsegélyezés. a bal
e-�et-biztosítás s a nyugdíjinté
zetek. 

A belegsegéJyzó pénztár, ha 
erejéből tellett. nagrnbb ösz
sze;;:ü segélyt is nyújthatott. de 
a táppénz a befizetés alapjául 
szolgáló napi kereset 75 szá
zalé!<éit nem haladhatta meg. 
A betegsegélyezés az egyévi 
időtartamot nem léphette túl. 
A temetési segély a napi ke
reset negy\·enszercsénél na
gyobb nem lehetett. A taggal 
egy háztartásban élő család
tagokat díjtalan orvosi segély
ben és gyógyszerekben része
síthette. A családtag halála 
esetén temetési segélyt adha
tott, mely a napi kereset húsz
szorosánál nagyobb nem lehe
tel l. 

A llelegsegélyző pénztár a 
megállapított segélyezés he
lyett kórházi teljes ellátást i s  
nyújthatott, s ha  a betegnek 
Yoltak olyan hozzátartozói, 
akiket eltartott, az ingyenes 
kórházi ellátáson felül még a 
táppénz felét is ki kellett f i
zetni a hozzátartozók részére. 

A tagok járulékát a munka
adó t·olt köteles fizetni. úgy, 
hogy annak egyharmad részét 
ő adta. kétharmad részét pe
dig az alkalmazottja béréböl 
\·onta le. A magyar kir. állam
vasutak betegsegélyző pénztá
ra az 1981. évi XIV. tc. alapján 
a napi 4 forintot meg nem ha
ladó kereset 3 százalékából ál
ló járulékkal működött. A vas
tit kettöt a tagok keresetéből 
vont le, egyet pedig sajátjából 
adott. Ennek fejében nyújtot
ta azokat a segélyeket, ame
lyeket a törvény megállapított, 
továbbá azt. amit a pénztár 
gazdáll;odásából még lehetővé 
Yál t :  ígv például a tag felesé
gének szülési átalánvt. a nő ta
gok számára, speciális g�•ógy
fürdökre pénzbeli segélyt, sza
natóriumi gyógykezelésre min
den tagnak utalvám·t. 

A vasút alkalma:::ottait a be
tegsegélyző pénztárba való be
lépé.�e egyrészt a törvény. más
részt a szolgálati rendtartás 
kötele:::te. 

A vasút-igazgatóságok min
denütt körütekintően gondos
kodtak a munka közben elő
forduló balesetek kó,·etkezmé
nyeinek az enyhítéséről. A 
gondoskodásnak ennél a for
májánál is az önkéntes és tör
vényesen kötelező biztosítással 
találkozhatunk. 

szabályozása. Annak ellenére, 
hogy az Országgyűlés erre 
többször is utasította a kor
manyt, ez csak az 1907. é\ 1 
XIX. tc.-\·el teljesedett be. Ez 
a törvény újból szabályo2.ta a 
munkás-betegsegélyezést és 
életbe léptette a baleset-bizto
sítási kötelezettséget. 

A tö1Tény szerint baleset
biztosítási kötelezettség ala es
tek nemre, korra, a fizetés és 
a bér nagyságára rnló tekin
tet nélkül mindazok. akik a 
tötTényben felsorolt vállala
toknál akár állandó. akár 
ideiglenes alkalmazásban Yol
lak. A biztosítást az országos 
munkás-betegsegélyező és bal
eset-biztosító pénztár eszkö
zölte, melynek helyi szerveiül 
a kerületi munkásbiztosító 
pénztárak szolgáltak. Az or
szág 96 kerületre volt. feloszt
t·a. A vasutak a baleset-bizto
sítas alá esö alkalmazottaikat 
kötelesek voltak a kerületi 
munkás biztosító pénztárnak 
bejelenteni, mégpedig abban a 
kerületben, ahol a vállalat 
székhelye volt. 

A vasutak által, az alkalma
zotta ik  jaYára létesített külön
böző munkaadói intézetek kö
zül talán legfontosabb a nyug
díjintézet. A Yasutak nemzet
közi kongresszusa a múlt szá
zad t·égén kétszer is foglalko
zott ezzel a kérdéssel. Az 1892. 
évi szentpétervári kongresszu
son elfogadott határozata ez
zel kapcsolatban kimondta : 
„A nyugdíjintézet létesítése a 

vasúti vállalatra nézve erköl
csi kötelesség és eszköz mind
azoknak a jó és igaz szolgála
toknak megjutalmazására, 
amelyekkel az ö érdekeit a ná
la alkalmazott személyzet elö
mozdította. Ez az erkölcsi kö

telesség nem terjed többre, 
mint  a:: arról i:aló gondosko
dásra, hogy a személyzetnek a 
m unkaképtelenségéböl kezdve 
élete végéig tartó. s részben az 
özvegyre és árvákra is átmenő 
nyugdíjat biztosítson." 

Az idei ,·asulasnap közpon
ti rendezvényén a Vezérigaz
gatói Dicséret átvételére szólí
tottak közölt \'Olt Vas Sándor 
is, aki ez év ta,·asza óta már 
n:vugdíjas. A k i  tüntetés átvé
tele után beszélgettünk 41 éves 
vasúti pályafutásáról. 

Vas Sándor anyai ágon vas
utas dinasztiából származik, 
így kötödése a vasúthoz ért
hető. Azok közé tartozi k, akik 
a 1\-lűszaki Egyetem közlekedé
si karát még Szolnokon kezd
ték, majd a befejezést már a 
fővárosban élték meg. Szeré
nyen jegyzi meg, hogy 1957-
ben egyetemi di plomáját jeles 
eredménnyel vette át. Mint 
mondotta már korábban is 
vonzódott a gépészethez, a gő
zösök világához. 

Nagy örömére Békéscsabára 
a:z akkori fűtőházba került, 
mérnök gyakornoknak. Itt sze
rezte meg a szakvizsgákat, 
közben volt fűtö, vezetett gőz
mozdonyt. Innen 8 és fél hó
napig Vésztőre helyezték mű
szaki reszorlosnak, aztán Kecs
kemét, Szeged következett. 
1961 februárjában került a sze
gedi igazgatóság vontatási osz
tályára, a mozdonycsoportba. 
Itt  t•alamennyi létrafokot vé
gigjárt, volt főelőadó, csoport
vezető, osztályvezetőhelyettes, 
1981 őszétől osztályvezető, il

letve később a KSZO megala
kulása után főmérnök. Vasúti 
pályafutásának utolsó éveit a 
katonai osztály, majd a vasút
biztonsági iroda élén töltötte. 

Hosszú utat tett meg, de szí
ve mindmáig a gépészetnél ma
radt. Ide köti számtalan em
lék. sok-sok öröm és gonddal 
teli hétköznapok. 

- 1958-ban tettem le a mo
torve=etői vizsgát. Nekilnk fel
sőfokú végzettségüeknek egyé
ni felkészülés volt előírva, s 
csak az ittolsó két hétben vo
nultu nk be a tanfolyamra. Ott, 
ilyen röi:id idő alatt is olyan 
barátság s::övödött, amely a 
mai napig is megmaradt. Im
már 35 éve minden évben ta-

lálkozunk - emlékezik v issza, 
nem kis nosztalgiával. 

Első munkahelyéhez, Békés• 
csabához sok emlék fűzi. Itt 
volt mozdonyvezető, négv hó
napig keményen meg kellett 
dolgoznia. Alaposan megis
merte ezt az embert próbára
tevő munkát, s a későbbiekben 
mindenkor becsülte az itt dol
gozókat. Hiszen abban az idő
ben az utazók sokkal több idöt 
dolgoztak, többet voltak távol. 
Nem volt ritkaság a 250 órás 
tá,·ollét sem. Békéscsabán éle
tében először vezetett gőzmoz
donyt, ma is élénken emlék
szi k a 377-es Kacsára. 

Külszolgálati ideje alatt, kü
lünösen a kisfűtőházakban 
szinte mindennel kellett fog
lalkoznia. Itt lehetett igazán 
megismerni a gépeket és az 
embereket. Később az igazga
tóság vontatási osztályán, 
előbb a szénirányítással, a ke
verékek összeállításának meg
szabásával, új í tási ügyekkel, 
kazánvizsgákkal foglalkozott. 
Irányítása alá tartozott a kis
kunhalasi t·ontatási főnökség, 
amely tudvalevöleg igen erős 
tranzit forgalmat is ellát. 

- Legalább huszonöt éven 
át a mozdonyvezetők képzésé
ben is részt vettem. Évente 
2-3 tanfolyam fejeződött be, 
mintegy 1500 !őt tanítottam, 
akik az ország minden részé
ből jöttek. Elektrotechni
kát, késöbb a vontatási utasí
tásokat, fűtőberendezéseket ok
tattam. Bizony nem mindenki
nek volt kedvenc tantárgya az 
elektronika, de esténként 
bejártam egy kis korrepetálás
ra. s így nem volt baj a vizs
gákon. Szerencsémre mindig 
megtaláltam a megfelelő han
got a hallgatókkal, s ma is nem 
egyszer előfordul, hogy vonat
ra várrn a vezetőállásból in
tegetnek. s invitálnak, hogy ott 
utazzam. Ha tehetem ezt az al
kalmat nem szalasztom el. Ez 
számomra mindig nagy boldog
ságot jelent. 

Hosszú énk alatt részfrevö. 
je volt a vontatá<;i nemek vál
tásának. a vasútüzem korsze
rűsítésének. Adódik a kérdés : 

- Melyik időszakot szerette 
jobban ? 

- 7\'ehéz erre válaszolni. 
Talán a gő-:,ös volt számomra 
a legkedt•esebb. Az kívánta a 
legteljesebb embert. mert lé
nyegesen nehezebb volt rajta 
a munka. Napjainkban viszont 
az elméleti felkészülés kap na
gyobb szerepet. Ha a mozdo
nyok közül kell választani, 
kettőt emelnék ki : a 424-est és 
az M 62-es mozdom·okat. Ezek 
álltak hozzám a legközelebb. 
őrülök annak is, hogy tevé
keny részese voltam a dizelröl 
vi llamos \·ontatásra történt át
Yáltásnak, a területünkön meg
valósult fejlesztéseknek. 

- Pár éve a gépészettől egé
szen más területre került. Nem 
volt az idegen ? 

- Egyáltalán nem. Különö
sen a VBI területén. ahol a gé
pész ember jól tudja kamatoz
tatni korábbi tapasztalatait. 
Gondolok i tt elsősorban a bal
esetek okainak v izsgálatára, a 
következmények elhárítására, 
illetve a megelőzésre. Nyugod
tan állíthatom : itt sem szakad
tam el a gépészettől. 

- Tavasz óta nyugdíjas. 
M i t  csinál ? 

- Van egy kis kertem, 
igyekszem bepótolni a koráb
bi lemaradást. Aztán itt van 
a gyermekkorom óta tartó 
nagy szenvedély:  a díszma<lár
tenyésztés. Kiállításokat is 
szervezek, Szegeden augusztus 
20-án i mmár a 29.-et. S ter
mészetesen a család sem ma
radhat k i  a mindennapokbó!. az 
unokáim is igényl ik a nagypa
pa társaságát. S mindemellett 
soha nem feledkeztem meg a 
legfontosabbról : az emberi 
kapcsolatokról. Szerencsémre a 
jó kedvem soha nem hagyott 
cserben. De azért a mozdo
nyok ma is hiányoznak. 

Gellért József 

Magyarország is azok közé 
a;: < országok közé tartozott. 
ahol a \'asutak megnvitásának 
első napjától gondoskodtak a 
megbetegedett alkalmazottak
ról. Az é,•i fizetéssel \·églege
sen k ine,·ezetteknek például 

l\lagvarországon a század
forduló u táni é\'ekben került 
az Országgyűlés képviselőháza 
elé a munka közben előforduló 
balesetekből a munkásokra 
háruló károsodás tön·ényes 

A m. kir. államvasutaknál 
a nyugdíj intézet. mely mintául 
és jó például szolgált a többi 
mag�·ar ,·asutaknak is 1870. 
ápri l is  l -jén lépett életbe. En
nek az intézetnek hivatalból a 
tagjává \'ált mindenki akit az 
állami ,·asulak szolgálatában 
végleges minősítéssel é\'i fize
téssel k ine,·eztek. A kezdetben 
alig ötszáz tagot számláló inté
zet a MA V hálózatának roha
m�s növekedésével fokozato
san nőtt terebélyesedett. 

Állomósfőnök nyugdíj előtt 
\'isi Ferenc 

betegség esetén rendszerint ,---------------------------
Ko\·ács Lajos állomásfő

nökkel abb,rn a szobában be
szélgettünk a balatonföldvá
ri ,·asútállomás épületében, 
amely egykoron Horthy Mik

lós Yárólerme \'Olt bál\·ányo
si vadászatai alkalmával. Ide 
érkezett Pestről jö,·et, innen 
ment to,·ább ked,·elt passzió
jának színhel�·ére. majd ide 
érkezett vissza, s indult haza 
a fő\'árosba. /\ többször át
épített állomásfőnöki szobá
ban ma mát· semmi sem em
lékeztet arra. hogy ez a he
h·iség a kormányzó váróter
meként szolgált. 

egy é\·en át meghagyták fize
tésüket és lakásrészükct. a 
munkások ellátására pedig kü
lön intézetet alapítottak. Ez az 
intézet az 1891. évi XIV. tc. 
életbelépésével a betegsegély
zö pénztár neYet vette fel. 

A YasútYállalatokat a kez
del i években - beteg alkalma
zottaik támogatására - kor
mányhatósági szabályzatok kö
teleztél�, majd az 1876. é\·i 
XVI. le. 76. §-a állami felügye
let alá vonta a Yasutakon és 
a hajókon annak ellenőrzését, 
hogy kellő számú on·ost alka]. 
maznak-e, továbbá az épülő 
vasutaknál és a forgalomnál 
dolgozó munkásoknak az el
helyezését, megbetegedésük 
esetére ápolásukat biztosítot
ták-e. 

Az 1 891. évi XIV. tc. már 
nem a vasutakat, hanem az 
alkalmazottakat kötelezte, s 
felsorolta mindazo\:at az ipari 
és kereskedelmi vállalatokat, 
amelyekben az alkalmazottak
nak nemre, korra és honpol
gárságra rnló tekintet nélkül 
betegsegélyző pénztárhoz kell 
tartozniuk. ha fizetésüknek. il
letve bérüknek egy napra eső 
összege 4 forintnál nem na
gyobb. Ugyanez a tön·ény ki
mondta, hogy a közlekedési 
nillalatok betegsegélyzö pénz
tárai továbbra is fennállhat
nak. 

A tön·ény szerint a beteg
segélyzö pénztárnak tagjai be
tegsége esetén az alábbi segé
lyez�st köteles nyújtani : húsz 
héten át orvosi segélyt. gyógy
szereket. a befizetés alapjául 
s:::ol.gáló összeg felével egyen
l<, táppénzt, nőknél négy hétig 
gyermekágyi segélyt. halála 
esdén temetési segélyt a befi
zetés alapjául vett öss:::eg húsz
saoro1 értékéig. 
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Nehéz a búcsú (Rák Béla rajza) 

Kenderesi újratemetése új
ból reflektorfénybe állította 
Vitéz Nagybányai Hort/ty 
Miklós személyét, így érthető, 

Nem tudom ki, hogy i·an 
vele, engem felettébb bosz
szan t, ha a szerelvény kocsi
jai kívül-belül koszosak, ha a 
kellemetlen szagot árasztó 
WC-kben a legalapvetőbb 
higiéniai eszközök hiányoz
nak. 

Augusztus első felében űgy 
adódott. hogy két egymást kö
vető héten Sopronban volt 
dolgom. Mindkét alkalommal 
a Lövér expresszel utaztam. 
Még ez a helyjegyköteles, exp
ressz sem kifogástalan. A 
szerelvényben található ko
csik többsége - enyhén szól
,·a - megette már a ken�·ere 
javát. Arról nem is szólrn, 
hogy az l. os:t.tályú kocsik 
ülésfejtámláinak védőhuzatai 
koszosak. szakadtak. S mint 
egyik útitársam megjegyezte:  
ő ahányszor a Lóvérrel utazik, 
mindig talál hasonló kif ogá
solni valót. 

Önkéntelenül adódik a kér
dés : oh·an szegény a !IIA V. 
hogy már a mosatá�ra sem 

Útközben 
kikel\'e magából alaposan ki
osztotta őket. 

- Veletek még nem ismer
tették a parancskönyvet, amely 
szerint a vonat csak bezárt ajjut pénz? Vagy talán emberi tókkal indulhat az állomásról? mulasztásról van szó? Egyál- _ De igen! _ válaszolta az talán ellenőrzi \·alaki az ex-

presszek tisztaságát. kiszere- egyik. 
1 . .  17 A 

.
1 é h 1 .  

- Hát akkor? . • •  ese . z t ycn s ason o ese- - Mi most nem vagyunk tek miatt az utasok joggal szolgálatban. A::: ajtók becsu-bosszankodnak. kása külön ben is a kalauz Györbe érve is történt olyan 
dolga, eset. ami mellett nem lehet 

szó nélkül elmenni. Annál is Amit ezután kaptak jo-
inkább, mivel vasutasok a gosan ! - azt nem hiszem 
történet főszereplői. hogy hamarosan elfelejt ik. 

Amikor a mozdonycsere és Ehhez zárszóként csak annyit. 
a fékpróba után elérkezett az ha mi vasutasok a kedYes 
indulás ideje, szóban és sípjel- utastól elvárjuk. hogy a vonat
zéssel többször is elhangzott a ra történő felszálláskor csuk
felhi,·ás a beszállás befejezé- ja be maga után az ajtót. ak
sére. Vonatunk azonban nem kor önmagunkkal szemben is 
mozdult. K inézve az ablakon legvünk következetesek, a fel
azt látom. hov az elöltünk le- jebbvalóval pedig t isztelettu
vő 2. osztályú kocsi végénél dóak. 
két fiatal \'asutas, fittyet Egyébként a Lővér expressz 
hány\'a a jelzésekre, zavarta- némi késéssel folytatta útját 
lanul beszélget. A menesztő- Sopronba, ahova pontosan ér
nek .. beugrott" ügyeletes tiszt kezelt. 
is el\·esztctte a turclmét, mert R, V. F. 

hogy balatonföld,·ári emléke 
előjött, s az is természetes, 
hogy a ri portalany és a ri
porter i s  kicserélte - eltérő 
véleményét - az újrateme
tés tényéről és hatásáról. E 
friss aktuálpol i t ikai esemény 
azonban nem befolyásolt 
bennünket abban, hogy fi

gyelmünket a \·asútra. a vas
utasok kérdéseire összpon
tosítsuk. 

- Melyek azok a témák, 
amelyeket feltétlenül meg 
akar említeni a lap ol,·asói
nak? 

- Három dolgot monda
nék : a rnnalak t·i l!amosítá
sát, a kulturált utazást és az 
egyenruha-ellátást. 

- Akkor kezdjük, men-
jünk sorban. 

- Ha kevés a pénzünk, 
akkor miért kell elkezdeni 
egyszerre két vonal villamo
sítását. A harmincas és a 
negyvenes vonalról beszélek. 
Célszerűbb lenne, ha előbb 
befejeznénk az egyiket, és 
utána kezdenénk hozzá a má
sikhoz. 

- Nézzük a kulturált uta
zás gondjait. 

- Ehhez nem elég csak 
meghirdetni a kereskedelmi 
vasút tervét. Nem elég akar
ni. tenni is kell. Mit és ho
gyan? Javítani kell az utazó
közönség, a szállító felek ki
szolgálását. Tiszta váróter
mekre. vécékre, peronokra 
van szükség. Ha nem intéz
kedünk. akkor oda jutunk, 
hogy lassan a nagy gaztól 
nem találnak be a1. emberek 
az állomásokra. Több jegv
pénztáreépre is szükség len
ne. Az id('genforgalmi szezon
ban rnlulabeváltókat kellene 
felállítani az állomásokon. E7 
a ja\'aslat már korább;rn 
felmerült, kezdeményeztük is, 

de a megvalósítás elakadt 
fönn. 

- Hogyan látja az egyen
ruha-ellátást? 

- Ne a kollektív szerző
dések szabályozzák az egyen
ruha-ellátásban részesülök 
körét és ,·iselésük idejét. 
Jobb lenne. ha külön utasí
tás készülne, amely hosszabb 
idöre rendezné az egyenruha
ellátást és -viselést. Mivel a 
kollektív szerződést állandóan 
módosítják, a hosszabb távra 
szóló szabálvozás nemcsak 
ésszerűbb lenne. de gazdasá
gosabb is. 

- Mielött megköszönöm tö
mör válaszait, kérem, vált• 
sunk néhány szót az ön sze
mélyéről. úgy tudom, nyug
díjba készül. 

- Igen, ha minden terv 
s=erint halad. akkor jövő év 
áprilisában nyugállományba 
vonulok. Eljött ennek is az 
ideje. 

- Hogyan éli ezt meg, mi
ként készül rá? 

- Vasutas családból szár
mazom, apám i s  a sínek ,·i
lágában élte le az életét. F:n 
1931 márciusa óta állok a 
MA V szolgálatában. 1 975 óta 
vagyok állomásfőnök a Ba
laton partján. Jövő é,· tava
szán 43 év szolgálati idő áll 
mögöttem. Milyen érzésekkel 
tölt el mindez? Felemás érzé
sekkel. Ennyi idő után nem 
könnyű meg\'álni  attól. amit 
megszoktam. összenőttem a 
\'asúttal. De azt is meg,·al
lom. hogv az utóbbi tíz év 
változásait már nehezen él
tem meg. Végleg elválni 
azonban nem akarok, mert ha 
akarnék, SE' tudnék. Itt dol
goztam végig az életemet, 
nem i s  volt má5 munkahe
lyem a vasúton kh·ill. 

(Kárpáti) 
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Vasúttörténeti 
Alapítvány Jelek 

A C:-on�rád meg\-ci cér:bí
rosagon \ ettek nvtlvontartás
ba a Vasúttörténeti Alapít
,·anyt, amelynek cé'lkitu,.éseit 
az alap1tók í�,· ,,sszegezték · 
,,A Htsuti torlcnel<'m tari!\ i 
c!>zkozPmck, emlcke nek fel
kutatása, ö��legyujtc�e. rc.nd
�zerezé�c és C'Zen e�7.l,ö1.rik és 
emlékek mc-�őrz�sC', feluj ítása, 
ápoláq, kiall itasokon tört<'nó 
bemulatúsa. Vasuttörténcli lm
tatások t..ímogatasa, a ,·asút 
ínint érdeklödf,, ll'het sé•ges pá
lvakezdo fi11talok sC'gÍlt'sc A% 
1!128-ban létesült El•cskcméti 
Gazda">(l!!i Vasút cs7.l,öze; nek 
gondozi1�a, meg,ív..'isa, hel) 1 
:,.'rnnzcnbC'n tor•énó bc>muta
t;isa. n1lam, nt uz ott IC', ö 
4fl0 03:J szmnú, Bugal'i Kispö
fögö �üimozdony üze'11elésé
nek figvelemmel kísérése." 

A= alapít i·ány nyitott és ah-
110= barmcly tC'r111rs:ctes "� 
;ogi személy kapcsolódhat, 
bármilyen s;;ellemi, dologi, 
t·agy pe11zbeni felaJánlcíssal. 
l\Iukoclése nyilv:inos, kö1.érde
kú, s az alapit,·tiny e.szközci
\'el, kiállítasaival a vasút 
múltját, jelenét kívánja meg
ismertetn, a vasút iránt érdek
lödökkcl. 

kívánnak létrehoi:n, e;v va�úti 
.skanzent. I\l int azt az alapílók 
elmondottak nem kí\ unnak a 1 

szolnoki :.kanzcnnek \'C'télv
tar�ai lenni. o,, kizurólag csak 

\'adv1zek tukrét 

a szelek összetörtek. 

S a napsugarakat i, ke;;K('nvnvom\o;,.u , a,út em
lekeinek s1erdn(>nek otthont 
adni. Eppen ezert a kcskeny
nyomkow \'a,úttal kapcc;olatos 
valamennn tar�1•i emléket, a 
k,svasuton hasznait Jármuvet, 
vagv a/.l kis1.ol��il11 berende
zr'•,t, techn1ka1 csikuzt szívesen 
elfogadnal, és azt t>lhdyczik 
lecndo skanzenjükbcn, 

Ebósorban a mé� múkodó 
:'l�J\ V es fl'dC'i vasutak tamoga
litsárn sdim:tanak. i.\1 indenfe-
1c :<P;!Ílségról. tamoguttisról 
Csendo,n Lajost. n kccskl'méti 
� '.mtata�i kircn�le'.tség Yezetó-

1 Jet kérik ertes1tcni. (Telefon: , 
06-41-05.) 1 

!\Iüködéstik masik teruletl' 1 
Szegeden egy állandó vasút
történeti kiállítas letrehozasa
ru irtinrul. Természetesen itt 
is sztim1tanak a vasútbarátok 
segítségére, a vasúti tárgyak, 
emlékek összeg) ujtésére. 

a vizek törik öss::c. 

.,1 taj ezer darab -
dombja, síkja, gödre. 

:\J i11t mély tenyér-;elck, 

cí rkok .sötctlenck. 

l\Iadárként t:erdcs az ag, 

a tor::.� magára marad, 
mint fáradt nagyapák, 

gorcsus és hallgatag. 

Kedvezményes színházbérlet 

A Vasutasok Szak�z:erveze
tc ezúton is ti1JékoztatJa a 
színházszereto vasutasokat, 
hogy a Jólsef Alt.la Szmház 
a \'asutasok részére az 1993/ 
9-1-es érndra kibocsátotta az 
.. Egri István" elnc\'czé�ú ber
letet, amelyet kedvezményes 
áron , asarolhatnak me;:: a 
\·asutasok és családtagjaik. 

1. Arthur Laurent - Sole 
Styne - Slephen Sondhe1m: 
Gypsy (musical) , 

2. Molnár .Ferenc: Olympia 
(, ígjáték) 

3. NeH Sunon: A nagyma
ma (színmü) 

4. Scarnicc!-Tarabusi: Ka
viár és lencse (komédia) 

Címúk : Vasúttörténeti Ala
pítvány 672-1 Szeged, Boross J. 
u. 4 B. C.\IAV Oktatási Főnök
ség) Számlaszám: l\IKB Rt. 

Bemutatkozási területük fő- Szeged 283-12992. 
ként regionális jt•llegű. Egy
részt Kecskemét Kk állomáson 

Az alábbi hat elöada;;os mú
sorten·ből négyet választ k1 a 

5. Bea umarchais: A sevillai 
borbély (Vígjáték) 

(Gellért) l színház igazgatósága. 
A musorterv : 

Csereüdülésen Le11gyelországban 

Lrngy<.'lországi cc;crrii<lüléscn ,·ehetett rés1t július 30-tól augusztus U-ig huszonkilenc Yas
utas g�·crek. A Balti-tenger 1mrt,ján, Dziwno wckben levő tábor jó szórakozási, 1>ihenési le
hetőséget biztosított a nyaraló vendégeknek. A vidám rendezvényeken - táncverseny, t>lay 
back show, szépség\'crseny - eredményesen szez·rpeltek a magyarok. Nép!>1.erüelt voltalt a 

futball-, a röplabda- és a tolla.slabda-mfrkőzé sek is. ,\ figyelmes nndéglátók több emléke
zetes kirándulást szcrvntek. Jártak tiibbel;. között Szczecinben, a nagy 1,ikötö,·ároshan. 
ahol megtekintették a. XIV-XV. században é1>i.ilt Szent Jakab-templomot és a hl'1'el'gi ,·á
rat. i\Iegcsodálták a \\'oli.ni nemzeti 1>arkot h. (Ké)lilnliön a magyar cso11ort tagjai láthatók.) 

Nem tudom, hany száz, , agy 
hány ezer va:.utassal beszél
gettem zsurnah:..ztai pályafu
tásom :..oran, mondhatom leg
többJük - le:;yen az pálya
munkas, vagy állomásfőnök -
segítök�szen állt rendelkezé
semre és adott meg minden, 
az olvasó!rnt érdeklő felvilágo
sítást. C upán nyulc-tí-. olyan 
„alanyra" akadtam, akikkel 
szemben nagvon nehéz volt 
„viselkedni". E, a:i: l'Vek soran 
lassan ös�zeállt. megfogalma
zódott egy szakmai tétel : a;,. 
újságir6 legnagyobb erénye a 
türelem legyen ! 

A mai napig nem tudom, 
bos 1.ankodjak, avagy nevessek 
a déh határvidék egy11, ha
romvágánvos állomásának fő
nökén, aki húszpcrce„ beszél
getésünk röpke ideje alatt há
romszor kérte el  nz igazolvá
nyomat. Nvomaszt a kétség, 
talán azt hitte, az UDBA (a 
magyar AVH-nak mcgfclelö 
szervezet ,·ol tl ft tdobott ügy
nuke faggatja öt" Negyedszer
re a falu közepéig utanam ke
rekez,·e „igazoltatott", de ek
kor már ő volt nekem na
gyon .,udba" • . •  Csak nem mu
tattam. 

Emlékszem arra a masinisz
ttira, aki Battonyán 1uiteg6ri

kusan megtiltotta, hogy a 
csehszlovák csucsteclmikát ké-

Kínos történetek 
pezo Bz-motorkocsi rajta le
gyen a felvetelen. Amikor a 
leheto legud,·ariasabban ar
rább hes:..egettem üt, testével 
takarta cl a pálraszámot. i\Iit 
tehet az ember ilyen faramuci 
helvzetbcn '? Vitázn i?  l\l inek? 
l\Iegvártam ami� az „ü�yeletes 
éber elvtárs" elfárad, csak ak
kor kattin tottam el a gépet. 

F. állomás jó me:..szire esik 
a fúvi:.rostól. fél nap oda, fél 
nap \'is-;za az utaz.c1s. A fonók 
barátságo�an bctes-;ékel irodá
jába, csak akkor komorul el 
tekintete, amikor elmondom 
honnan, miért jóttem. Nem, 
nem ! ő nem nvilatkozik ! (Hi
·wn nem 1s nyilatkozatot kér
tem tóle, csupán e�yszerű tá
jékoztatást. .) Micsoda'! i\Iag
netofon '! Nahát. oda meg vég
képp egy �zót ,em ! Különben 
i'> a jogi osztály engeclélye 
köll , l\Ieg már csak két év 
van a nyugdíj;g . .  , 

A bC's,elgetés 1�ezil 1:ínosra 
f ordulnt. Nyomakodik elö a 
megjegyzés, hogy szerintem 
aki egy. a vasút belső ügví'ivel 
h fog·alkozó lap e· öl c!zárja az 
egváltalán nem lltkoc; informá
ciókat, azt én azonnali hatály-

Iyal fölmenteném középvezetői 
poz1ciójából. Váltótisztítóként 
aztán ténrle;:: nem lenne köte
les ,·álaszolni. Dehát az ember 
ilyet nem mond, elkii�zóniik és 
megállapítom, hogv a mai na
pom pocsékba ment. 

H. állomitsfőnökc minden to
,·ábbi nélkül hajlandó kozre
adni ,zolgálah helyének „vi
selt'' dolgait. ám a magnót te
gyem cl. mert neki személ •isé
gi jogai vannak. Semmi prob
léma, meg•anultam írni is. 
,·a�junk a dolgok közepébe. ,Jó 
- bólint a fonók. - Dl' a ne
\'C nem ,zcrepelhet a riport
ban, mert neki személyiségi 
jogai vannak. Ilyenkor azért 
az ember fejébe tolul a vér, de 
a/.tán csak elmormolok ma
gamban egy idegc�illap1t6 
imát: , . . . . és fc(Jyc11ek men 
néked a te személi,ísegi joga
id . • .  " 

Hogv olvlrnr mennvlre fon
tos a türelem. t.alún a követ
kezri e ct példázza a legszem
léletesebben. 

A vnsuttal partnerkapcso
btban álló céi;: 1::azgatojara 
várni kell. Ami.; mc;::J<>n bcul-

Ii. Fejes Endre: A fél város 
megbolondult (ősbemutató) 

Az előadások időpontja: 
vasárnap 10 óra 30 perc. Vár

' hatóan minden hó ehő ,·a-
1 sárnapján, de ennek egyezte

tése még folyamatban van. 
Jegyek HJ93. szeptember 5-ig 
a szakszervezeti bizottságok 
útján igényelhetök az üzlct
igazgatósági, !lletve üzletveze
tőségi székhelyeken múködö 
múYészcti rendezvényszervező 
csoportoknál, illetve a VSz 
szervezeti é� szervezési ügy
csoportjánál a 19-77/13-1-es te
lefonszámon. 

Köszönet 
a segítségért 

Feleségem és leányom 
au�usztu„ l:?-t'n Romániából 
utaztak haza a 361-es s1.ámú 
vonattal. Pi.bpé>kladanyon fe
leségem ros-;zul lett. eszméle
tét "e�z.tette. E;;v ismeret!en 
utas .-szólt a forga!mi szo�:;álat
tev5nek, 11!1:i awnnal intézke
dett. Ruvid idön belül ;1 hely
s1.inre erke1.ctt a mentö. Ei
�6segé!ynyújtá, után to,·ább 
utazhattak ,aját fele!ó sé_gük
re. Sz.erencsé�en hazaérh.ez.tck. 
A nagy ijedtStg miatt ,enkt
nek sem tudták megköszönni 
a segítse:zet. E-'zúton mondok 
kö.,zönetet az allomás dolgo
zóinak cs a mentóorvo�nak. 
Emberségból jelesre vi;r_,gá-.
tak. 

Jakab Benjámin 
!\IA V nyugdíjas főellenőr 

a nyutidíjas alap�z.cn· elnöke 

tetnek 37, irodájába. amely ú�r 
fest. mint az izraeli na�rkt>
\'Ctség arab terro1·támad:1� 
után tiz perccel. Dobozok, fla
konok, tégelyek minden né�v
zctcentiméteren. Kotrok ma
gamnak cgr te! zsebkendön>·i 
helvet az asztal sarkán, hogv 
legalább n jegrzcttömbót le 
tudjam rakni. 

Belép az igazgató. kc>zdüd
het a riport. Némi sdmrndat
ra is szükség lenne, a diri föl
pattan, beletút· az elötte tor
nyosodó irathalomba, majd 
szemrehánvóan rámrivall, 

- Itt volt egy closs:íc! I-Io
rá lett? 

Homlokomat kiveri u ,•í7� 
L<'het, hogy motozás követke
zik ?  Most kel!C'ne folállni, 
mondani neki valami magva
o;at. aztán kö�zön�, nelkúl 1tt
ha;n ni. Szcrcnr.�ére a dosszié 
megKerül, a.1élkül. hogv elve
szett volna. Igaz, az asztal túl
<;Ó \'égfrül. Bl•f0jezzük a rl pol'• 
tot. indulok kifelé. Az 1JazJu
tó még utúnnm ,;zc'1l ; 

- A ztnn nl'houy hulyt•s{>gc
kct ír7on ! 

Véreres :..zemek:rnl fordulok 
visőza, nyelv "11 hcgvén a ,·,í
la,z: Ila hu,v cségckel mon
dott, én cs·ik hülvcsé::!ckct tu
dok írni. Am jobbik - e�zemre 
hall;::atva lenye!em a megjegy
zést. 

Tborday ZoU.án 

Kenesei pi l lanatképek 
,\ugusztusban hefl',irzódölt az idei ,·asutas gy crm<•küdülteté,. 
Öt turnusban kiizel kt'tezrr diák tiilthektt el kl't hrtet a b,1-
latonkenCl>ei fülülohl'n. Széc.:si Lajos üdülő\'l'Zt'tíi rlmondotla. 
hogy turnu,onként :l,30-l00, fiatal pihenhetett ilt Csl'rcüdülé-. 
keretében :nz kiilfölcli - i;iiriii;, szlovák, belga, német, len
gyel, spanyol ,�� francia - diák volt uálunl,. liasza Lajo!i tá
bon·czctő, a szegedi :uA v 111•, eliíotthon vezetőj<• sorolta a sok 
,zínes programot, a sportolási és kulturális Ichetöséi:cket. A 
gyermekek frlüg�·l'lrtét \Jr.<lai;ói:u�ok és eg;\·etemisták láttak 

l'l. Itt mindenki .iól éreztl' magát. 
(Jurkic\·il'z Til>or képriportja) 
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Megalakult 
a központi üzemi tanács 
.Tizenhárom tagból tizenegy a YSz- l,·épviselöje 

A valtozó munkabelyü tlolgoiók 
•is jogosultak közlekedési díjra 

Augusztu• 3 1 -én·l befeje- , 
zódtek a :\iA V Rt.-nél az üze
mitanács-választasok. Hátra
\ an ugyan még a központi 
üzemi tanács alakuló ülése, 
de tagjait augusztus 3 1 -é\·el 
már meg\·álas1.tottak az üze
mi tanácsok clnökeibül és az 
üzc-mi megbizottakból n l ló vá
lasztó testületek értekezletei. 

A MA V Rt.-nél több sz:íz 
üzemi tanács és üzemi megbí
zott rnc-g\'álasztására került 
sor májusban. A megválasztott 
tanácstagok és megbízottak 
száma keltöezer körül i .  

Az üzemi tanócsok létreho
zásával a szal,szen·ezetek, 
köztük a Vasutasok Szakszer
Yezete számum a megméret-
tetést is Jelenll'tte i\l iután túl : , 8, ..• 
vagvunk a \'álac;zt.isokon el- \a\_)� ,Ty 
mondhatjuk. hogy a VSz a t.:f/ · -JF\. 
\'a<:t1tasság bizalmából meg- m;;.. · · ;e,· 
erősödve került ki ebböI a 
\·ersengésböl. S1.a,·azn:1k a központi ii1.cmi tanács fagJaira 

IO\'ábbi e::n ültmúköclésüket 
ajúnlva a munka\'állalói ér
dckegyezteté� területén. K i lá
t:isba helvezte a m(•g meglé
\'Ö szakadékok szükílésél, {1t
hidalás:ít a két vasútnál mú
ködó szakszcr\'czet között. ,\ 
VSz küldöttek gáláns maga
tartásának köszönhetően a 
VDSZSZ jelöltje annri szarn
zatot kapott. amennyi clegm
dó \ Olt mc�vála:,ztá,ához. 

Szakszc-r\'ezctúnk hosszú idő 
óta szorgalmazza a munkálta
tónál a vallozó munkahclvcn 
fo�lalkoztatott dolgozok kik(i l 
detési köllst.'.•c:(érít�sénck ren
dezését. E:t üg\·ben szamtalan 
levél\ állás történt. A :\1,\ V 
elzarkózott a kérdés átfogó 
rendezésétől. 

A :\IA V Rt. arra az állás-

� 
pontra helyezl,edett, hogy a 
dolgozóknak kiküldetési díjra, 
i l letve élelmezési költ-:égtéri

f tésre azért ni ncs alanyi joguk. 
mert a Munka Tör\'él1\ könp·e 
ki fejezetten az ál landó mun
kahel\·en történö foglalkozta
t,1s esetében írja cló a költség
térítést. 

Szaks:ervezctűnk Jogi s:ol• 
gá/ata a debreceni Munka
iigyi Bzróscianál indított e 
tárgyban mrrnkaiiQ!li pert -
az erintett dolgozók megbízá
sából -, a melyet megnyert. 

A :\1 AV Rt. jogértelmezését 
nem fogadta rl sem az el őfo-
kú l\Iunkaügvi B1r6s;íg sem -
:\I A V rellebbezés folvtán -
az ügyet m,ísncifokon tárgyaló 
:\Iegyei Bíróság. 

A bíróság meg:.í.llnpilolla -
pgvez6en szakszervezetünk ál
lá,pontjávnl -. hogy alap\ e
töen helytelen a 1\1,\ V ilyen 
jogértclme7ése. J\ 'dküldcté,f 
koltségtérités nem a :\I unkn 
Törvén, köny\·e :l:'i, &·a, és nem 
,s a kollektív szcrz<3dés kerc-

tel között bírálható el, hanem 
kifejezetten az ezt szabályozó 
2:3/1 HB!l. ( 1 1 1  12.) MT. sz. ren
delet előírásai szerint. A hi
\"alkozott rendelet nem tar
talmaz olyan megkötést, va:!,y 
kizárást, ho�v a \·áltozó mun
kahelyre felvett dolgoz6k ne 
1·eszE"'Ülhetnénck ebben a köll
ségtérité�ben. 

Értelmezte a bírósái: a :\!un
ka  TörTénykönyYe 33.  � (3) 
bekezdését is. K imondta, hogy 
az i t t  használt á llandó mun
kahely megjelölés nem a \'ál
tozó munkahely fogalmának 
elhatárolását jelenti. A l\IA V 
Rt. legfeljebb akkor érvénye
síthetné ezt az ál láspontját, 
ha  a munkaszerződésben a 
változó munkahely megjelölés 
mellett k i fejezetten utalá�. 
megállapodás történt \·olna a 

dolgozók erre \·al6 tekintettel 
kedvezőbb munkabér díjazá4 

sára. \ agyis, ha alapbérüket 
magasabb összegben - bclc4 

foi;:lalva a köl tségtérítést is � 
allapítottók volna meg, 

l\Il\ el ilyen kedvezőbb bére.; 
zési feltétel k iköté,;érc nem 
került i:or, megállapította a 
bíróság. hogy a kik üldetési dí4 

jak megvonása törvérzysértcJ 
volt. 

Erre való tek lnletlel 5zak.; 
szervezetünk íelkfrte a MA'/ 
Rt. ,·ezérig,1zgalójtit. hogy a 
l\IA V Rt összes vál tozó mun4 

kahelrű dolgo7óján:íl vissza4 

menöleges hatállyal rendezze 
a költségtérítés folyósftását, 
illetve a munka\·állalók részé4 

re történó kif izetését. 
Dr. Papi> Dc1.só 

Debreceni jogi szo!;úlat 

Svaic i vasúti iárműbeszerzés 
A Svájci Szüvetsé�i Vas

utak (SBBl a kövctkezó é\·ek
ben jelentős bef ek teléssel 
me:?újítja. kor.szerű ·1 ti jármű
park iát. Az ú:;:rne\'ezett Vas
út-2000 tipu�ú új mozdo
nyokból 20-at \'ásárolnak. Az 
európai régiók közötti Euró
Citv köz!e:,cdé� követelmé
nyeinek mcg(cleló vasúti szc-

mélvkocs'kból 60-at, a lcher.i 
kocsikból pcd,g 300-at szerez� 
nek be. 

Az SBB l;::azgatólanácsa ch• 
hez a feJ!e�ztéshcz 300 mil l ió 
s\·ájei frankot hagvott jóvá, 
ami  az 1 0!)3 évi lndu!ó árfo• 
lyamon mintegy 17,5 m.H,úrd 
forintot jelent. 

A VSz jelöl tjei iránti oiza
lom Igazolja, hogy az e lmúlt  
négy év munkáj;:í t a vasutas
ság el ismerte, s megítélése 
szerint ez a szak5zervezet 
eredményesen képvi'>elte a 
Yasutasság erclekC'i t a munka
vállalókat énntö terüle1eken. 
.lellemzőül :  a l l 1enhárom tagú 
i\IAV Rt. kózponti üzemi 
tanáCJ fönn 1 1  fu képviseli a 
Vasutasok Szakszer\'ezetét, 
cgy-e�y személy a M ozdony
'"ezetók Szakszervezetét és a 
VDSZSZ-t. El a tény nagy fc
lelósségc-t hárít a \'Sz-re an
nál is  inkább, nm el az uzcmi 
tanács a munkál tató szen·eze
tt rendszerébe i l leszl-cdi k. de 
a munkáltatótól független 
szen·ezetként működi !,. Jog
állá<;uk. feladatkörük más 
mint a szakszen·ezeteké. 

A lezajlott v.1laszt,1sok bi
zalrnddssal to.thet , !, cl a \"li
lasztókat, 1,ülönö�en azokat, 
akik felfigyeltek a kozponti 
üzemi tanács ta:::jamak bemu
tatkozó beszédjükre. A jelöl
tek egyöntetűen arról bi.dosi
tottál: \·álasztóikat, hogy tevé
kem·ségük ÖS<;zmunkndllalói 
érdekeket szolgál. Eleget kí
\'ánnak tenni azoknak a tör
vényes jogosítnínyoknak ame
lyek az üzemi tanácsokat me:?
i l letik. �cm feledkeztek meg 
szakszolgálatuk és régióik sa
ját érdekeinek én enyre jut
tatásáról sem. 

vóllalúk széle� körének az ér
dekeit és a vasút érdeke, t 
cgyar,1n t szolga I j,1k. Ezek kö
zé soroljuk. mint  megoldásra 
váró feladatokat n \ asúti tör
' énm·el összhangban n :\IA V 
Rt. kere,kc.dö, vállalkozói 
\ asúti strategitíj;"1hoz ig:izodó 
'-1.Cf\ czet1 k('retck kialakítá
sát, a \'asut mu ködőképec;_sé. 
géne.,, folvamntos crósítését, 
ÚJ bcruházásot{. és fcjleszté�ek 
be1nd ítus,íL, az elmaradt fcnn
tartasi munkák pótlását, a 
munkakurülmé:nvek ja\·itá,,át 

Fontosnak tartjuk a \ asút
üzem és a \'agyam édelem ha
tékonyabb pre\ cncióit. a szo
ciál is és jóléti ellátások meg
őrzését, todbbi bővítését. a 
vasútegészc;ég(íi:(v m úkődési 
feltételeinek ja\·ítását. I\Iind
ezck olyan hozz.iértü szakem
berek('t, a közéletben jártas, 
önzetlen munkavállalói kep
\ 1selőket Igényelnek. akik az 
ú,:emi tanác:;okban hozz;íértó
en tudnak tevék<'nvkedni a 
feladalkorükbe utalt kérdések
ben. 

Óvo.dát avattak 

Ez a f('! i�merés \·ezette a 
\'Sz "czelúit és testületeit, 
amikor jelöltjeiket szélec; körű 
közvélemény-kutatás alapján 
hozták java�latba Kö\'etel
mcnynek tek ntették, ho�v a 
111eg\·álasztott taniíe<.tagok fel
készültségben feleljenek m('g 
az elvárásoknak és aram•o<;an 
kapjanak kép\·iselelet a :\IÁ V 
Rt. szakszolg Halainak m unka
,•állalói. Ene példa a MA V 
Rt. központi üzemi ta
nács tagjainak meg\·úlaszt:ísa, 
amire aug11<;ztus 2:l-a és 3 1 -e 
kötött került sor. /\ központi 
üzemi lan;\cs ta:?jait hat szak
szola,ílat Uzemi tanács krp\'i
selöiből alakult választói érte
kezletek titkos <;za\·azá._sal \'á
lasztották meg A betöltendö 
helveknél a létc;zámarány, a 
jelölteknél a íelkés1.ülé� volt 
a mérce, Ennek alapján az 
üzemviteli zakszol:zálat 5. a 
gépészeti szakszolgálat 3, pá
lyagazdálkodá�i éc; építé.i 
i-1.akág 2, ttí\'kö7Jé-<;i és erős
áramú biztosítohercnclezé�I 
�zaká:! é!' a területi i gan�ató
sági központok 1 - 1  !öt válasz
tottak a központi üzemi ta
nác�ba A szakszolgálati ielöló
�rúléseket m·ur:odt lét::kör, to
lrrancia jellemezte. /\ válasz
tá<;ok m inden(itt a törvém·c-s 
elóirások szellemében za ilot
tak le. �rdekec; c;zín rollja é, 
t11lán a jö\'úbeni egnittműkö
clés lehetőségeit elórevctltő 
!clszólahísa hangzott f'l G askó 
Istvánnak. a \"DSZSZ üg_,·ve
zett, elnökének az üz<'mviteli 
szakszo!gála t választól értc
kc-zletén Gnc;kó úr szakszerve
zete jelölúbizolts:'1ga ,;zó\"l \·ó
jeként arra kérte a VSz több
!égú választól értekezletet. 
hogy egyetlen jelöltjüket az 
üt.eml tanácsban a VSz-kü l 
döttek támogassák. mivel e 
támogatás nélkül megválasztá
sának nincsenek esélvel Meg
értést ké1 t a \'Sz küldöllellol, 

A választások befejeződtek, 
Jöjjenek a tettek A szürke 
hétköznapok minden or.iJa 
csclek\·ésl k í\'án a Wbb ezer 
\'asu !as iizem i lanárs-tagtol. 
01.rnn időszakban kezel ik  meg 
munkájukat az üzemi taná
csok. amikor a \·asút megúj
hodás előtt ál l .  

Az üzemi lan.ícsoknak be
folyásolniuk kell azokat a 
döntéseket, amelyek a munka-

n izunk benne. hogv a \'Sz 
jelölése alapján mcg\'Úlasztott 
tisztséaviselok ennek c;ze!lemé
ben- és érdekéhen eredmé
nvcscn fognak tPn}'kedni az 
elkövet kezö két é\'ben. /\ kö
\'elkez<i üt.-vúlasztásokon a 
jól \'égzctt munkájuk alap
j:ín -,zakszcn·ezetii nk ismét 
b<itran fog válnsztói elé ,íl l 
ni .  kérve azolt to,·ábhi b i -
zalmát. P. J .  

,\ :\I,\ \' Rt.-nrl 1993. é\- �or.in lrtrcbozo(t 

központi üiemi tanács tagjai 

1. Közga:::dasági és A nyaagazdál1�odási Szakág 
( 1903. 08. 23.) 

l3ánszegi Józsc! (VSz) okt. gép. ü.;) Int., Debrecen 
Osztószertár Fúnóksé:; 

2. Gépészeti Szakág ( 1 093 08 2-l.) 

J,:sák c�aba (VSz) mozd. fel\'igyazó, Xagykanizsa \'F. 
Kc1cséi K ároly C :\JOSZ) mozdon\'Veze'ő Celldömölk VP. 
Szabadi L,íszló (VSz) Ut. mozd fel .• Bp. Ferencváros 
VF 

3. Pályaga:dcilkodú.�I és tf]ítési Szakág (l 993 03. 2"> ) 
Budai Zolfán CVSz) pálramester, Veszprém Pfl 
Szöllösi István (\'Sz) szakaszmérnök. Ki;,kunhal.is 
Pft. 

4. Területi lga:gatósági Központok (1993. 08 26.) 
Erdós Károly (VSz) előadó, Debrecen! l g, 

5 Tá,;közlési Erósáram(t és Bizi. ber. Szakág 
( 1993. Ort 26.) 
Rózsa Sándor (VSz) üzemvezető. l\Iiskolc TBF. 

6. üzemviteli Szakág ( 1 903. 08. 3 1 .) 
Dr. Péter M lh{1ly (VSz) alelnök, Bp. Kőbánya 
felső állomás, 
Hor\'áth István (\'Sz} állomásirányító, Bp, Ferenc
\'áros állomás. 
Pintér János (VSz) segéd\'ezénylő, Miskolc Tiszai pu. 
Czirják Ferenc (VSz) forgalmi oktató, Mátészalka 
á l lomás. 
Deák Zoltán (VDSZSZ) üzemmérnök, Bp Déli pu. 

Rá'{o�palotán, az or,zág 
e:;; i k  le:::na�} o 1.>b M ,\ V • lako
tc-!epén. nehánv siáz méter cs 
körzetben három nflpköz.ott
honos óvoda is található. A 
háromból e:;ynek az önkor
mányzat. kett5nck a MA V 
volt edd16 a r;azdája. A tllJlt  
Idő ha�ználatát az ind'Jkolj�. 
hogy ez az arany mostantól 
(ordított aránrb:rn dltozott. 
A kél óvoda közül. egyiket a 
M A  V augusztu<; 31 -én ünne
pélyes k ülsőségek között át
adta az önkormúny;-atnak. 

A most átadott i_:ycrmeki n
lézményt a volt Landler J enó 
járműjavító 19!11 ben - na
:zyon sok társadalmi munká• 
val - hozta létre. Az üzem 
közben megszűnt. s mivel az 
Igény min i málisra csökkent. 
az óvodát be kellett tárni. Az 
egr ik  csaknem másfél é\•ig 
�l!t kihasználatlanul. A kor: 

Önfeledten j.itszó :nerekck 

szerű, a mai kÖ\'elelménrnek 
kr \ 11lóan me�fclelö épületet 
bun lett \'olna sor,ára hagyni. 
Etérl a l\IA V megkereste a 
kerületi önkormányzatot és a 
közei,_ ha,;mc,srtást kezdemé
nyezte. m i közben kezdetét 
, ette az átalak ítás. Ei:vik ré
szében a l\lA \' üic-morvo:,i és 
fogorvo�1 rcndelöt alakították 
ki. a m:bi kban pedig egv szo
ciális Ó\'t,dát l i szt- és tejérzé
keny. valamint  cukorbeteg 
gverckek részére. Ezek a ki
csik eddig nem mehettek az 
óvodai közfü,séhbe. mert el lá
túsukat főként dlét.ás étkez
tetésüket ,,tt nem lehetne 
megoldani. 

A szépen berendezett spe• 
eláll� óvoda ·drszkulesát au
:u�ztus 31 -én Csdrádi Jdnos, 
a MA V Rt vezérlgq zgatój;: 
ü"lnepélveq kú '  c5�égek kö?.ött 
adta át a XV. kerület. önkor: 

Fotó: Tültő Tibor 

mjnyzat kép\·iselőjénck. !\! int  
mondotta : a l\1AV-,i.ak több 
szá:ezer foriritJába került !l 
felúJftcis. de megérte, mert Jú 
tig11et szolgál. 

A d[�zkulesot át\·evó Pá• 
lin�:ki Antal, a kerülct, ön• 
kul'mányzat múvel-idesi é1 
sportbizottséÍr;jnak elnöke ,·et
te át l\1e:;köszönte a l\!,\ V ne
mes gesztu�át é'> bejelentette, 
hoE!y az óvoda szeptember 1 -
jétől már fogadja a gyereke
ket. S éke az alkalommal azt 
Is elmondta. hogy mint l\lAV• 
telepi lakos. ennek a szép 
gvermekintézménynek az 
elődjében, amely ezen a he
lyen állt, ó maga is járt óvo• 
dába. 

Az Ü'lnepélve<t átadáson jr 
len t·ol t  11ig6 Zoltán, a bu
dape5ti üz.le!igazgató�áe veze. 
tője. Papp Pál. a VSZ elnöke 
é;; Gyóri Isti,á11 alclnöl; is. 
a (\'Í5Í) 
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Hasznos ludni,,,alók 

, Anyasági ellátások, 
várandóssági pótlék 

1993. Január 1 -jétöl - a 
megszűnt anyasági see:ély he
lyett - havonta várandóssági 
pótlél{ i l leti meg a Magrar
orsiúgon állandó jelleggel 
tartózkodó magyar állampol
gárt és a Magyarországon 
é1 .. ·énves letelepedési enge
déllyel rendelkező nem ma
gyar állampolgárt a terhes
ség orvos á l tal igazolt 4. hó
napjától, ha a jo:;:osultat a 
terhesség 13. hetéig Magyar
országon terhesgondnzásba 

A várandóssági pótlékot az 
erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon lehet 1ge
nyeln i .  A nyomtatványt a 
terhesgondozó bocsátja a ter
hes nő rendeH:ezésére, azzal. 
hogy a terhesgondozó 01Tos 
az előírt i gazolást a nyom
tat\·ányon kiáll ítja. 

ág:ri segély a naptári napi gosult az is, aki a gyer
á tlagkereset 63" 0-a. mekgond0zási segély folyó-

A segély kiszámításának sítása alatt szül, és t�rhes-
szabályai \'ál toztak azokban ségi-gyermekágvi segélyre 
az esetekben, amikor a szü- nem jognsult, k i \"é\·e a fels5• 
Jő n5 a szülés évében vag\· a fokú oktatási intézmény nap
szülést megelőző naptári év- pali tagozatos hallgatóját, 
ben nem rendelkezik (ren- aki szülés esetén gyermek
delkezett) 180 napi kereset- gondozási segélyre jogosult. 
te! annál a munkáltatónál, Ebben az esetben gye·rm ek
ahol a szülés kezdetekor biz- gondozási díjként az öregsé
tosított (volt). Ebben az eset- · gi nyugdíj legkisebb össze
ben a segély alapját képező gének harmincad része jár. 

vették. Ha terhesgondozás-
ba �ételre később került sor, 
a varandóssági pótlék ettől a 

hónaptól jár. 
A várandóssági pótlék ösz

szege a családi pótlék össze
gének megfelelően alakul az
zal, hog,v az a korábbinál 
er;gyel nagvobb gi·erme:,
szám alapján megállapított 
összegben jár. Például : f ia
tal há;:aspár első gvermekét 
várja. a terhes nőt - akit a 
terhessége 13 hetéb2n, 1993 
májusában terhesgondozásba 
vettek - 1 993 májusától havi 
2730 forint várandóssági pót
lék illeti meg a szülést meg
előző hónapig. 

Kétgyermekes CS'llád har
madik gyermekét várja, az 
anyát \·árandóssági pótlék 
címén havi 3730 forint illeti 
meg. 

Ikerterhesség esetén is a 
fent iek szer int  kell e ljárni,  
azonban a szülést kö\·etően a 
másik gyermek u tán .iáró \"á
randó-;sági pótlékot. \'alamint 
a drandóssúgi pótlék havi 
ös,zee;ét k i  kell egészíteni .  

Pé,dáuJ egygyermekes csa-
lúdban az a nra másodi l< 
g\·ermekét \·áda, megálla-
pítják azonban az ikerter
hcsséget. Az anya \'Ű randós
sági pótlék címén a szülé<t 
megelőző· hónapig h-ivi 3250 
forlntot kap, a szülést kö1·e
tően ki kell fizetni a máso
dik grermekre pro havi 
37.50 forintot. és az elfüiőe1,

ben kWzl'tNI havi 32�0 fo
rint. é.s a 3730 for int külön
bözetét. 

A Vasutas Természc-tjárók 
Szö\'etsége (VTSZ) az idén, 
hagyományaihoz híven, köz
ponti szervezésű túrájának: 
egyikét külföldön. a hazai tu
risták körében rendkí,·ül nép
szerű Magas-Tátrában rendez
te - augusztus G. és 1 2. közölt 
- l 2íi személr rész,·étclé\·el. 

Szálláshelyül a Salgótarjáni 
Expres�z Utaz.isi és Szálloda 
Rt. és a tarjáni Terrnt!szetba
rát Egyesület állal üzemelte
tett tátralomnici sportkem
pi ngbeli összkomfortos sátor
td borárn esett \·álasztásunk, 
mi\·el elhelyezkedésC' fenyves
erdővel ö\·ezett tágas réten, kö
zelsége a hegység megragadó 
szépségű völgyeinek, gerincei
nek, csúcsainak bejáráshoz 
ideális feltételeket teremtett. 

• A tábor komfortfokozata (fó
Ji;.'.irnl ,·édett 2-3-4 szemé
lyes sátrak, dobogóra helre-

F'ar1�a� S:i lL·ia személypénz
táros Balatonlöldvárun. Me• 
nc'.jegyct ad, információkat 
n\·újt az érdeklődő utasoknak, 
telefonál, bemondja az érkező 
és induló rnnalokat. Többféle 
tevékenységet \'égez egyszer
re. Ahogy elnézem. ügye�en, 
szakszerűen. jó lrnmmuniká
ciós készséggel. Ismerkedjünk 
meg \·ele kic• i t  közelebbről. 

- Huszonkét én�s \'agvo'.t 
- mondja magárói a mindig 
mosol\·gós, szőke hajadon. -
Cukrász szakmunkás voltam 
egy é,·et Kaposvárott. majd 
két évet presszóban dolgoz
tam Nai::yberkiben. Húrom év 
után jöttem át a vasúthoz, 
1991 -ben. 

- Hogyan született meg az 
elhatárnzás? 

- Véletleniil. Szóltak az is
merösei.m, hogy van felvétel 
és jelentkeztem. 

- És azutá n ?  
- Nag\·berk i megállóhelyen 

lettem jegrkiadó őr. Egy esz
tendő után középfokú forgal
mi szolgálattevői tanfolyam 

A személyesen benyújtott 
igények esetén a terhes nő 
terhesgondozó-könyvét is be 
kell mutatni, melyet a „vá
randóssági pótlékok igényelt" 
szöveg bejegyzése után visz
sza k el l  adn i .  Ha a terhes nő 
munhahelyén társadalombiz
tosítási kifizetőhely műkö
dik, a várandóssági pótlékot 
választás szerint igényelheti 
a kifizetőhelyen vagy a la
kóhelye szerint illetékes tár
sadalombiztosítási igazgató
ságnál. 

A gvermek születésélől a 
biztosított szülő nő részére 
terhességi-gyermekágyi se
gély jár. ha a szülést meg
előzően két éven belül leg
alább 180 napon át biztosított 
Yolt. Tol'ábbi feltétel, hogy a 
szülés a biztosítás fennáJlása 
alatt vag,v a megszűné.sét kö
vető 42 napon belül történt. 

A terhességi-gyermekágyi 
segély jár abban az esetben 
is, ha a szülés az előbbiel<
ben említett 42 napon túl tör
tént, feltéve, ha az anya 
táppénzben, gyermekgondo
zási díjban. baleseti táppénz
ben részesül. ennek megszű
nése után is fennáll a jogo
sultság, ha a szülés a meg
szűnést kö\·ető 28 napon be-
1 ül tört ént. 

A terhességi-gyermekágyi 
ser1ély a szülési szabad.ság
na lc megfelelő időtartamra 
jár (24 hét). 

A terhességi-gyermekágvi 
segély ös�zege a naptári na
pi á tL1gkereset összege 
( l 00" :1-os táppénz). ha a szü
lő nő a szülést megelőző két 
éven helül 270 napi biztosí
tási idó\·e: rcnde!t,ezik. En
ne! ke\·esebb biztosítási idő 
esetén a terhességi-gyermek-

á tlagkeresetet az érvénves A gyermekgondozási díj a 
m in i  m,'.tlbér kétszeresének terhességi-gyermekágyi .se-
harmincad részében kell gély lejúratát követően, a 
megállapítani. Ha azonban a gyermek kété\·es korá ig jár. 
tényleges, i l letőleg a szerző- Aki terhességi-gyermekágyi 
dés szerin t i  keresete a mi- segélyben nem részesült, a 
n i mál bér kétszeresét nem éri gvermekgondozási díjat le�
el. a naptári napi keresetet a korábban a gyermek szüle
tényleges keresetet kell Ii- tése napjától veheti igénybe. 
gyelembe ,·en ni. A gyermekgondozási díj 

A terhességi-gyermekág�·i össz�gét_ a _terhességi_-gye:
segélyre való jogosultság és mekag\'1 segely alapJat ke
az ell.itás mérté'.{ének meg- pező naptári nap átlagkere
állapításánál b'ztosítási idő- setéből kell k iszámítani. En
ként kel l [iavelembe \'enn i  a nek 73°,'u-a, ha a jogosult 
biztosítási időn kívül a láp- rendelkezik kétévi folyama
pénz. a gyed i dejét is, továb- tos bizto5ítási idővel, 6311 'o-a, 
bá az oktatási intézmén}' ha az előírt b iztosítási idő
nappal i tagozatán egy évnél vel n em rendelkezik. 
hosszabb ideje folytatott ta- Az, aki gyermekgondozási 
nulmányok idejét. díjra azért jogosult, mert a 

A terhességi-gyermeT�ágyi gyes �ol�ósítás'.1 al�t� szült., 
segély iránti igényt a rnu n- g�·-ed c1me� az oreg_seg1 n:•ug
káltatónál kell benuújtan i. d JJ . legk1seb? , oss_zegenek 
Ha a munkáltatónál társada- harmincad re.szere Jogosult., 
lombiztosítási k i f i zetőhely k i \•é\·e. :ia _a , korábbi gyer
működ ik, a terhességi-gyer- '.:1eke u tan 1gen_:,,·be vett gyed 
mekágvi segélyre való jogo- 9sszege kedvezobb volt. 
sult�ágot megállapítja. és az A terhességi-gvermekágd 
ellátást folyósítja, ha n incs seg§lyben részesült b iztosí
k i fizetőhely. .,munkáltatói tott a gyermekgondozási dí
i gazolványt" ál l ít ki. és az jat már a terhe<;ségi-gyer
illeiékes társadalombiztosítá- mekágyi segély igénylésekor 
si ígazga tósághoz kell to\ áb- benyújthatja, kérhet i  ennek 
bítan i  (3 napon belül). lejárta után is. Eg\ idejűleg 

Gvermekgondozási díjra az i gazolnia kell a f i zetés nél
a bi ttosított jogosult, aki ter- kül i szabadság igénybe\'éte-
hességi-gyermekágyi segély- lét ls. 
ben részesült vagy ennek hiá- Terhességi-gyermekágyi se
nyában rendelk:ecik a t-erhes- gély és a gyed folyósítása 
ségi-grermekágy1 segélyhez alatt munkát ,·égezni nem 
SlÜkséges jogosultsági k!téte- szabad. Ha a munkáltatónál 
lekkel, és a gyermek gondo- k i f izetőhelv \'an. az ellátást a 
zasa cé!_jából fzetés nélküli k i fize!t'ihely állapítja meg és 
szabadságot u�sz igénybe. folyósítja. 
Gyermekgondozási díjra jo- Dr. Garabon Sándor 

Táborozás a Magas- T átrábao 
A táborozás ideje alatt 105 

természetjáró augusztus 10-én 
részt \'ett az ótátrafüredi 
Grand Hotelben a Magyaror
szági Kárpát Egyesület meg
alakulásának és a szen·ezett 
magyar természetjárás 120. 
éYfordulója alkalmából ren
dezett díszünnep�égen és fo
gadáson. \'alnmint  az emlék
túrákon. (Bélai -Tátra gerinc
túra. Tar-pataki ,· ízesések, 
gerlachfalvi c�úcsmászás.) 
A rendezyényt, amelynek fö
\'édnöke és szónoka J eszens:
k.y Géza külüg_vminiszter volt, 
Rigó Zoltán elnök is meleg 
szaYakkal köszönlöttc a VTSZ 
nevében. 

zett hálózsákos, szigetelőlapos 
fekYőhelyek, h ideg-meleg vi
zes blokkok, félpanz[ós ellá
tással) m inden igényt kielégí
tett. 

Nem vasutas tagjainkat a 
BVSC autóbusza szállítntta a 
helyszínre. A busz a túrana
pokon a hosszú túrákon részt 
\"e\·őket juttatta el a beszállá
si helyekre, utána 3 napon át 
kultúrprogramokat bonyolított 
le. Jártunk Késmárkon, Lő
csén, a Bélai cseppkőbarlang
ban, a Zsaliari falumúzeum
ban és a Dobsinai-jégbar
langban. 

A különböző nehézségi fo
kozatú túrák ,·ezetését Nagy 
Ottó, Rósa László, Szabó Ró
zsa. dr. Vízkelety László és 
Vadászy Pál szövetségi veze-

tőségi tagok vállalták maguk
ra A túrák során tübben 
megmászták a Fehérta\' i-csú
csot (2230 m). a Nagy-1\lorgús
csúcsot (20:.17 m) .  a Kri\'ánt 
(2494 m), a Lirencz-hágót 
(2314 m), a Tengerszem-csú
csot (2499 m). a Kis-Viszoka
csúcsot (2429 m), a Vörö,to
rony-hágót, a Lengyel-nyer
get, a Rovátkát és az Oszter
\·át (1984 m) stb. A túrákon 
m inden korosztály képvisel
tette magát. A legfiatalabb 8 
éves, a legidősebb 76 éves 
volt. 

A t úranapokon ragyogó 
naps�itésben, páratlan szépsé
gű k ilátásban volt részünk a 

csúcsokon és a völgyekben 
egyaránt. 

Cukrászból vasutas 
kö\·etkezett Pécsett. Ez nyolc 
hónapig tartott, majd egy hó
napos gyakorlat következett. 
Ezután átkerültem a kaposvá
ri létszámba, ahonnan k iren
deltek Balatonföldvárra ez év 
júniusában. Azóta dolgozom a 
jelenlegi munkahelyemen. 

- Két é\'e van a vasút szol
g..ilatában. Bogv érzi magút ? 

- Köszönöm jól. Nem bán
tam meg, hogy ide jöttem. Ez 
a munka fizikailag könnyebb. 
több a szabad idő is, mint  a 

ve11déglátóip11 rban. Elégedett 
vagyok a fizetésemmel is. J e
lenleg az alapom HJ.600 forint. 
plusz a müsz;.1kpótlék és az ét
kezés' hozzájá1·ulás. (És persze 
a le\'onások.) .Jó a légkör, se
gítünk: e�ymásnak. 

- Látom, sok a német ügy
fél. .Jól jönne a német nyelv
tudás. 

- Rút hizony. Különösen 
ilyenkor, a {0szczonban renge-

teg a német turista. Néhány 
szót, mondatot tudok, és kéz
zel-lábbal megértjük egymást, 
de érezzük, hogy legalább 
alapfokon beszélni kell (ene) a 
németet, a még pontosabb és 
teljesebb kiszolgálás érdeké
ben. 

- l\Ii re kell koncentrálni 
ebben a munkakörben, milyen 
a jó személypénztáros? 

- Jól kell t udni s;ámolni, 
h is::en pénzzel dolgozunk. 
Igaz, a pénztárgép segít. Is
mernü nk kell a szabályokat. a 
különfele kedve::ményeket, a 
menetre ndet. 

- De vannak dolgok. ame
lyekre ni ncs szabály 

- Valóban. Nagyon fontos a 
megfelelő han:;!, a türelem. az 
udvariasság. Ha nem értik 
meg információnkat az l'mbe
rek az elsö haliú,ra. el kell 
mondanunk a'.,ár többszür is, 
anélkül, hogy ingerüllté, d ü-

Természetjáróink az utolsó 
napon poprádi városnezes 
után a Rákóczi expresszel tér
tek haza Budap2stre. 

\'. P. 

hö�sé váljunk. Ez gyakran 
nem is olyan künnrü feladat, 
mert blzony vannak „nehéz 
utasok·', akik reklamálnak, 
v i tatkoznak a jegypénztár ab
laka előtt, hogy miért ilyen 
drága a jegy. 

- Hogy áJI a szakszervezet
tel, tagja-e az érdekl'édelmi 
szen·ezetnek ? 

- Tagja vollam és tulaj
donképpen jelenleg is tagja 
volnék. de ezzel most nemigen 
foglalkozunk. Nem is nagyon 
tudom megítélni, hogy mosta
nában hogyan mennek a dol
gok. Amikor beléptem a szak
szen·ezetb€' - önként tettem 

, arra sz;ímítottam, hogy 
lesz értelme. haszna, \'al3mire 
jó lesz. Erről azonban úgy 
igazából, nem tudtam meg
győződni .  

- M ire számít, mit  hoz a 
jö\'Ő? 

- Egyelőre maradok a vas
útnál. Jelenleg nem \·ágyam 
máshová. Remélem, ez az ér
zésem hosszú idiíre szól. 

- liárpáti -

1993. SZEPTEMBER 10. 

IIullámverö 
platformok 

l\Iinden újnak vannak ellenzői. Mert szokatlan, m('g
lepő. tgy \'an ez a szakszervezeti mozgalomban is. I t t  ta
lán még inkább, hiszen több mint  évszázadosak a hagyo
mányok. 

Várható rnlt, hogy az l\ISZOSZ-en belül megalakult 
szocialista-szociáldemokrata és a kereszténydemo'-rata
keresztén.\'Szociál is  platformok ellenérzéseket is k i 1·álta
nak. Feltehetően més awk is dl lemmá\·al küzdöttek és 
küzdenek, akik kezdeményezték a platformok létrejöttét 
és helyesl ik  működésüket. 

Nem csoda hát az ellem·élemények megjelenése azok 
részéről. ak ik  nem értik \'agy nem akarják érleni, hogy 
m i ről \'an szó. ak ik  elvetnek m inden újító mozzanatot, 
akik eleve ellenénéssel fogadnak m indent. .ami az 
MSZOSZ-ben történik, különösen, ha az jó a legnagyobb 
szakszervezeti szövetségre nézve. 

Már az először megalakult szocialista-szociáldemokrata 
platformmal kapcsolatban i s  hallhattunk felhangokat, 
jóllehet az meglehetősen általánosan eli�mert tény, hogy 
a szakszervezetek természetes helye a baloldal. s rend
szerint  a baloldali pártokkal keresnek szövetséget. A ke
resztém·demokrata-kereszténvszociális platform létre
jötte azonban több fenntartást váltott k i .  hangosabbak 
\'Oltak a különböző indít�atású ellem·etések. 

* 

A Népsza\·a egy ik  ol\'asója azt írta le,·elében. hogy 
„csak néztem, min t  a moziban'', ami kor meghallotta a 
televízióban a kereszténydemokrata-keresztényszociális 
platform megalakL1Jásának a hírét. ,.Ta!án Csurka előfu
tára lesz" - írta, majd kérdésekkel folytalta : , ,Nem tu
dom, a tagoknak kell-e származásigazolás, kereszt levél? 
Vagy ha nem keresztény a vállalati dolgozó, alclcor át 
kell keresztellcednie? És ha ateista, akkor nem képvise
lik az érdekét? Esetleg 1ci kell lépnie?" 

A túlzó, ironikus hangvételű megjegyzések. kérdések 
szemléletesen tükrözik az olvasói levél szerzőjének véle
ményét. Ped ig  m int régi szakszervezeti tag azt írja : ,,Tu
dom, hogy a szakszervezet a munkavállaló/e érdelc-kép-
1:iseleti szerve, fiíagetleniil vallási. etnikai hovatartozás
tól, pártállásra ,z;aló tekintet nélkiil." 

Keményebb, több k i fogást tartalmazó ellem·élemény 
Bátonyi Sándoré. A Szolidaritás Szaksze1Tezeti Mun
kásszövetség elnökének cikke a Pesti H írlap augusztus 
26-i számában jelent meg: ,.Hogy mit meg nem éliinlc?" 
címmel. 

A szerző „blődségnek'', ,,ateista merényletnek", ,,a ká• 
dári csemeték nagysándori-horni találmányának'' ne
vezi a kereszténydemokrata-keresztényszoci ál is  plat
form létrejöttét, amely ,,több legvet üt egycsapásra . . . 
Arra tesz kísérletet az a csoport és taktikai sllgallmazói, 
hog,v a jövő é\•i parlamenti választások kampányidősza
kában - a tb-választások megtévesztő propagandáján 
felbuzdulrn - megté\'esszék, becsapják a választókat." 

Xehezmén_1'ezi a Szolidaritás elnöke, hogy a platform 
a Szo!idaritas értékét is kép\· iselni akarja (mintha erre 
csak az általa vezetett szakszervezeti .szövetség lenne 
hivat\·a). K ifogúsolja, hogy a „SZOT-MSZOSZ-alaku
lat'' gátat emel a keresztén\· i ,  a szolidaritási eh eket 
,·alló szö\·etségek nö\·ekedésének, k i rekeszti őket, .,el
orozza" markáns alapértékeit, és a maga keretei közé 
vonja azokat. 

Nem meglepőek Bátonyi za\·aros vádjai, hiszen a 
Szol idaritás elnöke tulajdonképpen semmivel sem ért 
egyet, amely így-vag,v úgy az MSZOSZ-t érinti. úgy 
látszik. nehezen él i meg az MSZOSZ talpon maradását, 
megerősödését. nem tudja megemészteni a má,illsi vá
lasztásokon elért elsöprő győzelmét, s ennek  kö\·etkez
ményeit. 

Emlékezetes, hog_1· füítonyi nem értett egyet a szak
szen·ezet i szö\·etségek taval_1· s1.eptemheri k ieg_1·ezésével, 
a rnlt SZOT-rngyon felosztásá,·al, bojkottálta a tb-vá
lasztásokat. Most meg láthatóan ingerli az MSZOSZ-en 
belüli platformok megjelenése. attól tarl\·a. hog.v ez to
vább növeli a legnagyobb szakszer\'czeti szövetség be
folyását, formálja arculatát. 

* 

Kétségtelen. kellemetlen érzés. ha a dolgok, jelen eset-
ben a szakszervezeti pol i tika. nem a saját szájunk íze szerint alakul. hanem megy az a maga logikája szerint, s a változásokat kifejező események követik a kor kö
vetelményeit. l\Iert a lénveg ez. A különböző eszmerendszerek, s a nek ik  megfelelő értékek és értékrendek akkor is jelen ,·annak a szakszervezetekben, ha azoknak n�m adun � leg�li_s s_zervezeti keretet, mozgásteret, nyil\·anos meg3elenes1 forumot. 

A platformok 
. 
erre nyújtana/e lehetóséget. Azok is, a1;1elyek e�e�{ u lan alakulnak. Erre ugyanis az alapszabaly lehetoseget ad. A szakszen·ezetek. mint  ismeretes heterogének. Ideológiailag, pol i l i k:a ilag különbözőek, sokszínűek, h iszen tagjaik túlnyomó többsége pártonkívúl_i . . A _Pártok tagjai_ és szimp_:1tizánsai többféle párthoz, polit1kat csoportosulashoz kötodnek. A le,,.többen a szocialista-szociáldemokrata, illetve a keres�ténvdemokrata-keresztényszociális eszmerendszerhez és a� ezek ér

tékrendjét megjelenítő pártokhoz. 

* 

Az érzelmi. pol itikai ,·ilágnézeti kötődés azonban nem 
jelentheti azt, hogy a platformok a pártok szócsö\·ei le
gyenek. poli tikájuk kiszolgálói\·á váljanak. Ez ellentétes 
a szakszervezetek természeté\'el. amelynek alapvető hi
rntása a munka\·állalók. a nyugdíjasok érdekeinek \"é• 
delme, és képviselete. A pla liormok tevékenységének a 

mércéje is az, hogy mennyiben járulnak hozzá a íő !el
adat teljesítéséhez. 

Ezt pedig jövőbeni működésük gyakorlata elön t i  majd 
el. Addig is legyünk bizalommal irántuk, segítsük mun
kájukat úgy. hog,· ne az ellendrukkereknek. a veszélyek 
hangoztalóinak szállítsák az érveket, hanem azokat erő

sítsék, akik reményeket fűznek érdekvédelmi szolgála
taikhoz. 

Kárpáti Sándor 
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Sopronban rendezték Az Országgyűlés napi,·endjén 
.a vasúti törvénytervezet Közlekedési mi11iszterek 

együttműködési ko11f erenciá ja A vitában felszólalt képviselők 
aggódnak a vasút sorsa iránt Szeptember 23-án Sopron

ban rendezték meg Ausztria, 
Csehország, Horvátország, Ma
gyarország, Szlovákia és Szlo
vénia közlekedési miniszterei
nek együttműködési konferen
ciáját. A soproni találkozó 
folytatása volt az év elején 
Bécsben megkezdődött kon
zultációs sorozatnak. Az oszt
rák fővárosban úgy határoz
tak a miniszterek, hogJ talál
kozóik során aktuális témakö
röket tekintenek át. Sopron
ban a közúti és vasúti árufu
varozás szervezeti, környezet
védelmi és infrastrukturális 
kérdéseiről tárgyaltak. 

A régió közlekedési minisz
terei - felismerve közös érde
küket az európai tranzit köz
lekedéshez történő csatlako
zásban - a fő hangsúlyt a 
közvetlenül kapcsolódó útirá
nyok egyeztetésére helyezték. 
Kiemelten foglalkoztak a ta
nácskozáson részt vevő orszá
gok közlekedéspolitikájának 

- főként tranzitpolitikájának 
- összehangolásával, a régió 
infrastruktúra-fejlesztési igé
nyeinek megfogalmazásával. 
Az erre vonatkozó közös ál
láspontjukat a Pán-Európai 
Közlekedési Miniszteri Konfe
rencia soron következő krétai 
ülésén akarják megismertetni 
Európa közlekedési miniszte
reivel. 

Részletesen tárgyaltak eze
ken kívül a közlekedési politi
ka harmonizálásáról, a tran
zitpoli tikára, a kombinált fu
varozás továbbfejlesztésére, a 
közlekedési munkamegosztás
ra (vasút - közút) vonatko
zó közös tervekről. A minisz
terek egyetértettek abban, 
hogy összehangolt cselekvésre 
van szükség a nemzetközi 
közúti forgalombiztonság és a 
környezetvédelem gondja.nak 
megoldása érdekében. 

A konferencia résztvevői 
megtekintették a GySEV kon
ténerterminálját, amelyet 
1988-ban avattak, és kitűnő 

példája Ausztria és Magyaror
szág jó együttműködésének. 
Dr. Berényi János, a GySEV 
elnök-vezérigazgatja elmon
dotta, hogy a Ro-La-terminál 
teljes kiépítése az év végéig le
zárul. 1993. január l-jétől pe
dig osztrák beruházással, há
roméves vasúti fejlesztési cik
lus indult Sopronban. Ez 
azért is fontos, mert itt éven
te 4-5 millió tonna áru mozog. 

A konferencia témáival 
kapcsolatos magyar álláspon
tot és az eddig megtett hazai 
intézkedéseket - a vendégmi-
niszterek jelenlétében 
Schamschula György közleke
dési, hírközlési és vízügyi mi
niszter sajtótájékoztatón is
mertette. 

A harmadik konferencia 
rendezését Horvátország vál
lalta. A közlekedésbiztonsági 
szakemberek részére pedig -
a bécsi és soproni konferencia 
szellemében - Szlovákia ren
dez értekezletet. 

- ar --

Az Országgyűlés szeptember 13-án, a késő délutáni 
órákban vitatta meg a vasútról szóló törvényjavaslatot. 
Az előterjesztést, a módosító javaslatokkal együtt kap
ták kézhez a képviselők. A vitában a bizottságok közül 
egyedül a környezetvédelmi bizottság állított előadót. 
A képviselők közül négyen kértek szót. Valamennyien 
a vasút fennmaradása, ennélfogva helyzetének tisztá
zása és fejlesztésének megoldása mellett emelték f cl 
szavukat. 

tán vázolt fel egy víziót arról, 
hogy ennek a törvénynelc az el
fogadása nyomán mi vár a Ma
gyar Allamvasutakra és egyál
talán a magyar vasúti közleke
désre - kezdte felszólalását. -
E tekintetben közelebb kerül• 
tűnk ehhez a vízióhoz. Ugyan• 
is azokra a koncepcionális fel• 
vetésekre, amelyek az általá• 
nos vitában - kormánypárti 
és eUenzéki padsorokból egy• 

DR. DARÓCZY ZOLTÁN hát nem látunk garanciát ar- aránt - elhangzottak, nem 
A környezetvédelmi bízott- ra, hogy az a költségvetési há- igazán kaptunk érdemi vála• 

ság előadója a törvényjavas- nyados, ami a tisztelt Házra szokat. Az ezt részleteiben is 
lathoz érkezett olyan módosító lesz bízva, sok vagy kevés. A kifejtő módosító indítványaink 
javaslatokat ismertetett, me- törvény elodázza a vasút és az jelentős része nem talál vissz
lyekkel behatóan foglalkoztak. állam szerződéses kapcsolatát. hangra, illetve nem talált az 
A bizottság nevében. végezetül Amiatt is aggályaink vannak, előterjesztő részéról támoga. 
azt ajánlotta a tisztelt Háznak, hogy már - a törvényt meg- tásra. 
hogy támogassák a javaslatu- előzve - a pályavasutat a ke- Melyek voltak ezek a kon• 
kat. Meggyőződésük ugyanis, reskedő vasúttól leválasztot- cepcionális kérdések? Az egyik 
hogy a magyar vasút fennma- ták. az, hogy szerettük volna, ha a 
radása és fejlesztése jelentő- A képviselő ezután elmon- rnsúti törvény kapcsán a vas
sen befolyásolja az ország kör- dotta, hogy amikor vasutasok- utak feladatáról, tevékenysé
nyezetével, annak állapotával kal találkozik, mindig azt kér- géről körültekintőbb, precí
kapcsolatos problémákat. dezik: mi lesz kórházaikkal, zebb megfogalmazást kaptunk 

melyeket fillérjeikből építet- volna vissza a törvény vitája 
TÓTH SÁNDOR, tek? A törvényjavaslat szerint során. Erre nem került sor, 

Vasúti jármű-kiállítás 
a Kereszténydemokrata Nép- ez a minisztérium felügyelete többek között azért, mert a 
párt tagja azzal kezdte mon- alá kerülne, ami talán nem szinte mindenki által hiányolt 
danivalóját, hogy frakciójuk volna baj, de ezt az intézke- közlekedéspolitikai koncepció 
változatlanul bizonytalanság- dést túlságosan is gyorsnak nem ismert a parlament előtt. 
ban van, és fontolgatja a tör- tartják. Az egészségügyi ellá- Tehát valahogy úgy vagyunk, 

- Okos ötlet volt, hogy a 

i\lÁV kütönjáratokat indít az 
őszi BNV -re - hallottam az 
elismerő szavakat, azon a vil
lamosmotor-vonaton, amely 
délelőtt 10 óra után indult a 
Nyugati pályaudvarról Kőbá
nya-Teherpályaudvarra. 

Az ötlet valóban dicséretes 
,·olt. Hiszen nemcsak a Nyu
�atiból, hanem Budapest-Ke
lenföldről Ferencváros-Kő
bánya-Kispesten át is közle
kedtek a vásári különjáratok. 

A hazai járműipart a 
Ganz-Hunslet képviselte né
hány új motormellékkocsival, 
illetve az UIC Zl norma kö
vetelményeinek megfelelően 
kialakított, termes kivitelű 
személykocsival. Ez a korsze
rű személykocsi a 200 km/óra 
sebességű vasútvonalakon biz
tosít gyors, kényelmes utazást. 

A DW A német vagongyártó 
cég emeletes személykocsija 
és speciális tehervagonja vív
ta ki az érdeklődők és a szak-

emberek elismerését. Az eme- zókocsi, melyben a MÁV vény megszavazását. Hogy tást ilyen formában nem érez- hogy a gomb már kész van, a 
!etei személykocsival nemcsak Nosztalgia Kft. emlektárgya- miért ? Ezt így indokolta :  zük kellően biztosítva. kabátot még nem látjuk. Vala-
a kiállítás látogatói ismerked- kat, levelezőlapokat, könyve- - Tovább'Ta sincs tisztázva A mostani törvény a módo- mi olyan gondolatkörbe kel-
hettek, hanem az utazóközön- ket és különböző kiadványokat előttünk a; vasút helyzete, mert sításokkal sem változhat a lett magunkat beleszorítani, 
ség is. A BNV bezárása óta ez árusított. a közlekedéspolitikai koncep- ,,rövid gondolkodáson". A köz- hogy nem látjuk a kereteket, 
a kocsi a budapest-szobi fő. A BNV területén levő MÁV- ció, aminek már meg kellett lekedéspolitikai koncepció te- nem látjuk azokat a prognózi
vonalon menetrendszerű jára- pavilonban kiállítás várta a volna születnie, hiányzik. Ilyen remtette volna meg azt a lehe- sokat. amelyek gazdaságpoliti
tokban közlekedik. S ha el- látogatókat. A pavilon tárgya- formában a parlament előze- tőséget, hogy egy ilyen fontos kai, környezetvédelmi és egyéb 
nyeri az utazóközönség tetszé- lójában pedig a MÁ v Rt. ve- tes koncepciók nélkül nem törvény hosszú időre időálló oldalról megalapoznák szá-
sét és a MAV Rt.-nek pénze is zetöi találkoztak a partnerek- döntött a vasút feladatáról, legyen. munkra, hogy mihez alkotunk 
lesz rá, előfordulhat, hogy kel. Ugyancsak a pavilonban helyéről, a környezetvédelem törvényt. 1gy aztán maradtak 
ilyen típusok beszerzésére is bélyegezték le az utasok ked- szerepéről a közlekedés fej- TOMPA SÁNDOR azok a fogódzók, amelyek köz-
sor kerülhet. lesztésében ; nincs meghatároz- (MSZP) lekedéspol itikai tézisek révén vezményes menettérti jegyét. va, hogy a költségvetés milyen Szeretném emlékeztetni voltak ismertek előttünk. A MA V szakembereinek (Képriportunk a 4. oldalon) arányban vállalja majd a vasút képviselőtársaimat, hogy az A második nagyobb témakör tetszett a DWA kéttengelyes, 

(vf) fenntartását és működését. Te- általános vitában Hatvani Zol- kapcsán, amint áttanulmá-elcsúsztatható oldalfalú teher- nyozzuk ezt az együttes jelen-vagonja is. Nagy előnye, hogy 1---------------------------------------r tést, szintén szembetaláljuk elsősorban az időjárásra érzé- magunkat: koncepcionális vita kenv, nagy mennyiségű és ra-

A •d ,, k r k , t k bontakozott ki a vasút finan-kodólapos áruk szállítására 
z 1 05 orua, nem passz1v ag O szírozásáról. Erre sem kaptak a alkalmas. A kiállításon látha- módosító javaslatokat megfo-tó volt a Miskolci Tiszavas galmazó képviselőtársaim egy• MÁV Járműjavító Kft. új értelmű javaslatot. 

autószállító vagonja, s a iil ' ff znl- t•• , t_ n11,1nJfj,r'S■1 '.l"'S'"t'ntQ.Í"llí(I További bizonytalanságok 
MÁV nooztalgia-járműparkjá- uieseze s. wKSZerveze UD/l , .. :,ul,u, rln,, .. Ifi ,,,, vannak amiatt is, hogy nem si-
nak egyik csodálatosan szép került a finanszírozási rend-
példánya, az 1912-ben gyár- Szeptember 16-án ülést tar- A tb-önkormányzatok vá- számának 40 százalékát kitevő szert világossá. áttekinthetővé 
tott 2347-es pályaszámú étke- tott a Vasutasok Szakszerve- lasztásáról egy átfogó írásos nyugdíjastagság nem passzív tenni, legalábbis a jelenlegi ál-

zete nyugdíjastagozatának vá- jelentés készült. A részletes, tömeg, akikről csak „gondos- lapotában ez derül ki. :f:s -

Alakuló ülést tartott a MÁV Rt. 
központi üzemi tanácsa 

lasztmánya, amelyen részt vet- alapos elemzés szól az előké- kodni kell". Az időskorúakat mint ahogy erre Tóth Sándor 
tek : Győri István és Pallos születekról, a kampánymunka érdekli a társadalom és a vas- képviselőtársam utalt - nagy 
György alelnökök, valamint a tapasztalatairól és a jövő fel- út jelene, jövője, ezért gya- kérdőjelek fogalmazódtak meg 
vezérigazgatóság képviselője. adataihoz segítséget nyújtó kö- korlati tetteket is vállalnak. a vasútegészségügy, a vasutas 
Feleky Pál elnök megnyitó- vetkeztetésekről. Ez utóbbiak- Ugyanakkor igénylik és elvár- társadalombiztosítás sorsát, jö-
szavai után a testület rátért az ról érdemes külön is szólni. ják, hogy az aktív dolgozók vőjét illetően. Nem megnyug. 
első napirendi pont tárgyalá- szakszervezeti bizottságai, ve- tató számunkra az a fordulat, 
sára, amelynek témája a vasút- Az MSZOSZ jelöltjeire adott zető testületei érdemben fog- amellyel az előte.rjesztő egyet-

Dt. Péter Mihályt választották elnökl!f'k' 

Szeptember 1 3-án a MÁV 
Rt. Vezérigazgatóságának kis
tanácstermében megtartotta 
alakuló ülését a MA V Rt. 
központi üzemi tanácsa. 

Horváth István, a központi 
üzemi tanács szóvivője tájé
koztatta lapunkat az alakuló 
ülés eseményeiről. Az alaku,
ló ü lésen a MÁV vezérigaz
gatójának képviseletében meg
jelent Denczédi Mihályné ve
zérigazgató-helyettes, aki kö
szöntötte az ülés résztvevőit 
és jókívánságait fejezte ki 
eredményes, jó együttműkö
dést kívánt a tanácsnak. Egy
ben tájékoztatást adott az rt. 
megalakulásáról, a MÁV első 
féléves eredményéről. azokról 
a gazdálkodási neh ézségek
ről, amelrekkel a MA V Rt.
nek szembe kellett néznie. 
Vázolta. az év I I . félévi gaz
dálkodási célkitűzéseit, a gon
dokat. Reményét fejezte ki, 
hogy az üzemi tanács a mun
kavállalói érdekeket figyelem
bevéve segíti a MA V Rt.-t 

abban, hogy el tudják érni 
azokat az eredményeket. 
amelyeket a MA V Rt. vezeté
se számbavett. 

Az alakuló ülés 13 tagú 
központi üzemi tanácsának 
tagjai megválasztották a ta
nács elnökét. Tizenegy igenlő 
szavazat és két tartózkodás 
mellett a ta.nács elnökének 
dr. Péter Mihálut, a VSz al
elnökét választották meg. 

Az ülés ezután ügyrendi 
kérdéseket tárgyalt. Ezen be
lül eszmecserét folytattak a 
tanács ügyrendjéről és meg
állapodásáról. amelyeket a 
Munka Törvénykönyve ír elő 
az üzemi tanácsok részére. A 
trnácsülés egyha.ngúan abban 
állaoodott meg, hogy minden 
tanácstag érdemben vázolja 
elképzeléseit, javaslatait az 
ügyrend és a megál lapodás 
szövegéről. A java,l:itokat a 
soron következő központi üze
mi tanács ülése tárgyalja 
meg. 

(Pásku) 

egészségügy. átszervezése és magas szavazati arány bizo- lalkozzanak sajátos gondjaik- értett, amely annak idején a 
jövője (lett volna). nyítja - állapítja meg a je- kal. gazdasági bizottság módosító 

A feltételes mód azt jelzi, lentés -, hogy az aktív vas- Szükségesnek látszik, hogy indítványaként került be az 
hogy érdemi tárgyalásra nem utas dolgozók és a nyugdíjasok az ágazati szakszervezeti va- együttes jelentésbe. 
került sor, mert a napirend támogatják az MSZOSZ-ben gyon használati jogával, majd Szeretném feleleveníteni, il• 
előadója, Rajkai Zsolt állam- tömörült szakszervezetek által annak végső felosztásával fog- letve módosító indítványain
titkár - más irányú elfoglalt- képviselt érdekvédelmi prog- lalkozó tárgyalásokon legyen kon keresztül figyelmükbe 
sága. miatt - nem tudott meg- ramot. Ez az aktivitás a tagság téma a nyugdíjasok alapszer- ajánlani a szocialista párt ja
jclenni, és helyettest sem kül- állásfoglalása volt az MSZOSZ vezeti működési feltételeinek vaslatait. Egyrészt felvetettük 
d. h I t t p Ll mellett. Nincs tehát reális t · • K '  · t azt a koncesszióról szóló ölt maga e ye t. gy a os anyagi amogatasa. ivana os szabályozást és annak tartha-György adott tájékoztatót a alapja annak a régóta erőlte- annak kezdeményezése. hogy 
kialakult helyzetről, jelezve, tett vitának, hogy melyik szak- a nyugdíjasok egyetlen vas- tatlanságát, amely benne van 
hogy hamarosan találkozik az szervezeti szövetségben van a utas-szakszervezetbe, a VSz- a törvényjavaslatban. Mi egy 
államtitkárral és erről infor- helye a Vasutasok Szakszerve- be tömörüljenek és közösen elég radikális módosító javas-
málja a \'álasztmányt. A testü- zetének. biztosítsák működési feltéte- (Folytatás a 2. oldalon.) 
lct úgy foglalt állást, hogy - A választási sikerek nagyobb leiket. Célszerű a lakóterüle-
tekintcttel a téma fontosságá- felelősséget rónak a VSz-re teken folyó érdek-képviszleti 
ra - később meghatározott is. Reálisan és önkritikusan munka megerősítése. Korsze
időpontban visszatér a vasút- elemeznie kell a mozgalom je- rűsíteni kell a nyugdíjastago
egészségügy áttekintésére. lenlegi helyzetét és - a tagság zat alapszabályát, működési 

Ezután Feleky Pál adott szó- véleményére alapozva - meg rendjét. 
beli tájékoztatót a választmány kell határoznia a soron lévő A VSz nyugdíjasválaszt
eddig végzett munkájáról. El- kongresszus feladatait. Egy mánya javasolja, hogy a nyug
mondta. hogy a különböző ér- céltudatosabb szervezetépítés díjas-alapszervezetek vezetődekvédelmi problémák gondo- érdekében az új körülmények- sége vonja be a választási 
zása mellett a tb-önkormány- hez igazodó program, alapsza- kampány során megismert, jól 
zatok megválasztása állt tevé- bály és pénzügyi gazdálkodási dolgozók aktivistákat, értékclkenységük középpontjában. rendszer megalkotása szüksé- je a szervező- és propaganda
Közölte, hogy ezért a mun- ges. munka tapasztalatait, állandók5.ért levélben mondott köszö- A tb-választás során felmu- sítsák a bevált módszereket, 
netet ' Nagy Sándor, Czerván tatott aktivitás ismét bizonyí-
Mártonné dr. és Papp Pál. totta, hogy a szakszervezet lét- (Folytatás a 3. oldalon.) 

,,Kísértet járja be (Euró
pát) a MA V-ot (a kom
munizmus), a VDSZSZ kí
sértete!" A vasutasok még
�cm bizonyultak babonás
nak ! 

Előzetes információink 
szerint a választáson a leg
több s7,avazatot a Vasuta
sok Szakszervezete jelölt
jei kapták. (frásunk a fcl
ügyelőbizoHsági választás-
r�I a 3. oldalon.) 
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Az időskorúak nem passzív tagok 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

erősítsék a szakszervezet iránt 
kialakult érdeklődést. 

A napirend vitájában felszó
lalt Győri Ist1:án, a VSz alel
nöke, a Nyugdíj-biztosítüsi On
kormányzat vasutas képvise
lője is. Megerősítette, hogy 
szoros kapcsolatot kíván tar
tani a nyugdíjas-választmánv
nyal, és tájékoztatott a , Nyug
díj-biztosítási Önkormányzat 
három hónapos tevékenységé
ről. Elmondta, hogy az önkor
mányzatban MSZOSZ-frakció 
működik, kemény munka fo
lyik azért, hogy behozzák a le
maradásokat és minél előbb 
konkrét eredményeket tudja
nak felmutatni. Az eddig meg
tartott 3 önkormányzati ülé
sen és 14 elnökségi értekezle
ten olyan fontos témákat tár
gyaltak, mint az elmúlt évi és 
a jövő esztendei költségveté
sek tapasztalatai, illetve elő
irányzatai, a hitelek, az alap
szabály megalkotása, a nyug
díjak. Kitért a képviselő a 
mesterségesen gerjesztett, nagy 
vihart kavart tiszteletdíjvitára 
is, és megerősítette, hogy Nagy 
Sándor és Sándor László le
mondtak tiszteletdíjukról. J e

lezte azt is, hogy az MSZOSZ 
vezetői hosszabb távon nem 
akarnak a tb-önkormányzatok 
élén állni. 

- Nagy felelősség a tb-ön
kormányzatokban dolgozni -
hangsúlyozta Győri István -, 
mert jelentős összegekkel gaz
dálkodunk, sok a kinnlévőség, 
amelynek egv részét (legalább) 
be kell hajtani. Szólt az idei 
nyugdíjemelésről és a távlati 
elgondolásokról. Kilátásba he
lyezte a tb kívánatos profil
tisztítását, a két önkormány
zat kettéválását. Napirenden 
szerepel a nyugdíjrendszer 
korszerűsítése, az informá
ciós rendszer fejlesztése. Az 

MSZOSZ-képviselők azt terve
zik, hogy országos körútra in
dulnak, így akarják tájékoz
tatni a biztosítottakat az ön
kormányzatok munkájáról és 
terveiről, s így kívánnak tájé
kozódni az emberek vélemé
nyéről, igényeikről. 

'?Yőri _Istvá� tájékoztatója 
utan meg szamtalan kérdés 
javaslat hangzott el - az öz� 
�egyi ny_ug�_íjaktól a Nyugdíj
JB;�ok PartJanak tevékenysé
ge1g -. amelyekre az alelnök 
\'ála�zol t. Ezután a testület el
fogadta a szóbeli tájékoztató
kat, az írásos jelentés követ
keztetéseit pedig határozattá 
emelte. 

- Lejár a négy esztendő, az 
alapszabály értelmében új vá
lasztásokat kell tartani -
kezdte tájékoztatóját a VSz 
soron lévő feladatairól szóló 
napirend előadója, Pallos 
György alelnök. Eszerint ok
tóber 15-től elindulnak az 
alapszervi választások, ame
lyeken január végéig megvá
lasztják a bizalmiakat, fő
bizalmiakat. Ez alkalommal 
meg kell választani (vagy új
raválasztani) a kongresszusi 
küldötteket is. Ez feladatot je
lent a nyugdíjastagozatnak is, 
hiszen ott is szüksége van egy 
olyan feladattervre, amely tar
talmazza az új tisztségviselők 
kiválasztásának és a kongresz
szusi küldöttek megválasztásá
nak idősorrendjét. 

A tájékoztató szerint elké
szül a választási szabályzat, 
amely - kötelező jelleggel -
tartalmazza a választások le
bonyolításának a rend.iét. Ha
sonlóképpen elkészül a módo
sított alapszabály, amelyet vi
tára bocsátanak . . Jelenleg van 
programja a VSz-nek, ám 
szükség van a változó körül
ményekhez igazodó új cse
lekvési programra. Olyanra, 
amely a tagság véleményét, ja-

vas la tait is tartalmazza. Meg
kerülhetetlen a tagdíjfizetés új 
rendjének kidolgozása, mely 
minden bizonnyal változtat 
majd a jelenlegi arányokon. 

A jelenlegi szervezeti kere
t�k is áttekintést követelnek, 
hiszen a részvénytársasággá 
alakulás változásait figyelem
be kell venni a szakszervezet 
szervezeti felépítésében, mű
ködésében is. A felügyelőbi
zottság megválasztása, az 57 
kft. létrejötte a \'asút területén 
azt jelzi, hogy olyan változások 
történtek. amelveket a szak
szervezeti testületek felállásá
ban, létszámában sem lehet fi
gyelmen kívül hagyni. Erre 
utal az Országos Vasutas Kul
turális Egyesület megalakulá
sa is. 

A továbbiakban Feleky Pál 
néhány aktuális kérdésről 
szólt. Jelezte, hogy a nyugdí
jasok minden kongresszusi bi
zottságban jelen akarnak len
ni .  Bejelentette, hogy Molnár 
Györgyöt, az MSZOSZ nyugdí
jasbizottsága alelnökévé vá
lasztották. Felhívta a figyel
met október elsejére, az Idő
sek Világnapjára. Ez annál is 
inkább figyelmet érdemel, hi
szen 1993 az idősekkel való 
szolidaritás éve is. Az elnök 
annak a szándéknak adott ki
fejezést, hogv a nyugdíjasok 
nem egyszerűen rétegbizott
ságkén t, hanem a vasutas 
nyugdíjasok szervezeteként kí
vánnak működni. 

A testület végül a Nyugdíjas 
Alapítvány segélyezési bizott
ságának munkájáról hallgatott 
meg rövid információt. 

A VSz nyugdíjasválasztmá
nya a következő ülését októ
ber 18-án tartja, amelynek na
pirendjén a választási prog
ram és a MA V Rt. szociálpoli
tikája szerepel. 

Kárpáti Sándor 

Milyen intézkedéseket tett , , .. , ,  . .  , .  
a Nyugdíjbiztosítási ÖnkÖrmányzat .J 

A társadalombiztosítási ön
kormányzati választások óta 
egyre gyakrabban találkozunk 
a napilapokban, a tévé kép
ernyőjén a tb-vel kapcsola
tos h írekkel, eseményekkel. A 
közvélemény, elsősorban a 
nyugdíjasok milliói kísérik fi
gyelemmel a tb önkormány
zatok testületeinek döntésé
ről, javaslatáról nyilvánosság
ra hozott közleményeket. 

A választások után például 
a Nyugdíjfolyósítási Önkor
mányzat három közgyűlést 
tartott. Az átalakuló közgyű
lésen megválasztott elnökség
nek, akinek kezében összpon
tosul az operatív munka, ed
dig több, mint 10 ülése volt. 
Lapunk olvasói előtt már is
mert, hogy a Nyugdíjbiztosí
tási Önkormányzatban a vas
utas munkavállalóknak egyet
len képviselője foglal helyet, 
Győri István, a VSZ alelnöke 
személyében. Vele beszélget
tünk arról, hogy mit végez
tek eddig a képviselők, ho
gyan ítéli meg az önkor
mányzat kezdeti lépéseit? Mit 
vár ő, és mit várhat az álta
la képviselt közel másfél száz
ezer vasutas nyugdíjas? 

- A tb 0nkormányzati kép
viselői munka nagyon össze
tett, lelkiismeretes és szaksze
rű munkát igényel - jelen
ti ki Győri István. - Ezt iga
zolja a legutóbbi közgyűlés 
is, ahol dönteni kellett olyan 
kérdésekben, amelyek a to
vábbi önkormányzati munkát 
megalapozzák és a nyugdíja
sok további életére is hatnak. 
Ilyen például az egyszeri 4 

százalékos, kilenc hónapra ki
terjedő, novemberben esedé
kessé váló nyugdíjemelés, 
amely gyakorlatilag az 1993. 
január l-je előtt valamilyen 
címen megállapított nyugellá
tásra, járadékra stb. terjed 
ki. 

A közgy(ílés javaslata alap
ján, (amit még a parlament
nek jóvá kell hagyni) a 4 
százalékos emelést a szeptem
berben megemelt 4 százalé
kos nyugdíjra vetítve hatá
rozzák meg. A kiegészítő 

nyugdíjemelés négy százalé
kos összege 9 hónapra számít
va összhangban van a nyug
díjbiztosítási alap 1993. évi le
hetőségeivel. Ennek ' forrása 
az alap várható nagyobb be
vétele, valamint az alapra vo
natkozó 1 992. évi garancia
szabályból adódó költségve
tési-térítés felhasználása. Az 
intézkedés döntően a Nyugdíj
biztosítási Alapot érinti, ki
sebb mértékben az Egészség
biztosítási Alap kiadásaiban 
jelentkezik. 

Az egyösszegű nyugdíj-
emelés összetevői továbbra 
is tartalmazzák az eddig kö
vetett szisztémákat. Története
sen a legalacsonyabb és a leg
magasabb emelések összegha
tárának limitjét, és a nem 
társadalombiztosítási ellátások 
emelését is. A nyugdíjasok 
örömére az 1994. január else
jétől az induló nyugdíjakba 
beépül az emelések egy hó
napra eső része. Majd ezt kö
veti az 1994. évre esedékes 
nyugellátások rendezése, ami
re szintén a közgyűlés tesz 
javaslatot a parlamentnek. 

Ezenkívül még több fon
tos előterjesztést vitatott meg 
a közgyűlés és hagyott jóvá. 

A közgyűlés elé került pél
dául az alapszabály tervezete 
is. 

- Megítélésem szerint az 
alapszabály tervezete úgy fel
építésében, mint tartalmában 
összhangban van az 1991 .  
LXXXIV. a társadalombizto
sítá�i önkormányzati igazga
tásról szóló törvény alapsza
bályra vonatkozó előírásaival. 
- mondotta Győri István. -
Keretei nem lépik túl a tör
vény által az alapszabályban 
utalt szabályozandó kérdése
ket. Ezek közül kiemelnék 
olyan jogosultságokat, ame
lyek az önkormányzat további 
eredményes működésének 
egyik feltétele lehet. Ez pe
dig a helyi. területi testüle
tek létrehozásának meghatá
rozása az alapszabályban. 
Gondoljunk arra. hogy ez le
hetőséget biztosít a vasutas 
társadalombiztosítási önkor
mányzat létrehozására az 

Egészségbiztosítási Önkor
mányzat helyi szerveként. Az 
önkormányzati munka színvo
nalát, rugalmasságát pozití
van be[olyásolhatja az alap
szabályban a közgyűlés, an
nak elnöksége és felügyelőbi
zott5ága közötti munkameg
osztás, valamint az a jogo
sultság, amely lehetőséget ad 
tagozatok és bizottságok 
létrehozására. 

Jó jelnek tekinthető, hogy 
az előirányzatoknál tételesen 
megjelennek a nyugdíjalap 
likviditási tartalékának visz
szapótlására számításba vehe
tő kiadások. A bevételeknél a 
költségvetés jelentős emelés
sel számol. A tervezett hiány 
ellenére a Nyugdíjbiztosítási 
Alap 1994. évi költségvetési 
tervezete megfelelő garanciát 
jelent ahhoz. hogy a nyugellá
tásokban a folyamatosság biz
tosított legyen. úgy a nyug
díjfolyósítás. mint a Nyugdíj
biztosítási Önkormányzat és 
a Nyugdíjbiztosítási Főigazga
tóság működésében. 

Annak ellenére, hogy a 
költségvetés tervezetét meg
alapozottnak lehet monda
ni, találhatók benne bizony
talansági faktorok. mivel több 
tétele prognosztizált adatokra 
épül. De ez nemcsak erre a 
költségvetésre jellemző. (Lásd 
az állami költségvetést, amit 
rendszeresen pótköltségveté
sek követnek.} A Nyugdíjbiz
tosítási Alap 199!. évi költ
ségvetéstervezete még tar
talmaz olyan ellátásokat, 
amelyeket csak átmenetileg 
finanszíroz a tb, de már a 
gyes kiadásai ebből a körből 
kikerülnek. Ezt már 1904-től 
a központi költségvetés finan
szírozza. Ennek az ellátási 
körnek minden eleme 1997 
végéig kikerül az alap költ
sCgvetéséből. 

Az önkormányzat közgyűlé
se eszmecserét folytatott a 
nyugdíjrendszer emelésének 
módosításáról szóló előzetes 
szakmai vitaanyagról. 

Pásku Jenő 

Hurrá, szavaz(t)unk! 
I 

fjúkorom egyik kedvenc filmje, 
amelytől - némi ferdítéssel - a 
jelen írás címét kölcsönöztem, a 

sztálini  időszak szovjet úttörőtáborának 
mesterségesen idillikus világáról mutatott 
- akkoriban nem keYés bátorságra valló 
- ironikus képet, Persze a történet termé-
szetesen happyenddel zárult. 

Mostanában a hajdanvolt úttörőkéhez 
hasonló felhőtlen boldogság szakadt a vas
utas társadalom nyakába : megválaszthat
ták a részvény társasággá átlényegült MA V 

felügyelőbizottságának munkavállalói tag
jait. E célból külön választási szabályzat 
készült, kiadmányok keletkeztek, serény 
ülésezés kezdődött a startvonalnál esetleg 
mutatkozó tolongás elhárítása, a jelöltek 
és az önjelöltek számának mérséklése cél
jából. A MA V illetékes apparátusa és két 
szakszervezet éberen őrködött, nehogy ve
letlenül is ocsú (például közvetlenül a 
munkavállalók által állított személy} ke
veredjék az igazhitű jelöltek seregének 
tiszta búzája közé. 

Miért e gúnyoros hang? 
Mert meggyőződésem, hogy a lezajlott 

választás ebben a formában és ilyen tarta
lommal értelmetlen, fölösleges és (éppen 
ezért} drága. Tisztességtelen dolog ugyanis 
az embereket úgy választás elé állítani, 
hogy közben nem áruljuk el nekik (vagy 
szándékosan eltorzítjuk), tulajdonképpen 
miről is kell dönteniük. S mivel a válasz
tás lebonyolítása rendeletileg a szolgálati 
főnökök feladatául íratott elő, akik a pa
rancsot engedelmesen végrehajtották, az 
egész kicsit a nem is oly régen volt HNF
jelöltes választásokra emlékeztet. amikor 
az urna elé terelt választó 99 százalék kö
rüli megjelenési aránnyal és 99 százalék 
körüli támogatással demonstrálta az 
(egyetlen igaz} ügy és annak (személyesen 
amúgy kevéssé ismert) letéteményesei 
iránti odaadását. 

No de itt több jelölt közül lehetett vá
lasztani !?  - mondhatná az érdeklődő 
még bízván az ügy demokratikus termé� 
szeteben. 

Lehetett volna, ha a jelöltek nem zárt 
listát alkotnának. Ebben az esetben ugyan
is külön-külön nevekre nem lehetett szavaz
ni, vagyis a felügyelő-bizottsági képvise
lők megválasztása a MA V-nál szakszerve
zetek közötti választássá silányult. Ilyet 
korábban már mások is kívántak rendez
ni, ám a dolog abszurditása oly nyilván
való volt, hogy az ötlettől kiagyalói is 
�?r�_a_n. et��tak:., .A , munk:i,vállaló ug,yanis 
a!talal:ían azzal va1aszt szakszervezetet, 
hogy belép oda: Ha pedig nincs vele meg
elégedve, akkor kilép belőle. önmagában 
is választási eredmény tehát az egyes szak
szervezetek taglétszáma. Volt nemrégiben 
egy, a dolgozók teljes körét érintő szava
zás az üzemi tanácsok létrehozására. Ez is 
pontosan megmutatta az egyes szakszerve
zetek támogatottságát. 

De mindez nem elég. Mivel a dolog va
laki(k)nek szívügye, időt, energiát és mil
liókat nem kímélve újabb teljes körű vá
lasztást kellett tartani három rendes tag és 
egy póttag megválasztása céljából. 

Mi is lesz ezek feladata? 
Ismeretes, hogy a részvénytársaságot 

hét fős igazgatótanács irányítja. Az igaz
gatótanács (és az ügyvezetés) döntéseit el
lenőrzi utólag a felügyelőbizottság, amely 
általában negyedévente egyszer ülésezik. 
Mivel a felügyelőbizottság kilenc tagú és 
többségi szavazással foglal állást az álta
la tárgyalt ügyekben, a három munkavál
lalói tagnak véleménye kifejtésére igen, de 
a döntések érdemi befolyásolására nincs 
lehetősége. Ennyi. 

Ehhez képest a MAV berkein belül 
egyesek által keltett csinnadratta akkora, 
mintha legalábbis vezérigazgató-választás
ra került volna sor. Akinek nem kell a 
tagsággal vesződnie, nem kell érdekvéde
lemmel foglalkoznia, akinek csak a tagto
borzás a fontos, könnyen fordít időt, ener
giát és pénzt ilyesmire. Egy valamire per
sze nagyon jó az ilyen megmozdulás: 
munkáltatói segédlettel reklámozhatja 
magát az olyan szervezet is, amelyik a ko
rábbi megmérettetéseken - saját öntöm
jénezéséhez képest - gyengén szerepelt, 
hiszen neve most - választási alternatí
vaként - minden szavazólapon szerepel. 
Valószínűleg szavazatok is esnek rá ott, 
ahol egyébként semmi keresnivalója nem 
lenne. A listás szavazásnak van egy érde
kes tulajdonsága : nem a legtöbb szavaza
tot kapott lista egésze lesz a befutó, sze
rencsés esetben már 17  százalékos támo
gatottsággal is mandátumhoz lehet jutni. 

Elnézem az egyik szervezet nem kifeje
zetten olcsónak tűnő színes kiadványait. 
Amerikai stílus, amerikai pénzen. a ma
gyar szakszervezeti mozgalom rongálására. 
A húszas évek orosz konstruktivista fes
tőit megszégyenítő absztrakt rajzolat mel
lett magabiztos arcok néznek a jövőbe. 
Ami szerintük belátható. A mozgalmi 
zsargon válogatott közhelyeinek a papí
ron szereplő gyűjteményétől eltekintve két 
vonatkozásban Yalóban belátható lehet a 
jövő. Az egyik az, hogy a listás szavazás 
sajátosságai folytán az első helyen szerep
lő jelölt, vagyis a szervezet vezetője biz
tos befutó, a többiek funkciója ez esetben 
pedig az. hogy díszként szerepeljenek a 
csoportképen. A másik biztos dolog az, 
hogy a befutó a felügyelőbizottságon ke-

resztül megszerezhető (majd csűrhető-csa
varható) információkon túl nem kevés 
tiszteletdíj birtokába is jut. Ez pedig ugye, 
megér egy kis felhajtást. 

A felhajtás méreteit illetően egyes hírek 
szerint a szóbanforgó - de általunk meg
nevezni nem kívánt - szervezet mintegy 
15 millió forintot költött a felügyelőbizott
sági választás kiadványaira és kampányá
ra. Futotta ebből bőven kis ajándéktár
gyakra, üveggyöngyre, csecsebecsére is, 
a választók érzelmeit és szimpátiáját fel
korbácsolandó. Ami úgyis csak addig ér
dekes, amíg az illető a voksát leadja, Mél
tó módon egy demokratikus, magát a né
pért elkötelezett szervezethez. Annak ide
jén a gyarmatosítók sem tettek másként a 
bennszülöttekkel. Eleinte. És azzal a kü
lönbséggel, hogy ők a sajátjukat osztogat
ták. 

Hogyan lehetett volna az ügyet másként 
csinálni? 

A világ fejlettebb tájain - ahol szak
szervezetek működnek - természetes az, 
hogy felügyelőbizottsági funkciókba az 
adott szakszervezet vezetőtestülete delegál 
tisztségviselőket, kiindulva abból, hogy 
választott vezetők lévén ezek feltehetően 
külön procedúra nélkül is bírják munka
társaik bizalmát. Ha pedig nem, akkor a 
szakszervezetben sem maradnak sokáig. 
Ez a megoldás nálunk is járható lett vol
na, akár taglétszámot, akár az üt-válasz
tásolcon elért támogatottságot véve alapul 
a mandátumok kiosztásához. Az ügy ma
ga ugyanis - talán látható az eddigiekből 
- nem ér annyit, mint amit a körülötte 
mesterségesen felkavart hangoskodás, az 
erőszakos kivagyiság sugall. 

Félreértés ne essék, nem a teljes körű 
szavazás által kínált demokratikus eljá
rás és döntés jogát kívánom elvitatni. Eb
ben az esetben viszont nem lett volna sza
bad elkövetni azt, hogy csak a szakszer
vezetek állíthassanak jelöltet, elősegítve 
ezt azzal, hogy az egyéni képviselők indu
lását már maga a választási szabályzat is 
jóformán ellehetetlenítette. Az márcsak 
külön hab a tortán, hogy a jelöltállításra 
szóló felhívás akkor érkezett meg a leg
több szolgálati helyre, amikor annak ha
tárideje lejárt. Egyeseknek úgy látszik, 
igen komoly érdekük fűződött ahhoz, hogy 
az egész eljárás nagy kapkodással, egy el
fuserált választási szabályzat alapján, egy 
csomó szabálytalansággal megtűzdelve bo
nyolódjék le. Hamarosan talán azt is meg
tudjuk, hogy miért. 

Meggyőződésem, hogy á fetitiek szelle
mében végbement választás a szakszerve
zetekre nézve fog majd hasznosítható ta
nulságokkal járni, nem pedig arról szól 
majd, ami a neve. A felügyelőbizottság 
tevékenységének tartalma - rajtuk kívül 
álló okok miatt - alig tudatosulhatott a 
választókban, mint ahogy az a körülmény 
sem, hogy a három választott tag a kine
vezett hat taggal szemben a felügyelőbi
zottság döntéseit nehezen tudja majd be
folyásolni. 

A dolgok érdemi befolyásolására egy 
másik választás eredményeként kerülhet 
sor. Ez a választás az eddigi jelek szerint 
1994. nyarán lesz majd. 

A Vasutasok Szakszervezete - szeren
csére lévén egyéb feladata is - nem állt 
be abba a kórusba, amely a felügyelőbi
zottsági választással kapcsolatos játéksza
bályok megalkotása és az ez irányú kam
pány körüli zajongásban fejeződött ki. 
Meg bizonyos csalafintaságban is. hogyha 
már valakik nem tudnak gyorsabban fut
ni ,  legalább a mellettük futót igvekezzenek 
elgáncsolni. Amihez - ki tudja milyen 
megfontolásból - buzgón statisztált a 

MA V illetékes apparátusa is. 
A Vasutasok Szakszervezetének nincs és 

a jövőben sem lesz pénze az előzőekben 
bemutatott propaganda céljaira. Akkor, 
amikor a MA V de facto csődben van, ami
kor újabb elbocsátások vannak napiren
den, amikor bizonytalan a kollektív szer
ződés és a jövő évi bérfejlesztés sorsa -
ami köztudomásúlag szintén nemcsak a 
hangerő nagyságán múlik - akkor egy 
szakszervezetnek arra kell figyelmét és 
erejét fordítania, amit tagsága elvár és 
megkövetel tőle. A Vasutasok Szakszerve
zete ennek szellemében működött az el
múlt időszakban é� - ha a szükséges bi
zalmat megkapja - nem tesz másképp a 
jövőben sem. Ebből következik, hogy a 
felügyelőbizottsági részvételt is súlyának 
megfelelően kezeli ; nem alábecsülve, de 
nem is túlértékelve. 

Ehhez még egv dolog tartozik. A köszö
net és az elismerés kifejezése azon kollé
ganők és kollégák részére, akik minden 
bizonytalanság és megtévesztő manőver 
dacára szeptember 21-22-én szavazataik
kal a Vasutasok Szakszervezetét támogat
ták. Végezetül. a dolog még akár jól is 
elsülhet. Hiszen ne felejtsük el, hogy az a 
bizonyos film - mi nden nehézség dacára 
- hepienddel fejeződött be. 

• • •  

Ez az írás még a választás lebonyolítá-
sa előtt keletkezett Megjelentetését azért 
halasztottam el, hog.v feltételezett vagy is
mertté vált személyes összefüggései a vá
lasztók magatartását és ezen keresztül a 
szavazás kimenetelét semmilyen vonatko
zásban ne befolyásolják. 

Papp Pál 



J'8zffn7.1iaru lllt�álíao '1- nek okát. A Válasl 11en. Aml-
16.. Oszk&-falu taö)'aép(lletet kor- a két gyerek kiment Ját
'1ifuk klhill Cs. J. nii;>éa c:aa- s,.ani, az épület el6tt tüzet 
f.4d]ával, gyermekeivel, veJ;:, t'aktak. Ez terjedt át a mellék
� és 'Wlokáival. A 10 taj\i épületre, s onnan a tanya épü
család álmában sem gondolta, letére. A két kisgyermek meg
hpjy az 6stnek, a télnek ugy rémült és „elbujdosott". A tűz 
mennek elé� hogy nem lesz eloltása után ez jelentette a 
tető a fejük felett, nélkülözni legnagyobb gondot. Körillbe
��11 a téli ruháikat, az alap- lül 4 órás keresés után talál
vet6 háztartási eszközöket. tak rá a megszeppent lurkók-

Ml is történt Cs. J. tanyá- ra a keresésükre indult embe
ján? Szeptember 11-én a nap reJ[. 
µgy k�ódött, mint máskor. A caal4d felnim tagjai szoCs. J. szokásos időben munká- monian mondják 11,01111 a ház ba indult a hatvani 'MAV- ' 

4 k kb 4zertárba, ahol már 3S éve nem volt biztosftva. K ru 
dolgozik. A felnőtt családta- 400-500 ezer forint. Itt a tél. 
gok, akik mindannyian a mun- Legfontosabbnak tartják, hogy 
kanélküliek keserii kenyerét a házat még a hideg idők be
eszik, szintéo elmentek hazul- állta előtt lakhatóvá tegyék. 
ról ügyes-bajos dolgaikat ln- Ebb61 mindenki kiveszi a ré
t�ni. Né1111 6-8 éves 1111erek- szét. A szobákat már megkel Cs. .cu�zon11lán11a maradt 

tisztították, a falak, az épen �tthon, aki a. 1111erekekre fel- maradt ajtók, ablakok festése 
Ű(1!/Blt. Re•geb háztartási teen-

f 1 ik. A k'sépü1et helyreállí-dfüt végezte az egyik szoba- 0 Y 1 
&n körülötte a gyerekek el- tására még nem is gondoltak. 
mé]yülten játszadoztak. Idő- Az ott tárolt ingóságok elvesz
közben Cs. két fiú unokája ki- tésén keseregnek. Itt tárolták 
me11t az udvarra játszani. Ez- a család ruhatárát, tartalék 
után Cs. �zsan�a, aki a ágyneműket és egyéb értéke
gyerekek felugyeletet ellátta, sebb háztartási eszközöket, 
fél _kilenckor a _szobában_ lévő élelmiszereket. egyik gyerek s1rására figyelt . 
fel, és füstszagot )s észlelt. Ki- Az udvaron látjuk az össze-
rohant az udvarra. Akkor lát- égett mosógépet, porszívót, s 
ta, hogy a főépület közelében minden olyan elektromos ház
álló melléképület kigyulladt. tartási gépet és készüléket, 
A tetőszerkezet égett. Hozzá- amelyek egy mai átlagos ház
kezdett az oltáshoz, de a kút- tartásban megtalálhatók, ban Ié�ő szivatt:!ú felmondta Egy keresetből hogyan tuda szolgalatot. Ekozben sem fe-

ják ö "d .d. bel„l po'tolni ledkezett azonban meg arról, r v1 1 0� u 
hogy nyolcéves testvérét át- ezt a nagy kart ahh�z, ho� 
küldje a szomszédba, riasztani visszatérjen a normális életv1-
a tllzoltókat. J. város tűzoltó- tel? Elsősorban a család ösz

szefogásával. C.s. J. megUle
t6dve azól affól, hol11/ ..JJ mun
Jcahelvén a V aautasok Szak
.sun,ezetének helyi bizott.sága 
azonnal n11olcezer forint nor,
segélvt utalt ki ré.szükre, Tet
ték ezt annak ellenére, hogy a 
101 tagú szakszervezet tagdíj
bevétele kevés. A szakszerve
zeti bizottság és a szolgálati 
főnökség képviselői a helyszí
nen járva tapasztalták a csa
lád nagy kárát, ezért egyéb 
úton is segítséget akarnak 
nyújtani. Ezután N. L. szol
gálati főnökkel arról beszél
gettünk, hogy milyen segítsé
get tud nyújtani a munkálta
tó a károsult dolgozójának. 

- A kárt magunk is fel
mértük - mondja - s ennek 
alapján véleményeztük Cs. J. 
munkatársunk kérését, hogy 
nyújtsunk segítséget selejtes 
építési anyagokkal, bútorok
kal, hogy minél előbb lakha
tóvá váljon a házuk. A ké
rést megalapozottnak találtuk 
és támogatjuk. Számbavettük 
azokat a lehetőségeket, amivel 
rendelkezünk. Tudomásunk 
szerint felettes szervünk Is 
megértéssel kezeli a kérést és 
keresi a segítségnyújtás lehe
tőségét. A VSz szakszervezeti 
bizottságával közösen kértük 
dolgozóinkat, hogy pénzzel is 
segítsék munkatársukat. 

A vasutas-szakszervezet Cs. 
J. családját harmincezer fo
rint gyorssegélyben részesítet
te. 

Pásku Jenó 
ságának becsületére válik,----------------------,--
hogy a riasztást követ&!n 15 
i,ercen belül a helyszínen vol
tak. Sajnos. ez ld6 alatt a mel
léképlllet teljesen leégett és a 
túz átterjedt a lakóbizra iS. A 
túzoltóknak \, órás megfeszí._ 

tett munkajába került megfé,,.' 
keznl • ta%et. 1gy sfkerült 
megmenteni az épUlet tető
szerkezetét, az egyik szoba be
rendezését, az istállókat. 

V. K.-né szertárfónökségi 
VSz szakszervezeti titkárral 
szemléljük a helyszínt, amely 
szívszorongató látvány szá
munkra,. annak ellenére, hogy 
a család minden épkézláb tag
ja a tűzkár következményei
nek helyreállltásán dolgozik. 
A családfőtől kérdezzük, tud
ják-e már a tűz keletkezésé-

�tem� 20-.á,g ülésezett .a 
V.Sz m�l J&._�zo�ti 
tagozatának íigyv1v6 testülete, 
amely első napirendként meg
tám'gyalta az úgynevezett ko
cslszolgálati vonatellenőri új 
munkakörrel kapcsolatos pá
lyázati felhívást, illetve a be
osztással járó feladatokat. Er
ről szeptember 14-én már tár
gyaltak a MAV Vezérigazgató
ság gépészeti főosztályán, ahol 
a tagozat véleményezte ezt a 
munkáltatói intézkedést. 

Ezután Zubál11 Bertalan ta-

geaÜ\••llii tajétio:itatta az 
tigyviv6ket a gépészeti főosz
tály elképze1&eir'61, a 'fonna
ruhával, a kocsivizsgáló lám
pával és a rádió ellátással kap
csolatban. Hamarosan pozitív 
változásokra lehet számítani: 

Az ülés résztvevői határoza
tot hoztak arról, hogy az 1994. 
évi bérfejlesztési tárgyaláso
kat a VSz-nek azonnal meg 
kell kezdeni a vezérigazgató
sággal. A tagozat �öbbek kö
zött javaslatot készített a jövő 
évi bértarifa-táblázathoz is. 

Amikor megbeszéltem Istváaaal és Ildikóval a ta

lálkozót, úgy gondoltam, hogy egyetlen érd.c,l.essége 
a természetgyógyász párnak u, hogy István főállás

ban mozdonyvezetó. Nem sejtettem, h� ed.nél 

sokkal különösebb emberekkel hozott össze a sors. 
Annyit tudtam rólúk, hogy jó néhány betegen sike

rült segíteniük. Ezért aztán eleinte nem értettem, 
hogy miért olyan bnalmatlanok, amikor a módsze
riikröl kérdezek, hiszen a talpmasszázsról és a bie
energiáról már igen sokat lehet évek óta hallaili. Ok 
kértek meg arra is, hogy ne a teljes nevükön szere
peljenek. Egy velük készült újságcikk nemrégiben 
jó néhány dolgot kiforgatott velük kapcsolatban. 

talált O'&t tsmer 
hogy talp 
tem 6t, mivel az 
tudtak mit kezdeni 
ségével. Mlkö:cbf!n 
masszáut véget{em 
csak el kezdett ;,Iá 
dom, hogy ez nac,on 
hangzik, de ka� 
er6t, amit csak �tf 
a jóra, a betegséjek 
tására használni. 

- Hogy érti azt, � 
dikó elkezdett nlátnt'•? 

- Az emberi testen 
a különböző szerveket 
mégpedig ugy, minth� 
színes röntgenk�zülé� 
nézné az embereket. Mi - Nem szeretném, ha meg- végigmenni a pályán. Persze ten ezzel a közö, iffllétlódne velünk az a múlt- abban az időben nemcsak én, kel .szinte teljeseft kori e.set. Maradjunk annyi- hanem még mások is ott- diagnózilt tudunk áclnl fl ban, hog11 az e17vik budapesti hagyták a vasutat. �n egy ter,ségről. Amit a beteg vontatási fóniJk.ségen dolgo- évig btrtam a távollétet, az- pán észlelek, azt lldikó zom _ magyarázza István. tán itt egy budapesti szolgá- is, sőt sok esetben pon - Igen érdekes párosítás, lati főnökségen helyezked- ja, kiegészíti az én hogy valaki mozdonyvezet6 tem el zisomat. Persze amikor és természetgyógyász egy sze- - Mi hozta vissza? Nagy talpazok, Ildikó nincs a 1W mélyben. Mikor és hogyan a felelősség, nehéz a beosz- bában, s megmondom a � került a vasúthoz? tás. tegnek, hogy milyen e 

- Lassan húsz éve vagyok - Hogy miért szeretem a ségbeli problémái van 
mozdonyvezető. A nyíregyhá- kötött pályát, a mozdonyve- Csak ezután jön bé n41 
zi főiskolán mezőgazdasági zetést? Erre van egy találó Ekkor a beteg lefekszik 
gépészként végeztem, és egy mondás a vasútnál: ha min- az ágyra, és mi mögé iilün 
hirtelen ötlettel, hátat for- denki mindent elront, a moz- s a feje fölé teszem a 
dítva az eredeti szakmámnak, donyvezető még helyrehoz- zem. Ez a fényadás, kisu 
elhelyezkedtem a vasútnál hatja, megmentheti a hely- zás kell ahhoz, hogy Ildit 
Két év alatt kitanultam a zetet. Saját kérésemre il tar- lássa a beteg belső szervett 
mozdonyvezetést. Nagyon talék szolgálatnál dolgozom feje búbjától a lába hegy 
szerettem ott dolgozni, jó az állomáson, így állandó a - Nyilván ez a dolog volt a kollektíva. Aztán ki- beosztásom, tizenkét óra egy- lepatikus úton működik önO lenc év után Kaposvárra ke- huzamban. 

között. Miután elég régóta 1 rültem. Egyébként eredetileg - Azt most már értem, merik és szeretik egymást, Jl Kaposvár környéki vagyok. hogy miért dolgozik még dikó valahogyan ráé:rez «r Ez idő tájt a Magyar Vas- mindig a vasútnál, de arra is az ön által felállított dia utasnak is dolgoztam. Cikke- kíváncsi lennék, hogyan lesz zisra, és annyira ráhangol ket írtam. Később egy bizo- egy mozdonyvezetőből ter- dik erre. hogy látja is map nyos újságcikkem miatt nem- mészetgyógyász? Mit szólnak előtt képi formában. kívánatos személy lettem a fő- mindehhez a kollégái? _ Egészen más alapon ma nökségen. Értettem a szóból, - úgy öt-hat éve láttam ködik nincs itt szó semmit eljöttem Kaposvárról, és az. egyik újságban ep talp- le teiepátiáról. Már említ majdnem egy évre a vasút- raJzot, amely az ugyrreve- tem hogy kaptunk egy er6 tói is. Ekkor, 1985-ben ke- zett reflexpontokat ábrázol- mégpedig a Teremtőtől Ezt rültem Pestre. ta. Ebben az időben ez "mtg '6tentól kapot\ .erőt csalt a - Lehetne� egy Mésit t&. teljesen �11-�•,N•- ·gyÖÍ)'íiá\;ra fordi
. 

bet Jiallanf erről az ominózus gyarországon. El6szoi · ma.aa- Minden betegnek elm , újságcikkrffl.1 Olyasmlr61 (rt. mo� próbáltam ki a mó�zert, ugyanezt. Ha ezt elfog á ami nem aratott osztatlan si- a�t�n .. a r?kon.ságon és ume- tényleg meg akar g�J, kert a főnökeinél? rosokön is gyakoroltam a akkor a saját hite ere;li,el, 
- Nagyon-nagyon szolidan talpmas.százst, Természe�_e- segítségével ez .sikerül l.s. Az 

kritizáltam a vasút vezeté.sét, sen, . ha egy . kollégám jo!t emberek szeretik a h6ltú,s&., jobban mondva, az akkori hozzam_ va!amil)'.en panas��- pókuszokat, de mi semlJII 
k5rülményeket. Nagyjából val, ra1ta is probáltam se„i- ilyesmivel nem szolp)ha
arról írtam, hogy harminc teni. Később elvégez_tem egy tunk. Maradnak azok a tan
kilométeres sebességgel robo- tanfolyamot is, teha� P1!:P1

• tasztikus, szinte csodás gy/,• 
gunk a vonattal, mert annyi rom is van eri;ől. Sot tobb gyulások, amiket a hálás volt 
a megengedett sebesség azon tanfoly�m�n okítottam a beteg2ink bizonyítani is. tud• a vonalon. Nem látjuk a sí- .,talpazast a hallgatóknak. nak. Szinte nincs olyan beteg 
neket a gaztól. De talán jobb - Szóval elég volt egy raj- ség, amit ne lehetne tnel• is így, mert ha látnánk, ak- zot látni, hogy megtanulja és gyógyítani, ha hisznek bén• 
kor még gyalog sem mernénk kifejlessze magában ezt a ne, ha hisznek a Terémt6 

képességét? mindenható, gyógyító �jé-------,------....:.-----:---,---------------------..;...-----------, - Az emberek kül6nféle ben. Ennek köszönhét6en 
adottságokkal .születnek e ví- meddő asszonyokon lcf:mte.� 
lágrtl, ám ez az adottság va- segíteni, megmaradt a 1� 
?amilyen oknál fogva nem az érszűkülctesnck. a reJ,I 
mindig lctrül a napvilágra. más panaszok megsz(ln� 
Ugyanez a helyzet Ildikóval gyomorbeteg meggyógnil1' M 
is, akiben szintén megvolt olyan betegek egy r�él lt 
egy bizonyos érzékenység. eredményt tudtunk elérJU6 

egy adottság. ami aztán tu- akikről pedig a ke7.eÍOOR'G',i 
datosult benne is. Most pe- saik már lemondtak. Pel'SJe 
dig már együtt dolgozunk, vannak, akiken már nem l-t, 
mert a ml módszereink csak het segíteni, mert az 6 ide
együtt alkalmazhatók eredmé- jük már lejárt itt a Fölaa, 
nyesen. A mai tudásunk egy Nekik abban tudunk sqtte,. 
kétéves. sokszor keserves és ni, hogy a haláluk könn,4 
fájdalmas tanulási folyamat- legyen és megtalálják az utai 
nak az eredménye. a Teremt6h5z. Mi nem � 

- Ml az, amiben klegészí- runk má!!t, mint segíteni q 
tik egymást. a gyakorlatban embt-reken. . Nem a� 
hogy néz ki ez a közös gyó- szembe kerülni az Of'l7P4C)� 

gyitás? �l. Eg_vszenlen azt � 
- Mielőtt találkoztunk, n- nenk, hogyha lehetmiéget D-': 

d'kó . 
k tt 1 ... é nánk arra, hogy megni4ffl-i ! . is_ crese va ami„ v - tessünk és a tudásunkat -i� g1gcsmált jó néhány termé- jcktfv módon bizony{� szetgyógyászati tanfolyamot, $Uk Ezért arra k&jjlk , ám egyikkel sem volt telje- MA v Kórház orvosait, sen megelégedve. Mindegyik- lehetővé, hogy a 

ben talált valamit, ami m'll- módszerével megv 
ködött, de egyik módszert sunk néhány beteget, 
sem találta maradéktalanul ml nem tudunk � 
meggy6z6nek. Ekkor jött r, ők már dla,tnOS'ZUzáltáir' � 
hogy magában kell keresni Nagyon szívesen v� 
azt az energiát, amit végül Is nánk erre a k(llérletl'.ef 
a közös munka sorain meg 11 Kovia GJ'� 
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Kerékpárjával együtt 
vonatra szállhat az utas 

l\Iint ismeretes, a MA V ez 
év május 23-tól két vonalon 
- a Budapest-Nyugati pá
lyaudvar-Vác-Szob, vala
mint a Budapest-Déli pálya-

udvar-Székesfehérvár
Nagykanizsa között - kísér
leti jelleggel bevezette, hogy 
a;: utasok együtt utazhassanak 
kerékpárjukkal. Ennek a 
szolgáltatásnak a bevezetését 
kerékpáros-szervezetek és az 
utasok máe régóta szorgal
mazták. Az igénybe vehe
tő vonatok kerékpár-képjellel 
megjelölt személykocsijaiban 

általában az első és 
utolsó kocsik kijelölt szaka
szában, illetve peronjain 
2-4 kerékpárt, a poggyásztée
ben ennél többet lehet szál
lítani. 

Sokan éltek a lehetőséggel. 
Érthető, hiszen így nagyobb 
távolságra is kényelmesen el 

lehetett jutni. Azok pedig, 
akiket valamilyen kedvez
mény - tanuló. nagycsaládos, 
havijegy, nyugdíjas stb. 
megilleti, azt is igénybe vehe
tik. Természetesen a kerék
párjegyet a kilométer távol
ságnak megfelelően -, kivé
ve a vasutasokat -, külön 
meg kell váltani. A vasutasok
nak es a díjmentes utazásra 

jogosult hozzátartozóiknak, 
az eddigi gyakorlatnak meg
felelően, díjmentes elszámolást 
kell kérni az állomások pogy
gyász-, ahol ilyen nincs, ott a 

jegypénztárától. 
A nyári hónapok kedvező 

tapasztalatai alapján a MA V 
a ,kerékpárral történő együtt 
utazást augusztus 28-tól ki
terjesztette teljes hálózatára. 
Az igénybe vehető állomások 
és megállóhelyek jegyzékét a 
vasútállomásokon is közzé 
tették. Ezeken az állomáso
kon - térben és időben némi 
korlátozással - az Intercity 
és nemzetközi vonatok kivé-

telével t1:inden vonat igény
be Y'eheto a kerékpárral Ya
ló együttutazásra. 

A '\'ezérigazgatóság személy
fuvarozási föosztálván el
mondották. hogy korlátozó in
tézkedéseket is bevezette!<. 
Ezek szerint szombaton, va
sarnap es ünnepnapokon az 
lC és a nemzetközi vonatok 
kivételével, valamennyi vonat 
első és utolsó kocsijában a 
kijelölt helyeken, kocsití
pusoktól függően 2-4, illetve 
8 pogg:vásztérben ennél több 
kerékpar szállítható időben 
korlátozás nélkül. 

Hétfőtől péntekig - mun
kanapokon - Budapest és a 
vidéki városok elővárosi. il
letve hivatásforgalmában 
közlekedő helyközi (regioná
lis> vonato.kon reggel 8 óráig 
és délután 14-1 5.30 óráig 
csak a vonat utolsó kocsijá
ban, illetve poggyászterében 
- a kijelölt helyen és darab
számban - szállítható kerék
pár együttutazással. A korlá
tozások bármely vonat 
együttutazásra kijelölt pogy
gyászterében, a villamosmo
torvonatok motor kocsijában 
kialak!tott poggyásztérben, a 
poggyaszkocsikban és a kü
lönkocsikban szállított kerék
párokra nem vonatkoznak. 

Végezetül néhány fontos 
tudnivaló: minden utas 1 

kétkerekü, együléses, motor 
nélküli kerékpárt vihet 
magával. Az egyes kocsití
pusokon a kerékpárok rögzíté
séről az utasnak kell gondos
kodni. Erre lega1kalmasabb a 
fémből készült kampó, mely
lyel a csomagtartóra lehet a 
kerékpárt felakasztani. Ez a 
kerékpáros szervezetek segít
ségével beszerezhető, de egyes 
vasútállomásokon is megvásá
rolható. 

(visi) 

' Vasutasok jelentett.ék 

a bazil ikatüzet 
Mint azt a sajtó hírül adta, 

szeptember 5-én kigyulladt az 
Esztergom i  Bazilika kupolájá
nak faszerkezete. 

- Reggel, negyed hat után 
éppen fékpróbáztunk, amikor 
valamilyen furcsa fényt vet
tem észre a bazilika tetején -
idézi föl az eseményeket Banai 
Lajos kocsivizsgáló. - Mivel 
az állomásról nagyszerűen rá
látni az építményre, nem lehe
tett kétségem, amit a kupola 

körül látok, az nem Yörös fé
nyű lán;ipa, hanem lángnyel• 
vek. Azonnal rohantam a for
galmiba, Molnár Béla szolgá
lattevő már tárcsázta is a tűz
oltóságot. 

Az esztergomi vasutasok 
gyors intézkedésének köszön
hetően nem érte nagyobb kár 
az 1822-1869 között épült fö-
3zékesegeyházat és belső mu
zeális értékű berendezései is 
épségben maradtak ! 

T. Z. 

Horthyról persze még na- ,,,,_ 
A szertartást követően a 

gyon sokat lehetne beszélni, 

u • • 
tömeg az egykori Horth�·-vil-
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lahoz vonult, ahor leleplezték 

s · " in enese re er e es a kormám·zó mellszobrát. A 
az az elkeseredett igyekezet, nagy lelepleződés azonban ed-
amivel egyes körök szeretnék digre már megtörtént . . .  
tisztára mosni „őfőméltósága" mágnáskisasszony ,,fölösleges" nem kezd emelkedni Horthy 

· • • sofőrért kiált, merthogy Audi- koporsója és lebeg a föld fe- Néhánv kenderesi Yasutast szennveset. A \'alasszal aztan megpro· b·,.·i1ok .,valloma'sra" b,·r-a mfö,ik tábor sem maradt jával tíz méterrel arrább kel- lett, mint I\Iohamedé. 
adós. Nem csodálkoznék, ha lene gurulni. Ori muri Ken- ni. mi a véleményük erről a 

e!!_v harmadik csoport meg be- deresen * mégiscsak h!vatalossá tett cir-~ · · • kuszról. Ám semaU!rns vála-b1zony1taná, hogy Horthy tu- * Ceausescu román diktátor-
la.1· ctonke' ppen J·o· el\·ta· ,.s "olt, szuk - .,i lyen még nem \'olt • nak már a nyolcvanas évek 1· l " · t · 
csak ha· t a 1,0··ru" lme·nvel' . . .  No A szokásos hozsannázó szó- \.enc eresen - meger ett ve-' , közepén kedYenc szófordulata 1 k · t 1 • d · t -1  de elszaladt a fant•iz ·,a· m, 111·_ noklatokkal kezelődik a Sl.er- em, ·ar PZ a rnr es ero -"' volt, hogy Magyarországon t t · bb · b · 
vei szerint a kormfuwzó ele\ e tartás. Ami szépet és J·ót el le- e n1. e en az orszag an mal' 

l h 
horthysta restauráció fol�·ik. minden megtörténhet, jobb, nem e etett rossz ember. ha het mondani, azt itt elmond- Hogy röhögne most a marká- ha az ember Brecht szellemé-kommunistákat akasztatott. 1'ák. Csodálom, hogv.· ezektől ba a v.:•n gazember, ha ezt a 

B • 
� ben cselekszik :  .. A szív telje-ar - mondják meg;nt m;ísok a cukros-szirupos tirádaktól napot megélhette vol•na . . .  b �l · 1 · · d · · k - a több sz6z áldozat egyrésze o szo a szaJ. e Ja.1 ne ·cm, 

halála pillanatáig nem tudta ,-----------------------------, ha pofázom." lgy aztán ténv-
meg, mi fan is terem az a „ko- �zerú dol.(okról beszélgetünk 
menizmus·• . . .  Táj. ak, korok, mí1zeumok 

Szűcs 
A;aj;tzt!
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* forgalma még soha nem t•olt 

Kenderesig hosszú az út, 
az ember tö1Tényszerüen ösz
szeakad néhany \·olt \'asutas 
kollégú\'al. Mikor mondom ho
vá tartok, ők is elmondják 
véleményüket. 

- Az még csak rendben 
van, hogy hazahozták Mind
szentyt, de ez a Horthy vala
hogy nem fér bele a képbe. Kit 
fogunk még újratemetni? 
Gömböst, Szálasit, netán Hit
lert? 

Hát . . .  - bizonytalanodom 
el az utolsó név hallatán. Ha 
egvszer a németek nem vál
lalják . • •  

* 

Egy szó sem igaz abból, 
amit a sajtó Yilággá kürtölt. 
Én egyetlen minisztert, állam
titkárt, de még egy fia ország
gyűlési képviselőt sem láttam. 
Sem hivatalosan, sem magán
emberként. Pedig elhihetik, jól 
körülnéztem a K isújszállástól 
Kenderesig közlekedő motor
vonat mind a hat kocsijá
ban • • •  

* 

Aztán módosul a kép. A te-
metőhöz vezető keskeny ut
cácskában állami gépkocsik 
sora fékez, a tömeg miatt to
vább jutni lehetetlenség. Föl
Jmttimriak az ajtók, a színen 
Boross Péter és Lezsák Sándor 
jelenik meg szépen vasalt 
testőreik kíséretében. Néhány 
tenyér tapsra verődik, Boross 
és Lezsák azonban biccentés
re sem méltatja a megjelente
ket, elvonulnak a sorfal kö
zött. 

Később érkezik még néhány 
állami autó, hogy ezek kicso
dák, nem tudni. csak az biz
tos - mint mellettem valaki 

megjegyzi - ez nem a pórnép, 
ami ruházatukból is kitűnik. 
Alig h iszem, hogy öltönyüket 
a Vörös Október Férfiruha
gyár konfekcióosztályán szab
ták . . . Arrább egy középkorú 

Lassan két é\·e. hogy a Ma
gyar Vasutas hasábjain hirt 
adtunk arról. hogy a Tájak, 
Korok, Múzeumok Egyesületen 
belül új klubot :,zervezünk a 
MA V-dolgozók, -nyugdíjasok 
és családtagjaik részére. A 
MÁV Széchenyi Klub 1991 
szeptemberében alakul l. Tag
jai sorába nagyon sok külön
féle korú és foglalkozúsú vas
utas jelentkezett és azóta sok
felé utaztunk, kirándultunk. 
Célunk a legnagyobb magyar 
szellemi örökségének ápolása, 
hazánk minél szélesebb körű 
megismerése. A tájak, korok, 
múzeumok különböző pályá
zatain részt veszünk. Az idén 
a Baross-év alkalmából sok ér
tékes barokk műemlékekben 
gazdag várost felkerestünk. 
Többek között olyan csodála� 
tos kisvárosokat, falvakat, táj
egységeket, ahol eddig nem 
jártunk. mint például Majk
puszta és Magyarpolány. 

Ez év április 20-tól klub
napjainkat minden második 
kedden 1 5-19 óra között tart
juk a Budapest VL. Bajcsy
Zs. út 25. szám alatti l\IAV 
pinceklubban, az Utasellátó 
SC természetjáró szakosztályn 
hasonló érdeklődésű csoport
jával együtt. melyet több éve 
Haraszti Gábor \·ezet. Ne
gvedéves közös programjain
kat a klubnapokon osztjuk ki, 
és akkor lehet jelentkezni a 
kül- és belföldi vonatos, illet
ve a nem túl drága. külön bu
szos színvonalas kirándulá
sokra. (Például Burgenland, 
Safari park stb.) 

Szeptember 21-én ünnepé
l�·es klubnapot tartottunk, 
melynek keretében megemlé
keztünk gróf Széchenyi Ist
vánról születésének évfordu
lóján. 

Koteszekné Kováts Ria 
klubvezető 

A MAV Rt. és a rendőrség jó együttmúköclését példázza, ltogy 
Szolnok állomáson szeptember 2-án Sipos István vezérigazgató
helyettes, rendőrök szállítására alkalmas elektromos targon
cát adott át dr. Fazekas Attila megyei rendőrfőkapitánynak. 

(Tüttó Tibor felvétele) 

Kenderesnek. Reggel és dél• 
elótt véaeztünk e"V hevem•e
szett ut;sszámlálú�t. e sze,:in t  
mintegv háromC'zren érkeztek 
a faluba vonattal, nyilván eny
nvicn is fognak visszautazni. 
Valószínű. hogy ez a szám a 
be\·ételeinkben nem fog rea
lisan mutatkozni, hiszen a hí
togatók jórésze hetven éven 
felüli. Az önkormányzat ké
ré�ére mentesítő vonatokat ál� 
l ítottunk be, annak ellenére, 
hogv senki nem fizet értük. A 

pol�;írmester közölte. hogv 
pénzük erre a célra ninrs, de 
amennyi ben fönnakadás lesz a 
for�alomban. úgv a vasútnak 
kell elvinnie a balhét . . •  

* 

Közben Kéri Kálmán be
szél, mondja a magáét. Vagy 
inkább ordítja. Ha valaki nem 
tudná ki is ez a Kéri Kálmán, 
nos őszerinte Magvarorszú� 
igazságos háborút folytatott a 

Szovjetunió, a kommunizmus 
ellen. Ha ez így van, kalandra 
magyar! üzenjünk hadat a 

legközelebbi kommunista or
szág, Kína ellen! 

Csak egyetlen apró problé• 
mával kell szembenézni. Ho
vá a frászba tesszük azt a 
cirka hatszázmillió hadifog. 
lyot . . .  ? 

* 

Egyszóval a temetést a sok 
mellébeszélés és magánembe
rezés ellenére is sikerült kor
mányszintre emelni.  És ha ,·a
laki tud a sorok között olvas
ni. az vi lágosan láthatja, hogy 
a kormány milyen sorsot szán 
a közrendűek társadalmának, 
ha úgy tetszik a „NÉP"-nek. 
Hogy is mondta Antall József? 
Lélekben tizenötmillió magyar 
miniszterelnöke szeretne len
ni? Hát kedves miniszterelnök 
úr, ezek után kérem, engem 
töröljön a listájáról . • .  

Thorday Zoltán 

Együttműködési megállapodás Nemzetközi jegyiroda 

A közelmúltban Pécs állo
máson vagy ahogyan a helybe
liek nevezik :  a főpályaudva
ron, nemzetközi menetjegyiro
dát adtak át rendeltetésének. 
A magyar és a külföldi utasok 
ezentúl az állomáson is meg
válthatják menet- és helyje
gyüket bármel? nemzetközi já
ratra, azok háló- és fekvőhe
lyes kocsijaiTa is. Természete
sen az utasok az új jegyirodá
ban elővételben is megvásárol
hatják jegyüket. 

V asutasf eleség 
turai népviseletben Szakszervezetünk a Mérn/5-

kök és Technikusok Szabad 
Szakszervezetének vasúti ta
gozata ; a Vasúti Alkalmazot
tak Szövetsége (MTSZSZ-Va
desz) a toYábbi eredményes 
érdekvédelmi munka folvtatá
sához szükségesnek tartja az 
azonos érdekeltségű szakszer
vezetekkel való együttműkö
dés kialakítását. 

1990 februárjában alakult 
újjá a Mérnökök és Techniku
sok Szabad Szakszervezete. né
hány héttel később pedig a 
MAV-on belül annak vasúti 
tagozata. A műszakiak körét 
később bővítettük az alkalma
zotti területen dolgozókkal is. 
Ebben a körben igyekszünk 
tevékenykedni. szakmailag 
bővebb információhoz juttatni 
tagjainkat, szakmai tovább
képzé5ekkel, tanácsadással, a 
privatizáció területén különbö
ző szolgáltatásokkal. 

Szen·ezéspol i ti kai  megfon
tolásból célszerűnek láttuk a 
Vasutasok Szakszervezetével a 
kapcsolat felvételét bizonyos 
szakmai kérdésekben, mint 
például az alkalmazotti lét
szám optimális kialakításá
sában. \·alamint a továbbkép
zés, oktatás tcrületfn. 

A tárgyalások folyamán az 
alilbb ol\·asható megállapodás 
jött létre a két szervezet kö
zött, amit remélhetőleg a leg-

jobban sikerill majd közösen 
kidolgoznunk. 

Keressük további szerveze
tekkel is a kapcsolatot, az ed
digi korrekt együttműködésre 
való tekintettel, munkánk mi
nél eredményesebbé tétele ér
dekében. 

Buzásné Putz Erzsébet 
MTSZSZ-elnök 

A Vasutasok Szakszervezete, 
valamint a Mérnökök és Tech
nikusok Szabad Szakszerveze
te-Vasúti Alkalmazottak De
mokratikus Szövetsége együtt
működési megállapodást kö
tött. 

Az együttműködés célja: 
A MA V Rt. és az érdekelt

ségi köréhez tartozó gazdasági 

túrsaságo:,, szervezetek, intéz
mények alkalmazotti területen 
dolgozó munkavállalóinak kö
zös érdekképviselete. 

Az együttműködés gyakorlati 
formája: 
1. Közös álláspont kialakítá

sa az érdekképviselet azon te
ri.iletén, ahol párhuzamosan 
mindkét szervezet jelen van. 

2. A gazdasági \·ezetéssel kö
zösen felmérni és a tényleges 
szükségletnek megfelelően be
állítani a szükséges értelmisé
gi és alkalmazotti létszámot. 

:3, A múszaki és gazdasági 
mérnöki-technikusi réteg szo-

ciális-egzisztenciális helyzetét 
optimálissá kell tenni. Az al
kalmazotti réteg munkakörül
ményeit, tényleges leterheltsé
gét a gazdasági vezetéssel kö
zösen reális alapokra kell he
lyezni. 

4. A két szervezet közösen 
szorgalmazza, lehetőségeinek 
keretein belül minden eszköz
zel segíti a műszaki és más ér
telmiségi csoportok rendszeres 
szakmai továbbképzését. 

5. Mindkét szervezet kijelöli 
azt a személyt, aki a kapcso
lattartásért felelős, élővé teszi 
azt. 

6. Szükség szerint munka
csoportot. hoz létre egy-egy 
konkrét feladat megoldására. 

7. A felek vállalják, hogy az 
együttműködés körébe tartozó 
ügyekről, történésekról egy
mást haladéktalanul, korrekt 
módon tájékoztatják. 

8. A megállapodó felek ki
jelentik. hog�, egymás önálló
ságát. autonómiáját tisztelet
ben tartják. azt nem sértik 
meg. Az együttműködés kap
csán egyenrangú félnek tekin
tik egymást. a társszervezetre 
nézve hátrányos kijelentést, 
cselekedetet nem tesznek. 

Budapest. 1993. szeptember. 

Papp Pál, 
a VSz részéről 

Buzásné Putz Erzsébet, 
a V ADESZ részéről 

A tájékozódást, a könnyebb 
eligazodást szolgálják a ma
gyar. a német, az angol és a 
horvát nvelvű prospektusok. 
S. ha valaki szóban kér bel- és 
külföldi menetrendi tújékozta
tást vagy a különböző orszá
gokban érvényes kedvezmé
n:vek iránt érdeklődik, ott 
helyben tájékoztatják. 

A pecs1 üzletigazgatóság, 
mint megtudtuk. a személy
szállítási szolgáltatások továb
bi bóvítését. tervezi. Már dol
goznak a frankfurti nemzet
közi helyelosztó központtal va
ló köz\·etlen kapcsolat kiépíté
sén. Az állomáson hamarosan 
lehetöseg lesz a valuta átvál
tására is. Tervezik to\·ábbá 
autóbuszjegyek árusítását, 
nemcsak a helyi járatokra, ha
nem a budapesti közlekedési 
eszközökre. a metróra, a villa
mosokra és az autóbuszokra 
e�'aránt. 

Pécs állomús nemzetközi 
jegyirodáia minden nap haj
nal i 5.30-tól este 19 óráig tart 
nyitva. 

Druszák vagyunk. Ez akkor 
derült ki, amikor a Láng Mű
velődési Központban megtar
tott népművészeti kiállításra 
beajánlották a turai asszonyt, 
vagyis Győri Istvánné vas
utasfeleséget. Versenyen kivül 
érkezett. Előtte két vagy há
rom táviratot is vitt neki a 
posta. hogy föltétlenül jöjjön 
a menyecskeruhával. Jött is. 
Minden túöltését ismeri. mert 
ő hozta létre. Szép turai nép
Yiselete a hatalmas terem kö
zepére került egy próbababá
ra, amelyiket meg az ugvan
csak versenyen kívül kiúllító 
Heps Edéné dunakeszi peda
gógus hozott el. segítendő az 
.,öltöztetést". Egy másik baba, 
s ugyancsak turai \·iseletben 
szintén ott virított, s a kézi• 
munkák szépséges csokra is 
arra vall. hogy Marika, a turai 
asszony sokoldalú teremtés. 

A hangját is hallatta. A 
megnyitón énekelt népda1o
kat, vidámakat. s könnveket 
csalogatókat. Nagv tapssal ju
talmazták. Ez történik minde
nütt, ahová meghívjúk énekel
ni. Idén Gödöllőn. a műve1őcté
si házban lépett fel területi 
műsoron. A rendezők elfelej
tették a műsorban fellépők 
nevét, hovatartozását közölni, 
de amikor Marikának verőd
tek Ö5sze a tenyerek, valaki 
bekiabálta, hogy Győriné, Tu-

ráró!. 0 maga talán nem is 
hallotta, kifelé mentében. 

A szünetben, a fellépéstől 
még pirulóan mondta, hogy 
minden fellépős rajtavaló a 
sajátja. a fekete pántos lakk
cipőt is éppen előtte vette, 
hogy ne kelljen senkire szo
rulnia. Többször találkoztunk 
tehát a januári összeismerke
dés óta. Amikor az idősek III. 
nemzetközi fesztiválja volt. 
kis turai menyecskét, kézi
munkákat állítottunk ki tőle 
a kongresszusi központban. 
Most szeptember közepén az 
Életet az Éveknek idősek 
klubjának éneklő. s versmon
dó „szekciójában" baráti tár
saságban üdvözöltük egymást. 
Emlékeztettem egy korábbi 
meghívásra. mely szerint sze
retettel várják október 14-én 
Angyalföldre a .Jakab utca 2-
4-be. hogy énekeljen az ott  
müködő Kézfogás Klub tag
jainak. (Azóta kiderült. hogv 
egy sokadik életévét taposó 
Terikét is köszöntenek maid a 
remélt dalokkal.) Munkáról, 
családról is adódott már be
-;zélgetésünk. Férje, fiai Pestre 
bejáró yasutasok. Egvik fia 
családos. a másik még kato
n:i. De íe;v is. úg,· is kirepül
tek a szülői fészekből. Az ó 
s;r.ülei még élnek. Szerencsére 
pár utcánvi a túvolsá�. ígv ó 
szinte mindig kéznc>I ,·:m 
hogy segítsen. D. 1\1. ' 
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Tanácskozott az országos választ,nány 

Jövő év tavaszán rendezik 
a VSz XIII. kongresszus.át 
Október 2S-én kezdödnek az alapszervezeti t'álasztásoli 

Október 14-én ülést tartott 
szakszervezetünk országos vá
lasztmánya. A tanácskozás 
elsödlegesen az 1993/94. ev1 
szakszervezeti választások és 
tennivalók jegyében határo
zott meg feladatokat. 

Konstruktív vita után a tes
tület jóváhagyta a választások 
ütemezését és feladattervét, 
mely szerint az alapszervezeti 
választásokat október 25. és 
december 20-a között kell 
megtartani. A XIII. kongresz
szus 1994 tavaszán ül össze. 
A küldöttek számát a választ
mány 255 föben határozta 
meg. 

A testület egyetértett abban, 
hogy a kongresszus érdemi 
munkájának alapvetö feltéte
le a küldöttek alkalmasságán 
kívül, hogy összetételük hűen 
tükrözze a Vasutasok Szak
szervezete tagságának össze
tételét. Ennek érdekében a 
küldöttek kiválasztásánál és 
megválasztásánál fő szem
pontnak tartja a szakmai, te
rületi és réteg szerinti hova
tartozását, továbbá azt, hogy 
a küldöttek között megfelelő 
arányban foglaljanak helyet 
a szakszervezeti titkárok mel
lett a bizalmiak é� más szak
szervezeti tisztségviselők. Fi
gyelmet kell fordítani továb
bá a társadalmi és függetlení
tett tisztségviselők arányára, 
életkor és nem szerinti össze
tételükre. 

A küldöttek keretszámának 
elosztása közép szervenként 
történt. Megválasztásukra a 
szakszervezeti alapszervezetek
nél kerül sor. A testület állás
foglalása alapján a megfelelő 
szak.mai és rétegképviselet 
biztosítása érdekében szoros 
egrüttműködésre van szükség 
a területi, szakmai, valamint 
rétegszervezetek testületeinek 
vezetői között. Az egyeztetés 
során döntenek a területi, 

szakági, tagozati és rétegszer
vezetek vezetöinek delegálási 
lehetőségéről is. 

Elfogadta a testület a 
Vasutasok Szakszervezete vá
lasztási szabályzatát is. mely 
egyrészt segítséget ad vala
mennyi alapszervezetnek a vá
lasztások demokratikus elöké
szitéséhez és lebonyolításához, 
másrészt módot ad a tagsági 
ellenőrzésre. 

(A választási szabályzatot, 
valamint a választások ütem
és feladattervét lapunk követ
kező számában közöljük.) 

A testület napirendjén sze
repelt a VSz program-, vala
mint ú.i alapszabály-tervezete 
is. A választmány mindkét 
tervezetet tagsági vitára al
kalmasnak tartotta. (A prog
ramtervezetet lapunk 2. olda
lán, az alapszabály-tervezetet 
pedig következő számunkban 
közöljük.) 

Mindkét tervezet végleges 
kialakításához kérjük és vár
juk tagságunk véleményét, 
javaslatát. Az előkészító befe
jeződött. Most az alapszerve
zeteken és a tagságunkon a 
�or, hog11 V(llamennyt munka
vállaló irdnt érzett felelősség
gel vegyen részt a VSz prog
Tamjának, alapszabályának ki
alakításában. Válassza meg a 
végrehajtásra alkalmas tiszt
ségviselőket, szilárdítsa meg a 
személyi és anyagi feltétele
ket. A választmányi ülés 
napirendjén szerepelt az 
MSZOSZ-hez való viszonyunk, 
a társadalombiztosítási vá
lasztások tükrében. 

A Vasutasok Szakszervezete 
1993. március 17-i soron kívü
li kongresszusa az országos 
választmányt bízta meg azzal, 
hogy a társadalombiztosítási 
választások eredményétől füg
gően foglaljon állást, a 
Vasutasok Szakszervezete 
MSZOSZ tagságának tárgyá
ban. 

Felhívás a VSz tagjaihoz! 
Tiszt�It Tagtársunk! 

A választás az MSZOSZ fö
lényes sikerével zárult. Az el
ért eredményben jelentős sze
repe volt a Vasutasok Szak
szervezete választott tisztség
viselői, tagjai áldozatkész, 
megfontolt, a realitásokat fi

gyelembe vevő részvételének 
mind a kampány időszakában, 
mind a választáson. Kii.lőn is 
ki kell emelni nyugdíjas szak
szervezeti tagjaink cselekvő 
részvételét. Az országos vá
lasztmány ezúton is köszöne
tét és elismerését fejezi ki a 
választás előkészítésében és a 
választáson részt vevő vala
mennvi szakszervezeti tagnak, 
munk.avállalónak és szakszer
vezeti tisztségviselőnek. 

Az eredmények ismeretében 
az országos választmány ál
láspontja szerint nem áll fenn 
olyan ok, illetve körülmény, 
amely megkérdőjelezné szak
szervezetünk MSZOSZ-ben va
ló szövetségi tagságát. 

A választmány elfogadta 
szakszervezetünk 1993. évi 
költségvetését és feladatokat 
határozott meg a további gaz
dálkodással, az 1994. évi költ
ségvetés irányelveivel kapcso
latban. 

A bér- és foglalkoztatáspo
litikai, \'alammt a kollektív 
szerződést érintő feladatok vo
natkozásában a választmány 
a következő állásfoglalást hoz
ta. 

A MÁV Rt.-nek az 1994-es 
foglalkoztatási és bérintézke
désekről, valamint a kollektív 
szerződésről készített terveze
tei sértik a vasutasok érdeke
it és szakmailag megalapozat
lanok. A MAV Rt. Vezérigaz
gatóságának javaslatai ellen
tétben állnak a szeptember 
30-i érdekegyeztető tárgyalá
son elhangzottakkal. 

A Vasutasok Szakszervezete 
követelései teljesülése érdeké
ben mindvégig kész a tárgya
lásra a kormányzattal, de ha 
e tárgyalások nem vezetnek 
eredményre, nem garantálhat
ják a tartós munkabékét. Az 
országos választmány ilyen 
esetre megbízta a Vasuta
sok Szakszervezete központi 
sztrájkbizottságát, hogy tegye 
meg a szükséges előkészülete
ket. 

Az Országgyűlés elfogadta 
a vasúti törvényjavaslatot 

Az Országgyűlés három héttel a vita lezárása után 
október 5-én hozta meg a határozatot a vasútról szóló 
törvényjavaslatról. A határozathozatal, illetve a módosí
tó indítványokról történő szavazós előtt, Schamschula 
�yörgy �özlek_edési, hírközlési, távközlési és vízügyi mi
niszter kert szot. 

Bevezetőjében utalt arra, 
hogy a törvényjavaslatról ez 
év áprilisa óta folytatódott a 
vita a Parlament bizottságai
ban és a plenáris üléseken, 
ugyanakkor a képviselőktől is 
számos módosító indítvány 
érkezett. A javaslatok több
sége érdemben járult hozzá a 
törvényjavaslat tartalmának 
kialakításához, melynek a 
szerkezete áttekinthetőbb, szö
vege pontosabb lett. A módo-

Nincs szükség darura 
•• 

sító indítványok között azon
ban olyanok is voltak, ame
lyeket tartalmi és egyéb szem
pontból sem támogattak. 

A miniszter elmondotta, 
hogy a vasút feladatának 
meghatározásáról folytatott 
vitában a legtöbb kritika a 
közlekedéspolitikai koncep
ció hiányát illette. Erre kü
lön is kitért. Mint mondotta 
a közlekedéspolitikai koncep
ció szükségességét ó sem vi-

Az OBB új szállílúsi módot 
mulatott he Kelenföldön 

Az Osztrák Szövetségi Vas
utak magyarországi árufuva
rozási képviseletének szerve
zésében, eddig nálunk nem 
alkalmazott szállítási módot 
mutatott pe a Kelenföldi pá
lyaudvaron. A bemutatóra az 
árufuvarozásban érdekelt vas
úti, közúti szállítóvállalatok 
szakembereit és a nagy fuva
roztatók képviselőit hívták 
meg. 

A bemutatót a házigazda 
MAV Rt. nevében Rigó Zol
tán, a budapesti üzletigazgató
ság vezetője nyitotta meg. Az 
új szállítási mód szakmai is

küli, speciális konténer fel
és lerakási mód elsősorban az 
olyan fuvaroztató cégek szá
mára kínál kedvező lehetősé
get, amelyek nem rendelkez
nek iparvágánnyal. A speciá
lis gépjármú a konténer fel
és lerakását percek alatt 
elvégzi. S ha az ügyfél meg
rendeli, házhoz szállítja. Az 
eljárás az eddig ismert kom
binált szállítási módoknál jó
val egyszerűbb és olcsóbb, 
amellett környezetbarát. 

(vf) 

tatja, úgy vélte azonban, hogy 
az Országgyűlésnek korábban 
elküldött „A Magyar Közle
kedéspolitikai koncepció tézi
sei" és „A magyar vasutak 
távlati fejlesztési programja" 
a törvényjavaslat vitájához 
megfelelő eligazítást adtak. 
Egyben tájékoztatta a tisztelt 
Házat arról, hogy a magyar 
közlekedéspolitikai koncep
ción még dolgoznak és azt 
ebben a ciklusban az Ország
gyűlés elé terjesztik. 

Ezután kitért azokra az 
aggályokra, amelyek a vasút 
finanszírozásával kapcsolat
ban felmerültek. A követke
zőket mondotta: 

- A vasútnak pályavasút
ra és vállalkozó vasútra való 
szétválasztása és a pályavasút 
miiködéséhez a költségvetési 
hozzájárulás elve megegyezik 
az Európai Közösség vasút
finanszírozási koncepciójával, 
amelyre a törvényjavaslat 
épül. Az európai közösségi 
szabályokkal összhangban a 
vasúti társaságot csupán 
számviteli szempontból vá
lasztjuk szét pályavasútra és 
vállalkozó vasútra. Ezzel kap
csolatban nem egy értetlen
kedést kellett végighallgat
nunk, hiszen az emberek 
nagy része nehezen tudta 
megérteni mit jelent az, hogy 
a vállalkozó és pályavasútra 
való szétválasztás csupán egy 
számviteli elhatárolás kérdé-
se. úgy érzem azonban, hog) 
a legtöbb képviselőtársamat 
sikerült ez ügyben felvilágo
sítani és a megfelelő infor
mációkkal ellátni. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

mertetőjét Rüdiger Steinhau- -------------------------
er, a Multi lift kft. képvise
lője és Herbert Haulich, az 
ÖBB vezérigazgatóság logisz
tikai osztályának főelőadója 
tartotta. Az ismertetőt be
mutató követte. 

Az ACTS, azaz a gördülő
konténer komplex szállítási 
rendszernek három fő eleme 
van: 

- vasúti pórekocsi, speciá-
lis vezetősínnel, 

- gördülőkonténer, 
- speciális közúti jármú. 
Mi a rendszer lényege? Bor 

József, az ÖBB budapesti 
árufuvarozási képviselője el
mondotta, hogy ez a daru nél-

-

Vágányf elí1jítások 
forgalomkorlátozással 

A Déli pály!ludvaron októ
ber 11-én kezdődött és előre
láthatólag december 1-jéig 
tart a ki- és behaladó vona
tok által leginkább igénybe 
vett vágányok teljes felújítása. 
Ezzel egy időben Budapest
Albertfalva-Nagytétény kö
zött is korszerűsítik a vágá
nyokat. Emiatt mindkét he
lyen forgalmi korlátozásokat 
vezettek be. 

A MÁV Rt. Vezérigazgató
ságának forgalmi főosztályán 
elmondták, hogy a forgalom
korlátozás 21 személyvonat
párt érint. Ezek - a munkák 
ideje alatt - a Déli pályaud
var helyett Kelenföldről in• 
dulnak, és odáig közlekednek. 
A változás főként a székes
fehérvári, a hegyeshalmi és a 
pécsi fővonalon közlekedő 
személyvonatokat érinti. A 
gyors- és expresszvonatokat Az elmúlt három évben több alkalommal tapasztal

hatta, hogy nemcsak a szakszervezeti munka változott 
meg, de szakszervezeti tagnak lenni is más. Felelőssé
get jelent saját sorsunkért. Ma az érdekképviseleti 
tagság aktív részvételt kíván. 

--------------------------------------, továbbra is a Déliből indítják 

Szakszervezetünk, a Vasutasok Szakszervezete folya
matosan tájékoztatta tagjait a várható munkáltatói 
intéz;kedésekről és a szükséges szakszervezeti lépése
ket időben megtette. 

Nagyon nehéz, ,,vasutast" próbáló évek vannak mö
göttünk. Bvről évre nehezebb elérni a megfelelő tar
talmú kollektív c;zerződés megkötését és az évenkénti 
méltányos bérfejlesztés elérését. 

Mára egyértelművé vált, hogy a vasutasoknak to
vábbra Is az érdekharc valamennyi eszközét igénybe 
kell venniük ahhoz, hogy követeléseink megállapodássá 
váljanak. 

Az ön bizalmára támaszkodva 1990 óta többször 
gyűjtöttünk aláírásokat, tiltakoztunk vagy éppen fi

gyelmeztető sztrájkot hirdettünk. Eredményesen. 
Az ön aktív részvétele is hozzájárult, hogy a MÁV

'nál ez idáig tömeges elbocsátásokra nem kerülhetett 
sor, hogy a vasutasok eddig nem maradtak k�llektív 
szerződés nélkül, hogy az érdekképviselet betolthette 
feladatát. 

Ma amikor meghirdetjük az alapszervezeti választá
sok kezdetét és a soros kongresszus előkészületét, meg
köszönjük eddigi bizalmát, melyet a jövőben is igyek
szünk szolgálni. 

Az előttünk álló Igen nehéz hónapokban Is kérjük 
további figyelmét és aktív részvételét k�zdemé?fe.zé
seinkhez, támogatását az ön érdekében vallalt ce!Jamk. 
megvalósításához. 

Papp Pál 
Vasutasok Szakszervezete Komoró állomáson mentesítik az olajszcnnyezódéstől a talajt. (Záhonyi riportunk a 6. ol

dalon. Veégb Adám felvétele) 

és oda is érkeznek. 
Budafok-Albertfalva

Nagytétény között folyamatos 
vágányzárban dolgoznak a 
pályaépítők. Emiatt a székes
fehérvári vonalon közlekedő 
vonatok, a munkák befejezé
séig, kerülö útirányon, Buda
fok-Hároson át közlekednek. 
fgy nem Érd alsón, hanem 
Érd felsőn állnak meg. A ke• 
tülő útvonal miatt nem érin
tett állomások - Nagytétény, 
Nagytétény-Érdliget és Érd 
alsó utasait autóbuszokkal 
szállítják. 

Idekívánkozik az a hír is, 
mely szerint a közlekedési 
tárca, a MAV Rt., továbbá az 
érintett megyék önkormány
zatainak a képviselői vonal• 
beutazáson vettek részt a bu
dapest-hegyeshalmi fővona
lon. Ezt követően Győrben 
sajtótájékoztatót tartottak. 
Gál István a Közlekedési, Hír
közlési. Távközlési és Vízügyi 
Minisztérium főosztályvezető
je ismertette a fejlesztés alap
ját és célját. A rövidesen in
duló rekonstrukció célja, hogy 
vasúton 2 óra alatt el lehessen 
jutni Budapestről Bécsbe, 
,·agy az osztrák !övárosból 
Budapestre. 

(visl) 
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Tagsági vitára bocsátva 

A Vasutasok Szakszervezetének 
programtervezete 

1. TÁRSADALMI, POLITIKAI 
es GAZDASÁGI 

FELTÉTELEK 

Az 1990-ben bekövetke
zett politikai rendszerváltozás 
során Magyarországon az ál
lamszocialista társadalmi be
rendezkedés helyett többpárt
rendszerű parlamenti demok
rácia jött létre. 

A politikai rendszer általá
nos várakozással és remények
kel kísért megváltozása a szak
szervezeti mozgalom számára 
is lehetővé tette a korábbi 
kötöttségek megszűnését. A 

gondok mérséklésébe, a gyors 
felemelkedésbe vetett bizalom 
azonban részben az örökség 
súlya, részben az 1990 óta be
kö,·etkezett hibák és követke
zetlenségek miatt rö\·id idő 
alatt illúziónak bizonyult. 

tás a szakszervezetet is új 
helyzet elé állítja. A Vasuta
sok Szakszen·ezete folyamato
san és következetesen fellép a 
gazdaság és ezen belül a MA V 
irányítási hatékonyságának 
javításáért. Alapvető követel
ménynek tartja, hogy a dön
téshozók az emberi tényezöt 
a döntéshozatal ,·alamennyi 
szintjén minden más körül
ménynél és tényezőnél - a 
gazdaság működőképességé
nek megőrzesénél és az elő
irányzott muszaki fejleszté
seknél is - nagyobb figyelem
mel mérlegeljék és ennek 
megfelelően kezeljék. 

lék) a jelenlegi arányban 
szükséges megtartani. A ,·asu
tas dolgozók besorolási és 
alapbérrendszerét folyamato
san tovább kell fejleszteni, en
nek érdekében működését 
évente felül kell vizsgálni. 

- A szociális és egészség
védelmi feladatok tekintetében 
kiemelten kell kezelni a mun
kakörülmények és a munkás
ellátás ja,·ítását, a baleset
megelőző tevékenységet, ,·ala
mint a foglalkozási balesete-

- Mind a szervezet átalakí
tásánál, mind a tisztségvise
lők ki\'álasztásánál tekintettel 
kell lenni arra a követelmépy
re, hogy a szakmai érdekkép
viselet a munkáltatók szerve
zeti felépítéséhez, döntéshoza
tali pontjaihoz igazodjon, míg 
a szervezetmüködtetési és po
litikai természetű feladatokat 
és kapcsolódásokat a területi 
elv alapján kell megszen·ezni. 

- Szakszervezetünk köz-

Ugyanígr át kell értékelni a 
szakszen·ezetek által 1 990-ben 
érthető okokból meghirdetett 
és ,·állalt politikamentességet 
is, hiszen minden ami a lakos
ság, ígv a bérből és fizetésből 
élők létfeltételeit befolyásolja, 
a politika színterén dó! el, így 
a szakszervezeteknek - füg
getlenségük megőrzése és tag
ságuk világnézeti sokszínűsé
gének tiszteletben tartása mel
lett - a politikai érdekérvé
nyesítés lehetőségeivel is ren
delkezniük kell. 

ponti cél ki tűzése a következő 
években a korábbi vívmányok 
megtartása mellett a stabili
záltabb élet- és munkakörül
mények megteremtése, az 
egyes területeken bekövetke
zett relatív megszüntetése. 
Céljai elérése érdekében a 
Vasutasok Szakszervezete kész 
az érdekérvényesítés vala
mennyi eszközének igénybe
vételére, a szolidaritás elvének 
és gyakorlatának messzemenő 
alkalmazására. 

- A gazdasági rendszervál
tozás rendkívül nehézkesen, 
megrázkódtatásokkal terhel
ten. alacson�· (és egyre csök
kenő) gazdasági teljesítmény 
mellett megy végbe. Növek
szik a munkavállalók kiszol
gáltatottsága, a munkáltatói 
.szervezetek mindennapjait el
bocsátások, a munkáltatási 
feltételek romlása, fol�·amatos 
reálkeresetveszteség jellemzik. 

A munkavállaló kiszolgálta
tottságát súlyosbítja a hatal
mi tényezők által sugallt és 
gyakorolt szakszervezetellenes 
magatartás politikai, jogi és 
gazdasági ,·onatkozásban egy
aránt. 

- A magyar szakszervezeti 
mozgalom és annak meghatá
rozó része az MSZOSZ-ben 
tömörült, magát 1990 körül 
mind célkitűzéseiben, mind 
szerYezetében, mind személyi 
összetételében megújított ága
zati szakszervezetek csoportja 
a megpróbáltatások és a vele 
szemben alkalmazott diszkri
minatív eljárások ellenére 
nem semmisült meg. az 1990-
től kezdve folvamatosan rá
kényszerített és az önként 
vállalt megmérettetéseken ki
emelkedő eredménnvel szere
pelt. E szervezetek változatla
nul a munkavállalói érdekek 
alapvető hordozói, ebből ere
dően érdekvédelmi ügyekben 
viselt szerepük és felelőssé
gük is rendkívül nagy. 

II. ÉRDEKKtPVISELETI 
CtLKITŰZÉSEK 

Az általános gazdasági visz
szaesés. a gazdasági kapcsola
tok szétzilálódó, a gazdálkod
dás tényezőinek egymással 
szembeni következetlenségei 
és türelmetlensége a Magyar 
Allamvasutakat sem hagyják 
következmények nélkül. A 
vasút - és az art működtető 
vasutasság - helyzete a mű
szaki lepusztulás, a munkál
tatási feltételek romlása és a 

reálkeresetveszteség következ
tében egyre kilátástalanabb. 
A szállítási teljesítmények -
és ezen keresztül a bevételek 

folyamatos csökkenésére 
mind a közlekedési kormány
zat. mind a vasút \·ezetése de
fenzív módon reagál, s a prob
lémák megoldását elsősorban 
egy alacsonyabb foglalkozta
tási szint megtalálásában ke
resi. A vasutasságban - az 
1990 táján tapasztalható pozi
tív várakozással ellentétben 
- nő a bizonytalanság és 
egyre kevesebb a hit, hogy az 
eddig megvalósított és a to
vábbiakban bevezetni kívánt 
szervezeti és egyéb átalakítá
sok az ő javukat szolgálják. 

- Szakszervezetünk vissza
utasít minden olyan intézke
dést, amely a rövid távon el
érhető költségcsökkentés érde
kében munkahelyek és mun
kaköri státusok megszűnteté
sét eredményezi és ezzel a köz
vetlen munkavállalói érdeksé
relem mellett visszafordítha
tatlan gazdasági leépülést 
okoz. 

1944-tól a MÁV létszámát 
stabilnak kell tekinteni, szá
mottevő létszámcsökkentés 
már nem következhet be. Ki
sebb mértékű létszámváltozás 
indokolt esetben - kizárólag 
az érintettekkel történt egyez
tetés után - szervezeti átala
kítás (prirntizáció) következ
tében történhet. A természe
tes létszámfogyás miatti csök
kenést a továbbiakban új dol
gozók !eh-ételével kell pótolni. 
Fő munkaerőforrásnak ennek 
keretében is a korábban lét
számfölössé nílt dolgozókat és 
a vasúti szakképesítést nyert 
pályakezdő fiatalokat kell te
kinteni. A szükségessé váló át
csoportosítások érdekében át
képző tanfolyamok működteté
sére van szükség. A vasúti 
közlekedést kiszolgáló, ellátó 
gazdasági és egyéb szerveze
tek (szociális intézmények, 
egészségügyi, kft.-k stb.) lét
számát is stabilizálni kell. 
Koncesszióba adás esetén a 
munkaerő-foglalkoztatás mér
tékének meghatározásában, 
valamint versenykiírások ese
tén a tenderfeltételek ki
alakításában szakszervezetünk 
igényli a közreműködést. Ál
lami- vasúti megrendelések
nél a működési területen lé
vő munkavállalókat. szerve
zeteket előnyben kell részesí
teni. 

- Szakszervezetünk műkö
dési területén minden mun
káltatónál alapvető követel
mény a kollektív szerződés 
megkötése. A kollektív szer
ződést lehetőleg hosszabb idő
re, több évre kell kötni, é\·en
kénti módosítási lehetőséggel. 
A KSz-ben szabályozott, eddig 
elért eredményektől ,·issza
lépni nem lehet. A hasonló 
profillal tevékenykedő önálló 
gazdálkodó szervezetek (példá
ul kft.-k) számára ágazati kol
lektív szerződést is készíteni 
kell. 

- A következő években a 
vasutas munkavállalók reálke
resetének növekednie kell, az 
abszolút értelemben és a nem-

- A leépülő gazdaság és a 
recessziós környezet feltételei 
között működő, napi operatív 
beavatkozásra, .,kézivezérlés
re''. kényszerülő vasútirányi-

zetgazdaság egyéb ágazataihoz 
viszonyítva mutatkozó elma
radást fokozatosan meg kell 
szüntetni. Az évenkénti nomi
nál béremelés legalább két
három százalékkal haladja 
meg az infláció mértékét. A 
kereseteken belül meghatáro
zó szerepet kell kapniuk az 
alapbéreknek, ezzel párhuza
mosan az egyéb kereseti ele
meket is (például müszakpót• 

ket szenvedettek érdekvédel� 
mét. Fontos feladat a vasutas 
társadalom biztosítási önkor
mánvzat létrehozása, ezen ke
resztül a nyugdíjasok folva
matos érdekvédelme. vala
mint a vasútegészségügyi szol
gálat önállóságának, működé
si körének megőrzéséért és 
fejlesztéséért való hatékony 
fellépés. A működő jóléti in
tézményeket meg kívánjuk 
őrizni. illetve az anyagi lehe
tőségek figyelem bevételével 
szorgalmazzuk fejlesztésüket. 
Ennek érdekében meg kell tar
tani az üdülőket és az üdülte
tési kedvezménveket. Javulnia 
kell a ruhaellátás színrnnalá
nak. Az üzemi étkeztetés ked
vezménveiben maximálisan 
ki kell ·használni a7. adószabá
lyok által biztosított kedvez
ményeket. 

- Nem szabad elhanyagolni 
a szabadidö hasznos eltöltését 
szolgáló programok felkarolá
sát, a közösségszervezö fel
adatokat, a kulturális, sport és 
egyéb. a művelődést és a kö
zösségi lét g�•akorlását és erő
sítését szolgáló rendezvények 
szervezését és támogatását. 

III. A SZAKSZERVEZET 
BELSÖ MŰKÖDÉSI 

FELTÉTELEI 

- Ahhoz, hogv szakszerve
zetünk a kitűzött feladatoka\ 
mind részleteiben, mind egé
szében meg tudJa valósítani, 
működésének és tevékenységi 
jellemzőinek hatékonyságán 
javítani szükséges. Egyértel
művé kell tenni, hogy a mai 
és a jövőben várható körül
mények közepette a szakszer
vezet nem lehet önsegélyezö 
egyesület, nem lehet jóté
konysági intézmény, nem le
het utazási iroda, még akkor 
sem, ha ezeket a feladatokat 
bizonyos ideig még fel kell 
vállalnia. Egy plurális beren
dezkedésű, érdektagolt társa
dalomban a szakszervezet csak 
közösségszervező, a munka
vállalók egymás iránti szolida
ritását megvalósító, érdekei
ket hatékonyan érvényesítő 
intézmény lehet. 

- Az előzőekben megfogal
mazott célkitűzéseknek kell 
alárendelni a szakszervezet 
szervezeti felépítését úgy, 
hogy abban a laikus demokrá
cia és a szakértő demokrácia 
egyaránt kifejeződhessen. Az 
érdekképviselet vonatkozásá
ban erősíteni kell az alulról 
szerveződést, míg a szervezet
működtetés hatékonnyá tétele 
a mainál centralizáltnbb irá
nyítást kíván. A szervezeti fel
építés megváltoztatásához el
kerülhetetlen a finanszírozási 
rend megváltoztatása, i lletve 
e két tényező együttes kezelé
se. 

- A mai magyar szakszer
vezeti mozgalom, illetve ezen 
belül a vasutas munkavállalói 
érdekvédelem a szakszerveze
ti plnralizmus keretei között 
működik. Az ebből fakadó ne
gatív tapasztalatok mellett a 
kialakult versenyhelyzet pozi
tív kihívást is jelenthet. A ko
rábbi évek gyakorlatával el
lentétben kiemelt figyelmet 
kell fordítani a tagszervező 
munkára, hiszen a szakszerve
zeti tagság megléte nem ter
mészetes adottság. A tagszer
vezést elsődlegesen oktatással, 
közösségek létrehozásával, po
zitív propagandával, nem pe
dig mások bírálatával vagy le
járatásával kell megvalósíta
ni. Ennek ellenére fontos szak
szervezetpol itikai cél a vasút 
működő önálló érdek\'éclelmi 
szervezetek akcióegységének, 
illetve - hosszabb távon -
sze1Tezeti egységének helyre
állítása. 

- Alapvető követelmény a 
szakszervezeti munka elis
mertségének növelése. mind a 
társadalmi, mind a főfoglalko
zású tisztségviselők tekintélyé
nek javítása. illetve ennek 
elősegítése. Fontos, hogy a 
szakszervezeti tevékenység az 
életpálya szerves része lehes
sen, a tisztség\·iselő számára 
- a teljesítmény, a gyakorlat 
és a fokozatosság figyelembe
vételével - pen;pektív1W · és 
előmeneteli lchetösésZut nyújt
son. A jelenleginél jobban kell 
s�íteni a szakszervezeti tevé
kenvségből kiváló tisztségvi
selők szak,·onali integrálódá
sát. Ez a körülmény a jÖ\'Ő
ben a különböző tisztségek 
vállalásának alapvető - elő
zetesen tisztázandó - feltéte
le legyen. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete tagságán belül az aktív 
dolgozók mellett jelentös há
nyadot kép\·iselnek a nyug
díjas szakszervezeti tagok. A 
róluk való gondoskodás 
élethelyzetükböl más intéz
mények hiánvából és az ese
tenkénti közömbösségből adó
dóan - kiemelt szakszerve
zeti feladat. Nyugdíjas tag
jainkról a VSz választmánya 
gondoskodik, amely saját 
programján keresztül kap
csolódik a VSz szervezetéhez 
és általános célkitűzéseihez. 
A nyugdíjasokkal kapcsola
tos feladatokat külön prog
ramtervezet tartalmazza. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete tagságán belül külön gon
doskodást igényelnek a sajá
tos helyzetű rétegek, íay a 
nok és a fiatalok. Érdekeik 
megjelenítését és ér\'ényesíté
sét önálló szen·ezeti keretek 
között is meg kell teremteni 
és ezek működését mind er
kölcsileg, mind gyakorlatilag 
támogatni szükséges. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete az üzemi és közalkalma
zotti tanácsokkal folvamatos 
és közvetlen együttműködést 
alakít ki, egyéb szervezetek
kel, intézményekkel és testü
letekkel létrehozott partneri 
viszonya a munkavállalói ér
dekérvényesítés céljait szol
gálja. 

- A Vasutasok Szakszerve
zete valamennyi tevékenysé
gében meghatározónak tekinti 
a nyih'ánosság és a szabad 
véleménykifejtés érvényesülé-
sét. 

E programnyilatkozat célja 
elsődlegesen az, hogy a közel
jövőben sorra kerülő szak
szervezeti választások - és a 
szervezet megújulása - során 
olyan tisztségviselök kapjanak 
bizalmat társaiktól, akik is
merik 1. feladatokat, tudják 
mire vállalkoznak, választóik 
érdekében cselekednek és az 
egységes vasutas szakszerve-
zei hivei. 

Megúiulás előtt 
az if iúság i tagozat 

Szeptember 27-én, Gárdony- - profi érdek-képviseleti 
ban, az ifjúsági tagozat tanfo- ti ztségviselők nevelése, fel
lyamán jelenlévö 30 VSz-tag készítése, 
elhatározta, hogy a Vasutasok - kulturális és sporttevé-
Szakszervezete ifjúsági tago- kenységük megszervezése. 
zatát, a jelenkor követclmé- Várjuk minden 35 év alatti 
nyeinek és megfogalmazott vasutas szakszervezeti tag je
igényeinek megfelelőn, átfor- lentkezését. érdeklödését. 
málja. A VSz ifjúsági tagozat mú-

Céljaink: ködés1 szabályzattervezete, a 
- a vasutas fiatalok mar- tanfolvamon részt vett fiata-

kánsabb érdekkép\·iselete, loknáÍ megtalálható. így bő-
- szociális körülmények ja- ,·ebb felvilágosítással is tud-

vítása, nak szolgálni. 
- egzisztenciális érdekei- Vasutasok Szakszenezete 

nek érvényesítése, ifjúsági tagozata 

TISZTELT KOLLÍ.GA(NŐ) ! 

Tudom, hogy mennyire el
foglalt vagy, és mennyire ne
héz téged már valami új ügy
nek megnyerni. én mégis arra 
kél'lek: az idődből siánj egy 
órát nekünk, fiataloknak. 

A szakszen·ezeti marketing
ről, illetn magáról a t!sztség
\"iselúi munkáról az alábbia
kat vallom : a szakszervezet, és 
azon belül egy tagozatnak is 
fontos, hogy programot alkos
son és a program mellé olyan 
személyeket állítson, akik el
hitetik. hogy a program meg
t:alósftható és ez az emberek 
számára kedvező eredményt 
hoz. A dolgozók azok iránt 
táplálnak bizalmat, akik képe
sek elhitetni magukról. hogy 
gyógyírt találnak a küli.inböző 
bajokra. Csak azok maradnak 
hosszútáYon a7. élen. akik ki
számíthatóak, késöbbi tetteik
ben konzisztensek maradnak 
jelenkori ígéretei kkel, nyomon 
követik az emberek rezdi.ilé
sei t, feltérképezik és kielégí
tik igényeiket. Ki kell válta
nunk az emberekből azt az 
érzést, hogy mindig kéznél \'a
gyunk, ha baj van. Fontos, 
hogy tevékenységünk minden
napos, természetes munkaként 
tűnjön' fel. 

A vasutas fiatalok eddig 
nem érezték, hogy érdekeik és 
sajátos problémáik szakszer
\·ezeten belüli megjelenítésére 
van lehetőség, életkori sajátos
ságaikból adódóan a kulturális 
és sporttevékenységgel kap
csolatos nagyobb igények ki
elégítésére éppen az ifjúsági 
tagozat vállalkozik. Hiszem és 
vallom, a tagozaton belüli te
vékenység megszerettetheti a 
kollégákkal a közösségi életet, 
ked\·et és képzettséget adhat 
a további lépésekhez. így az 
ifjúsági tagozatnak fontos sze
repe lesz a jövö szakszervezeti 
tisztségviselőinek „kiterme
lésében·•. 

Tudom, hogy szükség van 
,.profi" érdek-képviseleti do!-

gozók „kinevelésére'', éppen 
ezért az ifjúsúgi csoportok 
megalakulása után, az alap
szen·ezetek terhére, kísérleti 
jelleggel új oktatási progra
mot szeretnénk kipróbálni a 
miskolci területen. Olyan tiszt
ségviselőket kívánok képezni 
(lehetőséget adni fiatal kollé
gáknak, hogy azzá váljanak), 
akiknek a tananyaga kiterjed 
a szakszervezeti alapismere
tektől a menedzserképzésig, 
vezetéselmélettöl a tárgyalás
tcchni káig. 

Arra kérlek. hogy a környe
zetedben keress olyan fiatal 
kollégát (tagot vagy tisztségvi
selőt), aki !át(hat) fantáziát és 
lehetőséget az ifjúsági tagozat
ban, és akar is tenni a sikeres 
működés érdekében. Segíts ab
ban, hogy minél több fiatalhoz 
eljusson anvagunk, így lehető
ségük Jegyen a csatlakozásra. 
A tagozatunkra te, mint tiszt
ségviselő is tamaszkodhatsz: 
olyan pluszt szeretnénk nyúj
tani - minden díjfizetés nél
kül - a fiataloknak, amit csak 
a Vasutasok Szakszervezetének 
tagjaként kaphatnak meg. 

A nyilatkozat hátoldalán lé
vö információs rovattal és egy 
számítógépes program segítsé
gével szeretnénk a jövöben 
naprakész információval ren
delkezni (például kit iskoláz
hatunk be egy adott tanfo
lyamra). Keresd a kapcsolatot 
a területed ifjúsági tagozatá
nak képviselőjével! lrásom 
egyes pontjait vitatva. remé
lem olyan új gondolatok éb
rednek benned. melyek előbb
re vihetik ügyünket. 

Bízom benne, azt a néhány 
percet, amelyet e sorok olva
sására szántál, és azt a néhány 
telefonhívást, amelyet ezután 
fogsz megtenni, nem tartod fe
lesleges időpocsé1rnlásnak. 

Tisztelettel : 
Csáki Zsigmond 

Kál-Kápolna szb-titkára 

l' asutas fiatalok 
i31álkoztak Szegeden 

A Vasutasok Szakszervezeté
nek újjászervezése elött álló, 
ifiúsági tagozata. szeptember 
17-19-én, Szegeden rendezte 
meg hagyományos \'asutas if
júsági találkozóját. Az ország 
minden részéböl mintegy 80 
vasutas fiatal érkezett, a Ti
sza-parti városba. A gazdag 
programnak kiemelkedő ese
ménye ,·olt az az ifjúsági fó
rum, amelvnek szónoka Győri 
lst-i:án, a VSz alelnöke volt. 

A fórum során szó volt a 
VSz munkájáról,. a választá
sokról. az ifjúsági érdekvéde
, nről. A program kereté
ben a résztvevők megtekintet
ték az üzletvezetőség központ
jáb:m működő KÖFÉ-t, ismer
kedtek Szeged város neveze
tességeivel. és elláto�attak 
Ópusztaszerre, a Nemzeti Em
lékparkba és játékos sportve
télkedőn. illetve rockdiszkón 
szórakoztak. 
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A felmondási indokolni kell 

A léts�áfflleéj,ítés 
naunlsajogi l.é,•dései 

Az o·rszággrlllés eHoga'dta 

a vasúti törvényjavaslatot 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

A munkaadó kötelezeiiségei•·ől 

garanciát jelent. Amint ezt 
már ebben a Házban több-

A költségvetési kapcsolatok ször is elmondtam, ez alka
szerződési alapra helyezése a lommal is megnyugtatom kép
jelenleginél kedvezőbb hely- viselőtársaimat, hogy a vasút
zetet eredményez a magyar vonalak felszámolására nem 
vasút számára. Pozíciójavulást kerül sor. Alig több mint egy hónappal ezelőtt sajtótájékozta

tón jelentették be a MAV vezetői, hogy vége a „mélyre
pülésnek". Ehhez képest meglepő és megdöbbentő, az a 
napokban megjelent újsághír, hogy a MAV a közeljövő
ben tízezer vasutas elbocsátását tervezi. Szakszerveze
tünk elnöke azonnal tiltakozását jelentette be. Téves az 
az elképzelés, hogy a MAV-nál a 24 milliárdos deficit, 
elbocsátásokkal megoldható, a tervezett elbocsátás 
mindössze 5 milliárd megtakarítást eredményezne. A ta
pasztalok azt mutatják, hogy az eddigi létszámleépítések 
sem váltották be a hozzájuk fűzött, munkáltatói remé
nyeket. 

céljából adott fizetés nélküli jelent a MA V részére az a _ A tárgyalások során jaszabadság esetén, kormánydöntés is, amely sze- vasolták a vasúti közlekedés - terhesség esetén, a szülést rint hiteltartozásai jelentős biztonságtechnikai fejleszté-követő hatodik hónap végéig, részét a bankok - az ipari sére vonatkozó program ki-- a gyermek gondozása cél- vállalatokhoz hasonlóan dolgozását _ folytatta a mi-jából adott fizetés nélküli sza- államkötvényre cserélhetik. A niszter. _ Tájékoztatásul badság esetén, reorganizációs program ki- megemlítem, hogy időközben - sor- vagy tartalékos ka- dolgozása folyamatban van, a kormány határozott a tonai szolgálat esetén. és rövidesen ez is az Ország- nemzeti közlekedésbiztonsági A felmondási tilalom fenti gyűlés elé kerül. Ez lesz tu- programról, és ezt a tárca időtartamra és plusz 30 napra lajdonképpen a tizenharmadik hivatalos lapjában közzétetszól. Abban az esetben, ha a olyan magyar nagyvállalat, tük. A program vasúti fejezemunkáltató ilyen körülmény, amelynek a szanálása, helyze- te elemzi a baleseti okokat, illetve ennek megszűnését kö- tének költségvetési rendezése értékeli a vasút közlekedésvet'ő 30 napon belül mond fel, megtörténik. Azokra a kép- biztonsági helyzetét, és megez jogellenes, a munkáltató viselői kif?gásokra; miért fo- határozza a szükséges intézfelmondását jogellenesnek kell galmaz a �avaslat ugy, h?g_Y a kedéseket. Ezek miatt újabb tekinteni. A felmondási tila- költségvetes csak hozza3arul pro"ram kidol"ozását szüklom nem vonatkozik arra a az ál!am �ulajd_<m;�ban __ levő · ségtelennek tart"om. Végre el kellene dönteni, munkaügyi központ kérésére, dolgozóra, aki nyugdíjjogosult- vasúti pályak mukodtetesehez, 
hogy a válság utáni várhatóan minden olyan információt, ságot szerzett. a miniszter elfogadhatónak 
fejlett nemzetgazdaságnak amely a munkavállaló újrafog- A Munka Törvénykönyve 90. tartotta azt a módosító indít-
mekkora vasúthálózatra és lalkoztatását elősegíti. § (2) bekezdése felmondási ványt, amely szerint az állam 
mennyi alkalmazottra lesz Az érdek-képviseleti szer- korlátozást határoz meg, azon a központi költségveté�tő

z
l 

Szu„lcsér.:e. Azt 1·s f1·gyelembe 1 , 1 t ·  t ·  t munkavállalókra vonatko- biztosítja - a használó a ta � ve cne ,e (sza cszerveze 1 1sz -
· l · d · · kellene venni, ha most opti- ségviselőknek) alapvetö fel- zóan, ak1knél az öregségi fizetendő pályahaszna ati i1-

mális szint alá süllyed a le- adatuk annak vizsgálata, hogy nyugdíjra való jogosultság ra is figyelemmel - a pályák 
építés, a későbbi fejlesztés, ki- a fenti előírásokat betartja/e-e, megszerzéséig öt év van hátra. működtetését. , 

tak í 1 f I l · A felmondási korlátozás azt J·e- A kisforgalmu vasu e -képzés, többe og cerü ni, amennyiben nem, a munkálta- k t ' E · lenti, hogy a munkáltató csak számolását érintve eze e mint a megtartas. zert nem tói intézkedést törvényességi 
lehet egyetérteni olyan meg- szempontból, meg kell támad- különösen indokolt esetben hangsúlyozta: ,, ,, h t t tt szu"ntetl1et1· n1ee: rendes fel- - A koncesszió nem hoz-lehetősen surun angoz a o 

1 · -
l 1 

ii. 

monda'ssal a munkavállaló ható összefüggésbe a mellék-véleménnyel, hogy a je en e- d · ·1 l 't · 1 A munkaa ona a e szam e- munkaviszon"át. vonalak felszámolásával, hi-gi teljesítményekhez (tehát a • • h · · á J építes vegre aJtas ra a mun- szen a pályázat kiírója min-válság mélypontjához) kell kavállalók képviselőit is ma- A törvényben szerep�ő külö-
dig az indokolt igénvek fi-igazítani a létszámot. Ez sú- gában foglaló bizottságot kell nös ind?k megállap1t

k
ás�hoz 

gvelembevételével dönt ar-lyos tévedés lenne, elsősorban le· ti ·ehozni·. A bizottság mun- olyan sulyos ok szil seges. 
"k"dt t, t k a munka.Itató szempontJ.ából, l 11 tt 1 ·1t t' ró! ho"Y a mu o e es on-

kavállalo. képviselőit, az üze- ame Y me e a mun {a a o , . o , t. . . . de nemzetgazdasági szem-
m1· tana·cs J·e10··11· 1,1·. E b1'zott- részére tarthatatlanná válna cesszio u Jan \·agy mas mo-

, ' don oldja meg. Nem érzem pontbol is. 
ság feladata, hogy meghatá- vagy aránytalan terhet jelente-

ezért reálisnak azokat a jó Most, hogy ismét felröppent rozza a létszámleépítés végre- ne a munkaviszony további szándékú aggodalmakat. ameaz elbocsátások híre, az érdek- hajtásának elveit, valamint fenntartása. Ha a felmondási 
lyek a koncessziótól féltik a lődés középpontjába kerültek annak időbeli ütemezését, to- korlátozás alatt álló dolgozó 
vasutat. A jól jövedelmező a létszámleépítés szabályai. vábbá dönt a létszámleépítés- alkalmas a munkáltatónál vasútvonalakat a meglévő Az 1991. évi, IV. tv. értelmé- sel érintett munkavállalók ré- meglevő másik munkakör el- vasúti társaságok nem fogják ben, ha a MA V Rt. fél éven be- szére - a jogszabályok alap- lá!ására,. munkaviszonyát feladni, a gazdaságtalanok lül munkavállalói létszámát j;m, alqnyi jogon járó juttatá- m_mdaddig n�m le�et !elr:rion- - üzemeltetésének· szüneteltetélegalább 50 fővel tervezi csök- sokon ·felüli juttatások odaíté_ .. <lassal, megszuntetni mig _llyen séhez pedig hatósági en-gedélv kenieni, e döntésről és annak léséről. munkahelyre áthelyezheto. szükséges, amely megfelelő indokairól köteles tájékoztatni A költségvetési kapcsolatok 

a munkaviszony rendes fel- A leépítésre kijelölt munka-
követi, melynek mértéke 30 nap. 

A vasútegészségügy kérdé
sével több módosító indítvány 
is foglalkozott. A ten:ezett 
változtatás - mint ahogy ar
ra a részletes vita során Raj
kai Zsolt államtitkár is utalt 
- a vasutas-társadalom szer
zett jogait nem sérti, a jogo
sultság mértékét és személyi 
körét negatívan nem érinti. 
Éppen ellenkezőleg, a vasutas• 
biztosítottak személyében a 

törvényjavaslat a korábbinál 
szélesebben határozza meg a 
vasút-egészséqügyi ellátásban 
részesülök körét. A törvény
javaslat elkülönült önálló és 
egységes vasút-egészségüg:>'i 
szervezetről rendelkezik, 
amelyben nemcsak a MAV 
Rt.-nél dolgozó, hanem a töb
bi vasutas-biztosítottat is 
feljogosítja gyógyító-megelő
ző, valamint teljes körű üzem
egészségügyi ellátásra, továb
bá közegészségügyi és jár
ványügyi szolgáltatás igénybe
vét€lére. !gy lesz a törvény 

elfogadásával valóban a vas
utasoké és nemcsak az eg� 
meghatározott körb_en , �ol• 
gozóké a vasút-egeszsegugyl 
szervezet. 

A törvény rendelkezései 
kellő garanciát nyújtanak aa 
egységes vasút-egészségügyi 
intézményrendszer jelenlegi 
szerepének és funkciójának 
me<>őrzésére is. (Erre - a VS:. 
álláspontját kifejtve - la• 
punkban még visszatérünk.) 

A miniszter végül ki-
emelte hogy a törvény
javasl�t kidolgozása sorá_!1 
fokozott figyelmet ford1-
tottak a környezetvédelem
re. A vasúti közlekedés ma
ga is környezetkímélő közle• 
kedési mód. Ezenkívül a tör
vényjavaslat több helyen 
külön is .kiemeli az épített 
és természeti környezet vé
delmét. !gy például: a vas
úti közlekedés fejl�sztésére 
vonatkozó koncepciókat az 
épített és természeti környe
zet védelmével össze kell 
hangolni, a koncessziós pá
lyázati kiírásoknak pedig 
tartalmazniuk kell a kon
cessziós tevékenység környe
zet- és természetvédelmi kö
vetelményeit. 

A miniszter végezetül meg
köszönte a képviselők jobbí
tó szándékú észrevételeit és 
figyelmét, majd arra kérte a 
tisztelt Országgyűlést, hogy 
az elmondottak figyelembe
vételével szavazzanak a mó
dosító indítványokról, a tör
vényjavaslatot pedig fogad
ják el. 

A Tisztelt Ház a mm1sz
ter összefoglaló beszéde utáli 
- az alapjelentés sorrendjét 
követve - egyenként s�ava
zott a benyújtott módosító ja
vaslatokról, majd 128 igen, 40 
ellenszavazattal és 48 tartóz
kodás mellett a vasútról szó
ló törvényjavaslatot elfogad
ta. 

mondását megelőző, három hó- vállalók munkaviszonyának 
Ez az alapidő a munkáltatónál 

nappal a létszámleépítéssel megszüntetésénél, az általános 
munkaviszonyban töltött 3 év 

e·r1·ntett fo"no··kse·gel'-· szerint il- munkajogi előírásokon túlme-
t. "t 5 , t, t ·  · ·t 8 nően tekintettel kell lenni ar- u an ° , ev u an izeno , 

letékes munkaügyi központo-
ra is, hogy a felmondás csak év után húsz, 10 év után hu-

;1 KKDSZ és a Levegő Munkacsoport javaslatai 

kat, valamint a MÁV-nál mű-
akkor közölhető (kézbesíthe- szonöt, 15 év után harminc 

ködő üzemi tanácsot. 
tő), ha az előbb említett tájé- nappal, 20 év után hatvan 

E kérdésben az üzemi taná- koztatás közlésétől, 30 nap el- nappal meghosszabbodik, ösz
csot a Munka Törvénykönyve telt. Ha ezen előírást megsér- szesen tehát 90 napra emelke-
65. '§ (3) bek. A) pontja érte!- tik, a felmondás érvénytelen. dik. 
méhen, véleményezési jog ille- A MAV kollektív szerződés Munkáltatói rendes felmon-
ti meg. 

15_ §-a előírJ·a, hogy a tájékoz- dás esetén a dolgozót a fel-
d · h k 'l mondási idő felére fel kell Fontos tu ni, a a mun a - tatást a munkaadó nemcsak a 

tató, a fenti előírásokat meg- munkaügyi központnak és a menteni, a munkavégzés alól. • · há ho'n ppal Erre az időre a dolgozót átlag-serti nem rom a munkavállalónak, hanem a 
előbb vagy esetleg egyáltalán szakszervezetnek is köteles kereset illeti meg. 
nem kéri ki az üzemi tanács megadni. Ez elengedhetetlenül A Munka Törvénykönyve 95. 
véleményét, akkor a munk�l- szükséges, a munkavállalók §-a értelmében, a munkavál
tató intézkedése a Munka Tor- részére nyújtott érdekvédelmi lalót végkielégítés illeti meg, 
vénykönyve 67. §-a értelmé- tevékenység kifejtése szem- ha munkaviszonya a mun-
ben, érvénytelen. pontjából. káltató rendes felmondása 

Az előbbiekben ismertetett A le'tszámcsökkentés során, vagy jogutód nélküli meg-
, k' szűnése következtében szű-törvényi szintű szabályozas 1- az érintett munkavállaló mun-. · d I nik meg. egészítéseként, lenyeges er e,. kaviszonya megszüntetésének 

védelmi, illetve együtt1;1űkö- módja: a munl�áltatói rendes A végkielégítés mértéke, a 

dési szabály kerül� felvetelre, felmondás. A munkáltató köte- munkáltatónál munkavi
a MÁV kollektív szerződésbe les felmondását megindokolni. szonyban töltött, legalább 3 év 
(15. §). Ennek értelmében, a Az indoklásból a felmondás esetén egyhavi, 5 év esetén 
munkáltató köteles az illetékes okának világosan ki kell tűn- kéthavi, 10 év esetén három
érdek-képviseleti szervek nie. Vita esetén, a felmondás havi, 15 év esetén négyhavi, 
(szakszervezetek) előzetes vé- indokának valóságát és oksze- húsz év esetén öthavi, 25 év 
leményét kikérni az átszerve- rűségét a munkáltatónak_ kel! esetén hathavi átlagkereset. A 
zésre, valamint a dolgozók na- bizonyítania. A munkaltato végkielégítés mértéke három
gyobb csoportját érintő mun- felmondásában köteles megha- havi átlagkereset összegével 
káltatói intézkedések terveze- tározni azokat a tényeket, illet- emelkedik, ha a munkavállaló 

tl · munkaviszonyát a munkáltató teire vona rnzoan. "e ko" ru" lményeket, amelyekből 
b 'l k • az öregségi nyugdíjkorhatár Fentiekben idézett sza a yo okszeru�en ko""etlrezik, hogy a • · · k ' ' betöltését megelőzo öt even értelmében, a MÁV Rt.-ne 

• munka'ltato' működése mellett, b l"l „ 
t t· mint munkáltatónak az üzemi e u szun e 1 meg. 

tanács és a szakszervezetek vé- a munkavállaló munkájára, Az M. T. 95. §-a alapján, vég-
leményét, a tervezett létszá:n- továbbá foglalkoztatására kielégítésben részesülő MA V
leépítés tekintetében, egyarant nincs szükség. dolgozó végkielégítését (ked
ki kell kérnie. E két szervezet A felmondások előtt vizsgál- vezmények megváltása címén) 
elősegítheti az intézkede_·sek ni kell hogy az érintett mun- ki kell egészíteni a következők 

h ' szerint: ha MA V-munkaviszo-megalapozottságát, a umanus kavállaló nem áll-e felmondá-
b ·t 1 ·t nya legalább 10 év, kettőhavi, elvek figyelem e ve e e · 

si· ti'lalom, 1 ·11etve felmondási 15 év, háromhavi, legalább 20 További alapvető előírás a korlátozás alatt. év, öthavi, legalább 25 év, hat-foglalkoztatási törvényben: a 
A Munka Törvénykönyve 90. havi, legalább 30 év, héthavi munkaadó minden olyan lét-

§ (l) bek. értelmében, a mun- átlagkeresettel. Az ilyen dol• 
számleépítésre vonatkozó dön-

káltató nem szüntetheti meg gozót a belföldi vasúti kedvez
tésről amely 30 nap alatt leg-

rendes felmondással a munka- mény és a munkásszálláson 
alább' tíz főt érint - az előb-

viszonyt, a következő:cben fel- való elhelyezés mindaddig -
l ·t tt t · · ·1 oztatá legfeljebb azonban a munkavi-biekben em 1 e aJe' - sorolt esetekben: · · t tt szony megszűnését követő év son túlmenően -, az erm e _ betegség miatti kereső-munkavállalókat, továbbá az végéig - megilletik, amíg ma-

képtelenség esetén, sik munkáltatónál munkavi-érintett munkaügyi központot 
_ a beteg gyermek ápolá- szonyt nem létesít vagy vállal-a rendes felmondást megelőző-

· b kozásba nem kezd. 
en 30 nappal ta.J'ékoztatja. A sára, táppénzes állomany a 

• ·11 t 'lból adott A menetkedvezményt - a 
mu' nkaadó egyu' ttal ko·· teles kö- helyezes, i e ve e ce 

b d á munkavállalót megillető idő-
zo· ·1n1· az elbocsa'tan1· k1 'va'nt fizetés nélküli sza a s g ese-

l'dt .. tartamig a csa a agJa1 
dol<>ozók neYén kívül az utolsó tén, részére is biztosítani kell. " 

t · 't - közeli hozzátartozó ottho-munkakörét, szakképzet sege , 
átlagkeresetét, valamint a ni ápolása vagy gondozása Dr. Garabon Sándor 

Csöklienthető a költségvetési hiány 
Az állami költségvetési tör

vény megalkotása a parla
menti demokrácia működte
tésének egyik legfontosabb 
döntése. Különösen igaz ez 
olyan helyzetben, amikor szé
les társadalmi rétegek elége
detlenek helyzetükkel. A tár• 
sadalmi béke megőrzése szem
pontjából sem mellékes, hogy 
az ország szűkös erőforrásait 
milyen közcélokra fordítják. 

Ezeket az összefüggéseket 
szem előtt tartva a Közgyűj
teményi és Közművelődési 
Dolgozók Szakszervezete és a 
Levegő Munkacsoport össze-

míg 29 százalékban kellene a 
felső határt megszabni. Felül 
kellene vizsgálni a külföldi te
hergépjárművek, illetve cso
magolóanyagok adóját. A ja
vaslatok között az is szerepel, 
hogy a jelenlegi 30-ról 40 szá
zalékra növekedjen a szemé
lyi jövedelemadónak a tele
pülési önkormányzatoknál ma
rad5 hányada. 

Az átcsoportosítható forrá
sokat - a javaslat szerint -
a környezetvédelemre, a kul
turális intézmények működé
sének támogatására, a közal-

kalmazotti és köztisztviselői 
bérek fejlesztésére fordítanák. 

Az előterjesztők nem titkol
ták, hogy javaslataikkal. -
amelyeket eljcüldtek a parla
menti képviselőknek, az or
szágos szakszervezeti szövet
ségeknek és a különféle civil 
szerveződésekhez - nyomást 
szeretnének gyakorolni a tör
Yényhozásra. 

Információink szerint máris 
több parlamenti képviselő je
lezte, hogy támogatják a ja
vaslatokat. 

K. S. 
fogott, és módosító indítványt .--------------------------
készített a kormány 1994-es 
költségvetési tervezetéhez. A 
szakértők bevonásával elké
szült javaslatcsomag tartalmát 
Vadász János, a KKDSZ or
szágos titkára és Lukács And
rás, a Levegő Munkacsoport 
vezetője ismertette a Köz
szolgálati Szakszervezetek 
Szövetsége Puskin utcai szék
házában - nagy érdeklődés 
mellett - tartott sajtótájékoz
tatón. 

A két civilszervezet indít
ványa szerint 211 milliárd 
754 millió forint csoportosít
ható át a költségvetés terve
zetében. Ezzel 25 milliárd fo. 
rinttal csökkenthető a jövő 
évi költségvetés tervezett 250 
milliárdos hiánya. A számítá
sok szerint 159,7 milliárddal 
növelhető a bevétel a társasá
gi adó, a vám- és importbefi
zetések szigorításával, de az 
üzemanyagok termékdíjának 
50 fillérről 1 forintra való 
emelését is szorgalmazzák. 

A kiadások csökkentésének 
forrásai közt első lenne az or
szággyűiési képviselők „vég
kielégítésének" megvonása, de 
drasztikusan csökkentenék a 
honvédelemnek nyújtott támo
gatást is. A javaslatok szerint 
az áfakulcsok alsó határát 6 

. százalékra lehetne mérsékelni, 

A Suzuki gyaróriásböl 
nem profitált a vasüt 

Az ember hajlamos elhinni, 
hogy ahol az állomástól ötszáz 
méterre fölépül egy gyáróriás, 
ott megpezsdül a vasúti élet is. 
Szerelvény szerelvényt követ, 
először építőanyag tízezer ton
nái, majd autók, vonatszám ... 
Arany Elemér. Esztergom ál
lomásfőnöke néhány mondat
tal eloszlatja tévhitemet. 

- Az építkezésből nem so
kat profitáltunk, a generálki
vitelező az építőanyagot a kör
nyékről szerezte be. A ce
men tgyárnak például kihasz
nálatlan volt a teherautópark
ja. szállítással kombinálva ol
csóbban adták a cementet. A 

sódert meg a Dunáról hozták, 
oda sem kellett vasúti kocsi. 

- Most viszont már termel 
a gyár ... 

- Belföldi szállítás - talán 
érthető okokból - egyelőre 
nincs. Egytételnyi export 
nemrég ment át a határon, de 
mivel a speditőr szlovák volt, 
az autókat is Szlovákiában 
rakták vasúti kocsira. Hogy a 
Suzuki-programban a későb
biek során milyen mértékben 
vesz részt a magyar vasút, e 

pillanatban nem tudok vála
szolni. Jó volna, ha nekünk is 
jutna valami, hiszen teherfor
galmunk a helyi ipar megszű
nése miatt legalább 95 száza
lékkal csökkent az elmúlt 
évekhez viszonyítva. 

- Személyforgalom tekin
tetében mit hozott Esztergom
nak az idei nyár? 

- Mindenekelőtt egy új 
,,oszlopcsarnokot" ... Két ev
vel ezelőtt külsőleg renovál
ták ugyan a felvételi épüle
tet, ám a belsejébe akkor nem 
néztek bele. Most egy statikai 
vizsgálat során megállapítot
ták; a fagerendák elkorhad
tak, cserére szorulnak. ezért a 
födémet alá kellett dúcolni. Az 
a baj. hogy az emeleten két 
család is lakik, elhelyezésük 
nem tartozik a könnyen meg
oldható problémák közé. Ettől 
eltekintve nem panaszkodha
tunk a nyári személyforgalom
ra. A fő\·áros és Komárom fe
lől is sokan keresték föl a 
műemlékben gazdag idegen
forgalmi centrumot. 

:.-tllorday-
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A Nyugdíj-biztosítási Önkormányzat nyílt levele 
Magyarország idős állampolgáraihoz 

Tisztelt idős honfitársaink! 

Engedjék meg, hogy a 
Nyugdíj-biztosítási Önkor
mányzat és a magam nevé
ben ószinte tisztelettel és meg
becsüléssel köszöntsem Önö
ket az ,,Idósek világnapja" al
kalmából.· Teszem ezt annak 
a testületnek az elnökeként, 
melynek tagjai idén májusban 
az önök iránti felelősségük 
tudatában vállalták, mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy a mai nyugdíjasoknak és 
a jövóben nyugdíjassá váló 
munkavállalók millióinak egy 
élet munkájával · kiérdemelt, 
biztonságos, nyugodt idős ko
ra lehessen. 

Az ünnep sem feledtetheti 
azonban, hogy ma sem, de 
minden jó szándékú törekvés 
ellenére a közeli jövőben sem 
mondhatjuk majd el, hogv a 
magyar társadalom valóban 
azt nyújtja idős állampolgá
rainak. amire ők hosszú évti
zedes munkájukkal joggal 
igényt tarthatnak. Az elmúlt 
évtized gazdasági válságából, 
a gazdasági átalakulásból fa
kadó terhek túlságosan is 
nagy része nehezedik a nyug
díjasok vállaira, miközben 
önöknek a fiatalabb korosz
tályoknál már kevesebb esé
lye, lehetősége van e terhek 
súlyán önerőből en�'híteni. S 
bái· mindenki tisztában van az 
ország súlyos gazdasági hely
zetével, Yalójában semmivel 
sem magyarázható az a ténv, 
hogy ma a 2.5 millió nyugdí
jns átlagnyugdíja alig éri el a 
11 ezer forintot, és 33 százalé-

kuk nyugdíja alatta marad a 9 
ezer forintnak. 

Önök ennek ellenére 
vagy éppen ezért - bizalmat 
szavaztak a Nyugdíj-biztosítá
si Önkormányzatnak a májusi 
választásokon, részvételükkel 
lehetővé tették, hogy ez az 
igen fontos új intézmény lét
rejöhessen. Tették ezt annak 
tudatában, hogy sem a válasz
tási kampány során. sem az 
önkormányzat megalakulását 
követően senki nem ígérte -
mert nem ígérhette -, hogy 
pusztán az önkormányzat lét
rejöttétől egy csapásra minden 
meg fog változni. Bíztak 
ugyanakkor abban - s ezt a 
bizalmat, ezúton is köszönöm 
minden megválasztott és de
legált képviselő nevében -, 
hogy ez a testület az Önök ál
tal megválasztott képviselők 
minden egves fillért, lehetősé
get megragadnak annak érde
kében, hogy minél rövidebb 
időn belül emelt fővel. szé
gvenkezés nélkül állhassanak 
Önök elé köszöntőt mondani. 

A Nyugdíj-biztosítási ön
kormányzat alir, 3 hónapja lé
tezik. Mégis. több millió ma
gvar választópolgár, köztük az 
önök támogatásával a háta 
mögött az önkormányzatnak 
sí került a nyugdíj-biztosítási 
alap hiányait a kormánnyal 
rendeznie. Hamarosan megin
dulhat a társadalombiztosítás 
részére történő \·agyonAtadás. 
A Nyugdíj-biztosítási Önkor
mányzatnak sikerült megta
lálnia azokat a forrásokat, 
amelvekből Iegalf1bb részben 
ki lehet egészíteni az idei év-

re korábban eldöntött nyug
díjemelést. A Nyugdíj-bizto
sítási önkormánvzat által a 
parlament elé terjesztett ja
vaslat az eredetileg előirány
zott márciusi és szeptemberi 
nyugdíjemelést követően no
vemberben újabb, 9 hónapra 
visszamenőleg kifizetésre ke
rülő. 4 százalékos nyugdíj
emelést kezdeményez. Ennek 
összegét nem a januári, hanem 
a már megemelt szeptemberi 
nyugdíjakra számítják ki és 
szándékaink szerint annak 
egyhavi összegével az 1994. ja
nuári nyugdíjak is megemel
kednek. 

Jómagam és valamennvi ön
kormányzati képviselőtársam 
tudja, hogy nagyon is kis se
gítség ez sok százezer nyugdí
jas rendkívül súlyos gondjai
nak enyhítéséhez. De úgy 
gondolom, hogy ezek a lépé
sek is jelzik. hogy a két ön
kormányzat az Önök érdekei
nek képviselete, a tevékeny, 
békés időskor anyagi bizton
ságának megteremtése érdeké
ben kezdte meg munkáját. 

Végezetül engedjék meg, 
hogy a Nyugdíj-biztosítási ön
kormányzat nevében kívánjak 
Önöknek erőt és jó egészséget. 
kellő türelmet, és ha lehet jó 
kedélyt a gondok elviselésé
hez, é� talán ma már nem 
alaptalan reményt arra, hogv 
idős éveiket javuló szociális 
biztonságban élhetik le. 

Nagy Sándor, 

a N:.rugdíjas-biztosítási 
Önkormányzat 

elnöke 

Az országos választási bizottság beszámolója 
a társadalombiztosítási képviselők választásáról 

A társadalombiztosítási kép
viselők • választásáról szóló 
törvény értelmében az orszá
gos választási bizottság beszá
mol az országgyűlésnek a tár
sadalombiztosítási képviselők 
választásáról. Eszerint a má
jus 21-én megtartott társada-
lombiztosítási képviselő-
választásokon a választásra 
jogosult 7 894 960 választópol
gárból 3 049 371 (38,62 száza
lék) szavazott, ezért a válasz
t:ís az 1993. évi XII. törvény 
36. §. (3.) bekezdése alapján 
érvényes. 

Az .e{lészségbiu.osítá.sL...ö.n.:.J.ebh n,vilvánosság előtt zaj
kormányzat képviselőire le- lottak le. Tudatos, szándékos 
adott érvényes szavazatok rendzavarás nagyon ritkán 
száma 2 894 235. Az elérhető fordult elő, a választások 
mandátumok száma összesen: tisztaságát a választási szer-
30. A listák által elért man- vek és a munkacsoportok biz-
dátumok száma: tosították. A Belügyminiszté-

Munkástanácsok Országos rium választási irodája a vá-
Szövetsége 4; Értelmiségi lasztások előkészítésénél és 
Szakszervezeti Tömörülés 2; lebonyolításánál biztosította 
Keresztényszociális Szakszer- az országos választási bizott
vezetek. Országos Szövetsége ság részére is a zavartalan 
2; Autonóm SzakszervezPtek működéshez szükséges szemé
Országos Koordinációja 1; Füg- lyi, technikai és tárgyi fel
getlen Szakszervezetek De- tételeket. A választás ered
mokratikus Ligája 4; Szak- ményes, törvényes megszer
szervezetek Együttműködési vezéséhez az ország lakossá

-------------1 Fóruma 2; Magyar Szakszer- gának felelősségteljes maga

Felhívás! 
vezetek Országos Szövetsé- tartásán kívül segítséget nyúj
ge 15. tott a nemzetközi és a hazai 

A nyugdíjasbiztosítási ön- nyilvánosság, a tömegkommu
kormányzat képviselőire le- nikáció megkülönböztetett fi-
adott érvényes szavazatok gyelme is. 
száma: 2 917 11�· Az „elérhet� A választási szervek tevémandátumok szarna osszesen. kenységével kapcsolatban bí-32

A. listák által elért mandátu- ró�ági eljárás, nem , indu_lt
'. 

mok száma: ezert az orszagos valasztas1 
Független Szakszervezetek bizottság által közzétett ada-

Demokratikus Ligája 3; tok a választás végleges ered-
Munkástanácsok Országos Szö- ményét tartalmazzák. 
,·etsége 3; Autonóm Szakszer-
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EGl' SZEMELYPENZTAROS ARCKEPL'JIEZ 

Nem tud aludni; ha nem megy a vonat 
- Tizenkilenc éve állok a 

vasút szolgálatában - kezdi 
vallomását Szabó Lajosné, a 
balatonföldvári állomás sze
mélypénztárosa, aki egyedül 
neveli két gyermekét. 
Szántódon voltam pénztáros, 
majd forgalmista, de teljesí
tettem sr.olgálatot Szabadi
Sóstón és Zamárdiban, és vol
tam tartalékban is. Közel egy 
éve dolgozom Balatonföldvá
ron személypénztárosként, itt 
is lakom két gyermekemmel, 
szolgálati lakásban. 

- Hogy érzi magát, hogy 
megy a munka? 

- Köszönöm jól vagyok. Jó 
a munkaköröm, elfogadhatók 
a munkakörülmények, meg
értésben dolgozunk a kollé
gákkal. Itthon vagyok, és 
Földvár különben is a leg
szebb hely a Balaton partján. 

- Mennyi a fizetés? 
- Húszezer-ötszáz az ala-

pom plusz műszakpótlék. Van 
túlóra, étkezési hozzájárulás. 
Elégedett vagyok. Szeretem a 
vasutat, mellette éltem mindig. 
Nem tudok aludni, ha nem 
megy a vonat. Akkor ébred-

tem fel, amikor az első vil
lanymozdony jött, mert nem 
hallottam a megszokott zajt. 
A gyerekek is megszokták, 
hogy az ablakaink mellett ro
bognak el a szerelvények. 

.....; Szóval elégedett. Nagy 
szó ez mostanában. 

- Sajnos, csak egy pénztár
gépünk van, az is gyakran el
romlik. Kettő kellene. Azt is 
javasolnám, hogy az egy nap
ra szóló jegyeket nem kellene 
visszaváltani - a jelenleg ér
vényben lévő rendelkezések
kel szemben -, mert az utas 
reggel megváltja a jegyét, és 
délután jön visszaváltani. 
Vagyis leutazta, de nem ke
zelték a jegyet, hiszen ilyen 
rövid idő alatt - egy-két állo
más között - nem is lehet. 
Ilyen jegy meglehetősen sok 
\'an. És erre ráfizet a vasút. 
Száz kilométeren alul nem vol
na szabad visszaváltani. 

- Egyébként milyenek az 
utasok? 

- Rendetlenek, tisztelet a 
kivételnek. Szemetelnek a vo
natokon és az állomásokon is. 

A diszkósok, a kopasz fiata

lok éjszaka randalíroznak. 
összetörik az üvegeket, ka
viccsal dobálják az ablakokat, 
leszerelik a számtáblákat, a 
hamutartókat, a szemétládá
kat, kidobálják a túzoltóké
szüléket és a kocsik üléseit. 
Elképesztő a vandalizmus. 

- Tag;a-e a szakszervezet
nek, hogyan látja az érdek
képviseletet? 

- A Vasutasok Szakszerve
zetének voltam tagja, de az
után átléptem a Vasutasok 
Szabad Szakszervezetébe. Egy 
hónappal ezelőtt azonban on
nan is kiléptem. Egy év alatt 
két kis Mikulás-csomagot kap
tam, másban nem segítettek. 
Gondolkozom azon, hogy ismét 
visszalépek a VSz-be, mert az 
még mindig jobb. És hát 18 
évig tagja voltam. 

- Mit vár a szakszervezet
től? 

- Azt várom, hogy ne nél
külünk döntsenek. Kérdezze
nek meg minket is a bennün
ket érintő kérdésekben. 

- kárpáti -

Vasútállomások 
vágányok nélkül 
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Az inkább hírhedt, mint híres 1968-as közlekedéspolitikai koncepció többek között ha• 
lálra ítélte a Balatonszentgyörgy-Zalabér- Batyk közötti _egyébként jó személyforgalmú 
mellékvonalat is. Igaz, utóbb a vágányokat „csak" Sármellék és Zalaszentgrót között 
szedték föl. Kerek évfordulókon emlékezni illik neve1,etesebb halottainkra! Nos, az em
lített vonal két vasútállomása - Zalaapáti és Zalacsány - így fest, immáron vágányok 

nélkül, húsz évvel a megszüntetés után . , , 
T. Z, 

A Vasutasok és Közlekedési 
Dolgozók Segélyező és Biztosí
tó Egyesülete, tagszervezőket 
keres. Minden olyan aktív 
nyugdíjas jelentkezését vár
juk, aki elkötelezettnek érzi 
magát, e munka iránt. A vas
út és a közlekedés területén 
kell tagokat szervezni. Díjazás, 
;utalékrendszerben. Kötet
len munkaidő, rendkívül jó 
nyugdí.i-kiegészítési lehető
ség. Jelentkezés: személyesen: 
Vasutasok és Közlekedési Dol
gozók Segélyező és Biztosító 
Egyesülete, 1064 Budapest, 
Podmaniczkv u. 75. Telefon: 
üzemi: 01-43-42, városi: 153-
2611. 

ve�etPk Országos Koordináció
ja l: Ertelmiségi Szakszerveze
ti Tömörülés 2; Magyar Szak
szervezetek Országos Szövetsé
ge 18; Keresztényszociális 
Szakszervezetek Együ ttm űkö
dési Fóruma 3. 

Kecskeméti kisvasutak Emléktábla 

A választások az egész or
szágban rendben, a legtelje-

ÁLLÁSAJÁNLAT 

MÁV-on belüli áthelyezéssel: 

Budapesti távközlési főnökség: számviteli vezető; 
tszaki vontatási főnökség: számviteli vezető; Bp.
Nyugati szertárfőnökség: lángvágó szakmunkás vagy 
betanított munkás. bonlótelepi segédmunkás; Bp.
Keleti gépészeti főnökség: kocsitisztítási művezető; 
Bp. épület- és közmúgazdálkodási főnökség: víz-gáz, 
csatornaszerelő. központifűtés-szerelő, épületgépész, 
belső ellenőr, jogtanácsos. építészmérnök. épületgépész
mérnök; BEIG menetjegyelosztó csoport: ügyviteli al
kalmazott. 

MAV-on belüli áthelyezéssel, illetve újfelvételes is: 
Terézvárosi pft. főnökség: pályamunkás; Bp.-Déli 

állomásfőnökség; rendész; Bp.-Nyugati állomásfőnök
ség: rendész; Bp.-Kcleti állomásfőnökség: rendész; 
Bp.-Ferencváros állomásfőnökség: rendész; Bp.-Józ.�ef
város állomásfőnökség: rendész, raktárnok, nehézgép
kezeli>, fűtő. 

trdeklódni lehet: Bp. Uzletigazgatóság MHO. Ügy
intéző: Czihó Andrásné. Telefon: 01/15-47, . agy 114-
38.9. 

Hazánk átalakulását köve
tően örvendetesen gyarapod
nak a hagyományőrző cso
portok, eg,vesületek és alapít
ványok. Ilyen a mi vidé
künkön a kecskeméti kisvas
úton épülő vasúti skanzen,ie, 
ami kizárólag a bugaci vas
út történetének szeretne ma
radandó emléket állitani. a 
kecskeméti kisvasutak kiin
duló állomásán, Kecskemét
Atrakó állomáson. 

Az igen hasznos kisvasutat 
előbb Ktskunmajsáig, majd 
törökfat elágazással Kiskó
rösíg építtette Kecskemét vá
rosa. Kezdetben a kisvasút 
bement a Kecskemét-Rávágy 
térig. Nem kis forgalmat bo
nyolított le 1925-től 1944-ig. 
Autóbuszok nem lévén, sze
mélyforgalma és áruforgal• 
ma is bőven volt. 

Kecskemét fejlődése. főképp 
az E5-ös és a Halasi út fel
szabadítása miatt a Rávágy te
ret a MA V klszámolta. A 
forgalom egyre kisebb lett. 
Az én tdömben volt még va
lamennyi árufr,rgalom, amit 
alsón raktunk át a kisvasút
ra, a nehezen kezelhető árut 
az eredeti nagyvasúti kocsi• 

ban átraká� nélkül, zsámo
lyon vittük a rendeltetési he
lyére, a két vonal állomásai
ra. Előfordult, amikor üresen 
vittünk ki nagyvasúti fedett 
kocsit, hogy abban a rom
landó árut zsámolyon a 
nagyvasútra hoztuk. 

Volt olyan idő is, amikor 
alsó mellé terveztük behozni 
a kisvasutat, ami lényegesen 
megjavította volna mindkét 
vonal forgalmát, úgy mint 
Kiskőrösön van megoldva, 
nem így átrakón és Kiskun
majsán, amit évek óta nehe
zen lehet megközelíteni. Sze
rencsére a hornokvilág szor
galmas honpolgárai nem en
gedték felszedni a kisvasutat, 
amit még ma is szeret a ta• 
nyavilág népe, ha6ár az utas
forgalom nagyrésze átterelő• 
dött a Volánhoz, a szaporo
dó gépkocsik és burkolt utak 
kiépítése az áruforgalom jó
részét is átvette. 

Sok vita után a megma
radt kisvasútra nagyon rá
férne a korszerűsítés, de en
nek költségét a kisvasút be
vétele nem fedezi, ha csak 

vissza nem kerül a hírös 
város kezelésébe. 

A bugaci puszta még tart
ja magát, de el tudnám kép
zelni Szank bevonását is. 
amelynek nemcsak három 
temploma. hanem három kul
túrháza is van. Egyikében a 
gyulafehérvári Gy. Szabó Bé
la festő- és fametszőművész 
sok alkotását hagyományozta 
a falunak. ahol több esetben 
tett látogatást, az akkori re
formátus lelkéb családjánál. 
a nemrég Szekszárdon elhunyt 
kiváló történész. dr. Esze Ta
má.�éknál. A művész itt nem
csak jól érezte magát, de meg
ragadta a táj szépsége, a ho
mokbuckás, borókás vidék, 
amit sok művében meg is 
örökített. Lenyűgözően ír az 
akkori idők szépségeiről a 
hegyóriásokhoz szokott, vi
lágot járt művész. 

Igazán szép és szakszerű 
vasúti múzeum van Pakson. 
Ilyet kellene a kisvasútról 
csinálni Kecskemét-Átrakó 
állomáson, ahol hasonlóan ki 
lehetne alakftani külön for
galmi, fűtőházi és pályafenn
tartási részleget. 

.BáUD& lsiván 

Közös emléktáblát állftott a 
MA V Debreceni űzletigazgató
sága, a Debreceni Postaigazga
tóság és a város polgármesteri 
hivatala az 1944. évi légitáma• 
dások során szolgálat közben 
hősi halált halt vasutas és pos
tás dolgozók emlékére. Az em
léktáblát Debrecenben a nagy
állomás falán helvezték el. A 
fehér márványlapot szeptem
ber l-jén délelőtt leplezték le, 
majd a felsorolt szervezetek 
képviselői koszorút helyeztek 
el alatta. 

Nyitóelőadás 
Tájékoztatjuk azokat a vas

utasokat, akik a .József Attila 
Színház 1993 '94-es színházi 
évadban kedvezményes Egri 
József bérlettel rendelkeznek, 
hogy a bérletsorozat első elő
adása november 7-én lesz. A 
nyitóelőadás darabja: Arthur 
Laurents-Jule Styne-Ste
phen Sondheim: Gypsy (mu
sical). Főszerepben: Galambot 
Erzsi. Az előadás kezdete: 11 

óra. 
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Európa leghosszabb üi építésű 
vasútvonala Spanyolországban 
Madrid és Sevilla között 

1992 áprilisa óta üzemel Eu
ropa leghosszabb új építésű 
nagy sebességű vasútvonala. A 
nagy sebességű spanyol vonat
szerelvények - az Alta Ve
locidad Espanola-k, vagyis 
közismertebb nevükön az 
A VE-vonatok - már a se
villai világkiállítás idején is 
közlekedtek. Az A VE ma 
már a Spanyol Államvasutak 
(RENFE) nagy sebességű sze
mélyszállítással foglalkozó ön
álló vállalata. 

Az új építésű nagy sebessé
gű vasútvonal 471 kilométer 
hosszú, tehát a regi Madrid
Sevilla vonalán mintegy 100 
kilométerrel rövidebb. Való
jában az új vonal Madrid
Atocha pályaudvarnál kezdő
dik, amelynek a legnagyobb 
részét újonnan építették, il
letve egy részét az új műszaki 
követelményekhez alakították. 
A régi, de fiatalos stílusú ál
lomási csarnok ma a vágá
nvok helyett egy kisebb bota
nikus kertet foglal magába és 
oldalt, a homlokzat hátteré
ben, alig észrevehetően ma a 
Spanyol Államvasutak érté
kesítési információs és köny
velési állomásai, valamint az 
utasok kiszolgálását célzó 
szer\·izberendezései találha
tók. 

A tulajdonképpeni állomás 
közvetlenül a pályaudvari vá
gánymezők előtti térhez csat
lakozó, ú.1onnan felépített, ma
gas betonból és rozsdabarna 
acélból létesített utascsarnok. 
Ebben hét vágán11t az euró
pai szabvány szerinti, normál
nyomtávra ( 1435 mm) építet
tek meg, amely a Madrid-Se
villa új vonalon üzemeltetésé
hez szükséges. A mellettük 
húzódó másik nyolc vágányt a 
spanyol szélesnyomtávra (1668 
mm) építettek, amelyek a 
régi és új spanyol nsútvo
nal-hálózat csatlakozási lehe
tóségét biztosítják. 

A nagy sebességű vasúti pá
lya nyomvonala előbb a kasz
tíliai magasfennsíkon át eléri 
a tengerszint feletti 600 mé
tert, aztán a Toledótól délre 
fekvő hegyekben még ennél 
is magasabban, a normál-null 
pont felett 800 méteren robog
nak a szerelvények. Ciudad 
Realig ismét az eredeti ma
gasságra esik vissza a pálya 
szintje, hogy a Sierra More
na hegység áttörésénél újra 
800 méter magasságba törjön. 
Sevilla, a 471 kilométer hosszú 
új építésű nagy sebességű vo
nal másik végpontja, azon
ban csak kevéssel a tenger
szint felett fekszik. 

hanem a vasúti felsóvezeték 
feszültsége is eltérő az új épí
tésú, nagy sebességú vonalon, a 
hagyományos spanyol széles
nyomtávú vonalakhoz képest. 
Az új vonalon az európai szab
vány szerint 25 KV/50 Hz a 
felsővezeték feszültsége, mi
közben Spanyol Államvasutak 
(RENFE) régi vonalai 3 ezer 
volt egyenfeszültséggel üze
melnek. Az új vonalon tizen
két energiaátalakító-állomás 
üzemel, amely a spanyol villa
mos hálózatból kapott energiát 
a megfelelő feszültség és frek
vencia érlékekkd táplálja a 
vasúti felsővezeték-rendszer
be. 

Jelzéstechnikailag az UJ 
vonalat nyolc területre osztot
tál,, amelyek közül valameny
nvit elektronikus áll ítóművel 
szerelték fel. Az üzemi fo
lyamatot, vagyis az új vona
lon a vasútüzemet mégis a 
Madrid-A tocha pályaudvaron 
üzemelő-irányító központból 
vezcrlik és felügyelik. A spa
nyol nagy sebességű AVE-sze
relvények a német (DB) vona
li vonatbefolyásolási rendszer
rel közlekednek. A jelzőberen
dezésekért és a telekommuni
kációs eszközökért az új vas
útvonalon a SEL-Alcatel cég 
vállalt felelősséget. 

A Madrid-Sevilla nagy se
bességű vonalon. a jobb vo
nalvezetés révén, lerövidülő 
távolsággal és az európai köz
lekedési rendszerhez il leszke
dő nagy sebességgel a menet
időt kevesebb mint a felére si
került csökkenteni. Attól füg
gően, hogy az A VE-szerel
vények megállás nélkül közle
kednek, vagy a vonalon fek
vő Ciudad Real, Puertollano 
és Cordoba állomásokon meg� 
állnak, a menetidő 2 óra 45 
perc, illetve 2 óra 55 perc. 

Az A VE-szerelvényekben 
három kocsiosztály találha
tó:· egrik- -a turisták számára, 
a másik a preferáltaknak, és 
van egy úgynevezett klubosz
tály, ami a hazai komfortko
csikhoz hasonló, de annál még 
sokoldalúbb szolgáltatásokat 
kínál. A menetdíj - amely
nek nagysága a napszakok
tól is függ - a turistaosztá
lyon a Madrid-Sevilla vi
szonylatra 6000-8400 peseta 
(mintegy 100-140 német 
márka), a klubosztályon pe
dig 1 1  800-16 500 peseta (195-
275 német márka) volt 1992-
ben. 

A spanyol AVE-vonatokon a 
komfortosság gyakorlatilag a 
francia TGV-szerelvények 
színvonalának felel meg. 

A turistaosztályon a kocsi 

Az úgynevezett klubosztá
lyon a folyosó egyik oldalán 
lévő kettős üléseket ajtó nél
küli fülkerendszerben alakí
tották ki. A klubosztályon a 
megváltott menetjegy árába 
azt is bekalkulálták, hogy az 
utasokat a repülőgépek f e
délzetén megszokott módon 
egy menüvel é.� italokkal is 
ellátják, A többi tehát nem 
a klubosztályon utazó utas, 
az úgynevezett kávézó- (büfé)
kocsiban - saját költségére 
- fogyaszthat egyszerűbb el
készítésű ételeket és külön bö
ző italokat. A büfékocsiban 
az utasok azonban a vásárolt 
ételt, italt állva fogyaszthat
ják el. 

Nem kevés büszkeséggel 
emlegetik a német vállalatok, 
hogy a világrekordnak is be
illő 33 hónap alatt - amely
ből gyakorlatilag csak 24 hó
nap volt a tiszta kivitelezé
si idő - a -171 kilométer 
ho-;szú. új építésü spanyol vo
nalat elkészítették és a sze
relési munkákat is befejez
ték. A Madrid-Sevilla nagy 
sebességű projekt teljes költ
sége 7,4 milliárd német már
ka (1993. évi induló árfo
lyamon mintegy 392 milliárd 
forint) volt, melyből a német 
részarány 1,5 milliárd márka. 

A német ipar a nagy sebes
ségű spanyol A VE-szerelvé
nyekhez 75 villamos mozdonyt 
is szállított. Ezekből 15 vil
lamos vontatójármúvet Né
metországban gyártottak a 
müncheni Krauss-Maffei cég
nél, melyeket a Siemens cég 
mint a jövő európai villamos 
mozdonyát, a váltakozó áramú 
25 kV, 50 Hz-es felsővezeték-
rendszere és a 3000 volt 
egyenfeszültségre alkalmas 
villamos berendezésekkel 
egyaránt felszerelte. !gy a 
kétáramnemü mozdonyokkal 
az új vasútvonalon az 
SNCF vonalaihoz csatlakozás 
után a- franéia TGV-k és az 
A VE-szerelvények egyaránt 
közlekedhe!nek. 

Tervezik, hogy a Talgo-vo
natoknál is alkalmazni fog
ják ezeket a mozdonyokat. 
Ebben az esetben a nyomtáv
nak megfelelő átalakítható 
kerékpárokra lesz szükség, 
hogy a régi, 1668 mm nyom
vonalakon a Talgo-szerelvé
nyeket, az új építésű 1435 mm 
nyomtávolságú vonalakon pe
dig az AVE nagy sebességű vo
natokat is továbbíthassák. 

A tervek szerint Córdo
bán keresztül Malagába, Se
villán keresztül Cadizba és 
Huelvába is nagy sebességű 
közlekedési kapcsolatot létesí-
tenek. Orosz Károly 

7 

Kettős konté.ne•·eket 

szállÍtó vonatok 
Kanadában egyre több kon• 

téner a süllyesztett rakfelüle
tű kocsikon, egymásra he
lyezve folytatja útját a vas
úti szállítási rendszerben. Tu
lajdonképpen a Kanadai Vas
utak volt az első vasúttársa
ság, amely a belföldi kettős
konténer-szállításra szerviz
hálózatot létesített. A kettős
konténer-szállítás, vagyis az 
egymásra helyezett, szabvá
nyos méretű konténerek vas
úti továbbítása csak akkor le
hetséges, ha az űrszelvény ezt 
megengedi. Az nyilvánvaló, 
hogy a nagy távolságokkal 
jellemezhető észak-amerikai 
ország földrajzilag kiválóan 
alkalmas az új teherszállítási 
rendszerre. A távolságok lé
nyegesen nagyobbal< Kanadá
ban, mint akár Európában is. 

Ugyanakkor a kanadai vas
úthálózaton kevesebb olyan 
vasúti műtárgy van, mint a 
közúti-vasúti keresztezést biz
tosító létesítmények és alag
utak. 

Talán még ennél Is lénye
gesen fontosabb, hogy a vo
natok továbbításához, a vas
útüzem bonyolításához nem 
alkalmazzák a nálunk meg
szokott vasúti elektromos fel
sővezeték-rendszert, mert gya
korlatilag csak dízelvontatás 
van Kanadában. A kanadai 
vasúttársaságok arra töreked
nek, hogy az ország fő vasút
vonalain a konténerprofílok 
szabadságát biztosítsák. Éppen 
ennek az eredménye, hogv je
lenleg a CP-Rail egy projekt 
keretében az űrszelvény 51  
centiméterrel történő megnö
velését végzi az egyik kanadai 
államban : Brit-Kolumbia kü
lönböző vasúti alagútjaiban. 

A CP-Rail Vasúttársaság 
1994-ig megépíti a St. River 
Clair folyó alatt a 9,5 méter 
magas második víz alatti alag
utat. Ezzel a bonyolult és költ
séges munkával Sarnia, Onta
no, Port Huron és Michigan 
között szabaddá válik a vas-

A VSz pénzsegélyt adott 

ÖzVegy, két gyermekkel 
Nyugalmat áraszt P. telepü

lés erdöövezte tanyája, ahol 
F. J.-né lakik. A szép környe
zet sem tudja feledtetni velünk 
azt, hogy miért jöttünk ide, 
amikor az udvaron gyermekét 
babusgató, feketébe öltözött 
törékeny özvegyet meglátjuk. 
Győri István, a VSz alelnöke 

több mint egyholdas tanyát. 
Maguk építették fel családi 
otthonukat. Befejezése azon
ban még az özvegyre vár, aki 
gyeden van és két apró (kettő
és ötéves) gyermeket nevel. A 
kert és az állatok gondozása 
is az ő feladata. 

úti pálya a duplakonténeres 
szállítás részére. Ennek ered
ményeként Kanada és .az 
Amerikai Egyesült Államok 
között a Toronto-Chicago 
vasútvonalon bonyolíthatják 
a kettőskonténeres teherfor
galmat. Eddig ezeket a kocsi
kat (vonatokat) kompok segít
ségével kellett átvinni a folyó 
túlsó partjára, ami költséges 
és hosszadalmas művelet volt. 

A konténerek szállításához 
Kanadában nemcsak a hagyo
mányos négytengelyes vasúti 
kocsikat alkalmazzák, hanem 
újabban a három és öt egység
ből álló, úgynevezett „Spine
cars" és „Five-paks" süllyesz
tett rakfelületű, kapcsolt \·as
úti kocsi kombinációt is. A 
„Five-paks" egység például öt 
szortsan kapcsolt vasúti ko
csiegységet tartalmaz. A rako
dófelületenként felrakható tö
meg 74,3 tonna, és a felrakha
tó konténerek összes hossai 
mintegy 108 méter. 

- orosz -

Fel-felszakadnak a könnyei 
amikor arról beszél, hogy a kis
fiú már nem fog emlékezni az 
edesapjára. Az 5 éves kislány 
még mindig hazavárja. Az öz
\'eg:v csak magára számíthat, 
mert a szülők távol élnek és 
betegesek. Volt férje munka
társai azonban nem hagyják 
magára a családot. A vigasztaló 
szó mindig jólesik. F. J.-né 
erős akarattal folytatja a ház 
befejezését, és azt szeretné 
ha gyermekei ezután sem szen
vednének semmiben hiányt. 

P. J. 

közli jövetelünk célját. El- ,---------------------------mondja, hogy a Vasutasok 
Szakszen·ezete tagságának 
szolidaritásából 50 OOO forintot 
hozott a családnak, persze 
tudva azt, hogy ezzel a család 
fájdalmát nem lehet enyhíteni. 
a hirtelen elvesztett férjet pó
tolni. 

Már lapunkban hírt adtunk 
arról, hogy F. J. hegesztőt 
augusztus 26-án halálos üzemi 
baleset érte. Hátrahagyta 31 
éves özvegyét és két kiskorú 
gyermekét. Az elhalt az eddigi 
vizsgálatok szerint elsősorban 
ügybuzgalmának lett az áldo
zata. Az udvaron minden a 
keze munkáját dicséri. özve
gye szerint olyan ember volt, 
hogy még a lakodalmán sem 
itta meg a pezsgőt. Hatévi há
zasságuk alatt vásárolták a 
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Vasúti csomópont (Rák Béla rajza) Az új Madrid-Sevilla vo
nal az európai normál nyom
távra (1435 mm) épült, azon
ban a nagy sebességű vonal 
több állom�sán a spanyol szé
lesnyomtávú (1668 mm) vas
úti és gyorsvasúti szakaszok 
csatlakozó részei is megma
radtak. Nemcsak a nyomtáv, 

,közepén húzódó közlekedő fo- r-------------------------------------------------------

lyosó két oldalán két-két ülés 
található. A másik két osztá
lyon a középső közlekedő 
egyik oldalán egy, a másik ol
dalán két személy számára 
van ülőhely. 

Ili lesz a sorsa? 

Bizonytalan jövő elé néz a 
híres-hírhedt biatorbágyi vas
úti viadukt. 1931. szeptember 
13-án Matuska Szilveszter in
nen robbantotta le a bécsi 
gyorsvonatot. A forgalom át
terelését követően szomszédsá
gában mozdonypark létrehozá
sát tervezték, ez azonban 
pénzügyi okokból elmaradt. Az 
elmúlt húsz év alatt a hídon 
gyakorlatilag semmilyen kar-

bantartás nem történt, a szer
kezet rendkívül rossz állapotba 
került. Elhangzottak olyan vé
lemények is, amelyek egyszeri 
költséggel a lebontás mellett 
kardoskodtak. A helyzet azért 
remélhetőleg nem ennyire egy
szerű hiszen - tetszik, nem 
tetszik - az építmény törté
nelmünk egy darabkája, mint 
ilyet pedig nem elpusztítani, 
hanem megóvni kell ! 

� t. z. �  

Kántor István, a tatabányai 
vasútállomás forgalmi szolgá• 
lattevője igazán nem panasz
kodhat, hogy eseménytelenül 
telt el eddigi élete. 

- Ha nem tapintatlan a 
kérdés, mi történt a kezed
del? 

- 1980-ban Eperjeske ren
dezőn dolgoztam. GuFításkor 
egy kocsit nem fogott meg 
rendesen a vágányfék, kap
tam a sarut, rohantam utána, 
de már nagyon kicsi volt a 
távolság, a kerék a saru fejé
hez csapta a kezemet, három 
középső ujjam mindjárt ott 
maradt. 

- Az alkalmasságot vizs
gáló vasúti orvosok nem gör
dítettek akadályokat a további 
pályafutásod elé'! 

- A baleset után mindjárt 
lecsoportosítottak, forgalmi 
munkakörben nem dolgozhat
tam tovább. Közben megnősül
tem, Oroszlányba kerültem 
málházói munkakörbe. Csinál
tam, csináltam, de soha nem 
szerettem ezt a munkát, visz
sza akartam kerülni a forga
lomhoz. Csakhogy egyetlen or
vos sem vállalta a felelősséget, 
hogy visszaminősít első cso
portossá. Végül az igazgatósá
gi főorvos közbenjárására 
mégiscsak sikerült. Azóta is 
forgalmi szolgálattevöként dol
gozom. 

- Kanyarodjunk vissza a 
hetvenes évek közepéig. Vas
utaztál, vasutaztál, aztán egy
szer csak „estve jött a 
parancsolat, violaszín pecsét 
alatt . . .  � 

A parancsmegtaga.dó
1 

- Igen, megkaptam a ka
tonai behívót. Nekem ez egy 
óriási lelki tusát jelentett. 
Vallásos családban nőttem 
föl édesanyám Jehova tanúi 
kö�é tartozott, apám reformá
tus hiten élt. Nekem kezdet
től fogva rokonszenvesebbek 
voltak édesanyám tanításai, 
azt is láttam, hogy hitközös
ségének tagjai egészen más 
élet\·itelt folytatnak, mint az 
egyébb vallások gyakorlói, 
vagy - talán nem sért senkit 
a fogalmazás - a hitetlenek. 
Mi komolyan vesszük Jézus 
Krisztus egyik első parancsát:  
szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat! Eme parancsolat 
alapján pedig nem lehet, hogy 
fegyvert fogjak talán éppen 
hittársam ellen. El kellett dön
tenem, képes vagyok-e kiállni 
Jehovai tanúi elvei mellett, 
vagy a könnyebbik utat vá
lasztva bevonulok. Nehéz do
log volt a döntés, mert az is 
írva vagyon: adjátok meg a 

császárnak, ami a császáré, 
de adjátok meg Istennek, ami 
az Istené. A „császári" tör
vény pedig úgy szólott, hogy 
a haza védelme minden ma
gyar állampolgár kötelessége. 
Hosszas vívódás után én az 
isteni törvény mellett szavaz
tam, a behívóparanccsal nem 
a nyíregyházi fegyházi lakta
nyában, hanem a debreceni 
katonai bíróságon jelentkez
tem: Ott elmondtam a szolgá
latmegtagadás indokait, mire 

közölték, hogy ebben az eset
ben le vagyok tartóztatva. 

- Gondolom, nem arra szá
mítottál, hogy ezért a lépése
dért ott helyben szentté avat
nak . . .  

- Nem, pontosan arra szá• 
mítottam, ami végül is bekö
vetkezett, két hét előzetes után 
két év és tíz hónapot kaptam, 
amit Baracsk..ín kellett letölte
nem. 

- Hogyan telt el az előze
tes, majd a kevés híján három 
év? 

- Természetesen megpró
báltak a lelkünkre beszél ni. de 
meg kell mondjam, erőszakot 
nem tapasztaltam. Ennek el
lenére voltak közöttünk akik 
úgymond jó útra tértek, mert 
nem bírták elviselni a börtön 
zártságát. A Bibliát és egyéb 
vallási irodalmat viszont ke
ményen tiltották, ha valakinél 
hasonlót találtak, az nem ke
rülte el a fogdát. Én emiatt 
egyszer kaptam tíz nap sötét
zárkát, de ezt is el lehetett 
viselni. 

- A szabadulást követően 
rögtön vissza vettek a vasútra? 

- Minden további nélkül, 
amiben talán közrejátszott az 
akkoti létszámhiányos helyzet 
is, no meg az, hogy a régi kol
légáim, a főnökeim szerettek 
velem dolgozni. Egy pillanatig 
sem éreztették. hogy börtönvi
seltként tértem vissza közé• 

jük. 

- Magyarországon a „más
ság" egyesek szemében bün
tetendő, de legalábbis útálan
dó cselekedet, vagy állapot. 
Soha nem érezted, hogy kör
nyezeted vallási meggyőződé
sed miatt ferde szemmel néz 
rád, vagy éppen gúnyolódik? 

- Szabadulásom után hal
lottam megjegyzéseket, de 
igyekeztem magam túltenni 
rajtuk, nem venni sértésnek 
a nyilvánvalóan bántó szándé
kot. lgy aztán lassan elhall
gattak ezek a hangok. 

- A katonai szolgálatmeg
tagadás abból indult ki, hogy 
„felebarátaimra nem emelek 
kezet". Szélsőséges politikai 
helyzeteket élünk át, amikor 
minden megtörténhet. Jön az 
ellenség, megölik a i:;züleidet, 
a feleségedet, a gyermekeidet 
és te mégsem fogsz ellene fegy
vert? Hiszen a felebaráts�g 
ilyen esetekben azért erősen 
megkérdőjelezhető. 

- Én csak a Bibliára, Jézus 
Krisztus tanításaira hivatkoz
hatom : ha megütik az egyik 
orcádat, tartsd oda a másik 
feledet is! Azt persze nem tud
hatom, hogy konkrét esetben 
mi volna az emberi reakcióm. 
A természetes az lenne, ha 
nem gerjednék haragra, mi• 
vel mi hiszünk abban, hogy 
Jézus ezeréves királyságában 
feltámadunk, és akkor újra ta
lál lrnzhatom az én elpusztított, 
megölt családommal. Én tehát 
nem fogok fegyverrel menni 
a gyilkosra, legfeljebb Is föl
di törvényekre bízom a földi 
ítélkezést . . •  

Thorday Zoltán 
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XXXVII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1993. NOVEMBER 2. 

Csökkentek a teljesítmények, 
halmozódnak a veszteségek 
A MA V Rt. pénzügyi-gazdasági lehetőségei, 

A kollektív szerződés tervezetét 
érdeksértőnek tartja a VSz 

. foglalkoztatási és bérintézkedési terve 
Nem engedjük elvenni, amit már kivívtunk ! 

A MÁV a lecsökkent áru- Ezekkel a kötelezettségek- zet biztosítása minden tevé-
szállítási teljesítmények miatt kel 1994-ben is számolni kell kenységi szinten. 
az 1992. évet 11 116 millió fa- a MAV pénzgazdálkodásában. A fentickböl következik, 
rint veszteséggel zárta, a A kötelezettségek közül főbb hogy az 199-1. évre a munka
pénzforgalmi hiányt rövid le- tartozások az alábbiak: erő-gazdálkodási feladatok a 
járatú hitelfelvétellel pótolta. - az üzemanyag-szállítók- várható teljesítményekre ala-

Az 1993. évre elfogadott terv nak 1,5 milliárd forint, pozva, azok összetétele alap-
- amely az 1992. évi teljesít- - az anyagszállítóknak és ján határozhatók meg. A már 
mények gyakorlatilag változat- MAV kft.-knek 7 milliárd Ja- ismert döntések, a prognózi
lan szintjével számolt - a rint, sok és a prognosztizálható in
nullszaldós gazdálkodást cé- - a társadalombiztosítás- tézkedések alapján olyan kö
lozta meg. Ez a terv kiindulá- nak 15,9 milliárd forint, vetkeztetések vonhatók le, 
sában tartalmazta a kormány - APEH-nak és VPOP-nak mely szerint a MAV Rt. mű-
10,2 milliárd forintos és a 1,9 milliárd forint. ködéséhez szükséges létszám
MÁV 10 milliárd forintos Az 1994. évi tervkoncepció a nak folyamatosan tovább kell 
�,esztestgcsökkentö íntézkedé- személyszállítási teljesítmé- csökkennie. A termelékeny
sét. nyek további visszaesésével séget mutató számadatok 

számol a tendenciák alapján. elemzéséböl látható, hogy az 

A Magyar Allamvasutak Rt. Vezérigazgatósága 
október 14-én átadta a MA V Kollektív Szerződés 1994. 
évi tervezetét, a foglalkoztatásra és a bérintézkedé
sekre vonatkozó javaslatokkal együtt. A Vasutasok 
Szakszervezete aznap éppen ülésező Országos Vá
lasztmánya a lapunkban teljes terjedelmében közölt 
javaslatcsomagot - első olvasatra - érdeksértőnek 
minősítette. A minősítés bízvást kijelenthető, többszö
ri elolvasás és tanulmányozás után is megalapozott, 
bátran kiegészíthető azzal, hogy a tervezetben megva
lósuló direkt és burkolt szabályok olyan jelentős jö
vedelemcsökkentést tartalmaznak - főleg a nem nap
palos munkarendben foglalkoztatottak számára 
(mintegy 36 ezer fő) -, amely egyszerűen clfogadha
tailan. Erthctetlen a munkáltatói magatartás. Ponto
san azok jövedelmét tervezi jelentősen csökkenteni, 
akiktől egyébként a legtöbbet követeli, akiknek mun
kakörülményei az átlagosnál lényegesen rosszabbak. 

A szállítási teljesítmények Az előirányzott teljesítmény alaptevékenység teljes munazonban a belgazdasági telje- 148 millió utas és 8077 millió kaidóben foglalkoztatott létsítmény_ek . vissza:sése, a nyu-
utas-km. számára vetítve a képzett ton-ga_t��ur?pa1 

k
or

�
z
t
agok

ó 
r�cesz- Az áruszállítási telje.sítmé- nakilométer 1989_től folyama- Szakszervezetünk az októ- csokrot állításaink bizonysá-

sz10Ja e.s a e e -eur pa1 or-. nyeknél 1993 . b b k.. tosan csökkent. Ennek oka, ber 20-i tárgyaláson kijelen- gaként. 
szágok elmélyült gazdasági az ·. ev en_ e ?- , tette, nem tartJ·u 1

, elfogadha- Felte'tlen előszo„r eml1'tendo� vetkezett nagy v1sszaeses utan hogJ 1992-ig a teljesítmeny- � 
válsága követl-eztéb•n várat · 

t, t · g l' · J l a tervezet 15. §-ában fog-� .. • csak kisebb mértékben prog- csökkenés meghaladta a lét- o ar ya asi a apna t a mun-
l
a

!1ul gyo;san _cs_o��ente�. _A nosztizál további csökkenést a számcsökkenés mértékét, az káltató tervezetét, mi a je- l_iilt szabályozás, amely az 
va;ható aru_sz�llitasi tel3esit- MAV. Az áruszállítási telje- élömunka-ráfordítás tenden- lenleg hatályos kollektív MT 96. §-ához kapcso-meny 42,8 millió tonna, az ere- 't , 1994 • . 1 �- • ta ciaJa kedvezötlen volt. Ez szerződés hatályának meg- lódóan felsorolja azokat az 
det"l te tt 51 3 ·1i ·, s1 meny . ev1 e 01ranyza 

bb . , , , k 1 b k 
, 

i eg rvcze , mi w 40,8 millió árutonna és 6903 indokolja azt a célkitűzést, hossza ítasarol kívánuk tár- esemenye ·et, me yek e övet-
arutonna helyett. millió á/t/km. hogy a prognosztizált teljesít- gyalni, annak szükséges pon- kezésekor a munkáltató jogo-

A teljesítménykiesés követ- A várható bevétel a fentiek ménycsökkenéshez hasonlóan tosító, az alkalmazás egysége- sult a rendkívüli felmondás 
keztében az áruszállítási be- alapján 65 milliárd forint a csökkentsük az élőmunka-rá- sítését szolgáló módosításáról. jogát gyakorolni. E szabályo
vételek lecsökkentek, az ebből költség�löirányzat 93 3 ntil- fordítást. Ettől függetlenül az átadott zás a ma hatályos kollektív 
eli)lillott pénzfo�galm( hián,:t liárd forint, va&vi.i a2 1994. A MÁV Rt. gazdálkodási tervezetet nem lehet úgy te- szerződés (továbbiakban: 
a tervezettnél tobb h1telfelve- évt veszteség 28 3 mWtdrd to- helyzetének javításához tehát kinteni, mintha nem lenne KSZ) 74. §-ában található. A 
tellel kellett pótolni, aminek rint. 

' 
követelmény a hatékonyság, A munkavállalóknak ele-' jelenlegi szabályozás a Mun-

kamat�r� továl;>b rontja a A vesiteség az 1993. évhez az élőmunka-ráfordítás továb- mi joga, hogy megtudják, ka Törvénykönyvével össz-
gazdasag1 eredmenyt. viszonyítva 12 milliárd forint- bi romlásának megakadályo- mire mondta az őket kép- hangban meghatározza a nem 

Az 1993. évi veszteség vár- tal emelkedik, az alábbi főbb zása. viselő Vasutasok SZJ.kszer- vitatható rendkívüli felmon-
ható nagysa'ga a fent;ek ko··- okok miatt: vezcte országos választmá- dási okokat. A munkáltatói • A vállalati szintű számítá- , 
vetkeztében 16,3 milliárd fa- - A személyszállítás bevé- . nya, hogy alapvetően cr- tervezet pedig úgy fordítható , , sokat az egyes szakszolgalatok deksértő, és ho(!"y clfo(!"ad- le h gy · h tál rint. A veszteség 88,5 milliárd tele a kisebb teljesitmeny feladatainak ellátást befolyá-

= � ' o a ma is a yos sza-
forint költség, valamint 72,6 folytán csökken, me1;etdíj: soló műszaki-technikai, szer- hatatlan. bályok mellett - ezeken túl-
milliárd forint bevétel egyen- emeléssel nem lehet szamolm vezeti szabályozási adottsá- Mivel a tervezet igen terje- menően - egyéb okok miatt 
legeke'nt a'll elo�. a fizetőképes keresletre való delmes, ezért a teljesség igé- is gyakorolható a rendkívüli gokra, valamint a tervezett f 1 

E bevételekből 13,6 milliárd tekint�t!�l, így � bevételkiesés nye nélkül összeállítottam egy e mondás. (Szabadon válasz-
forint a költségvetési hozzá- 1,2 millia_'.d �ormt. 

, 
(Folytatás a 3. oldalon.) ünnepinek nem nevezhető tottá nyilváníttattak a köte-

járulás: - � k�ltsegekné!. at}ag?san ________ __: ________________ -rlező gyakorlatok). Az új sza-
- fogyasztói árkiegészítés 10 szazal_ek termelo1 arvalt_o; bály amellett, hogy antihu-

6,1 milliárd forint, zással szamol � ter":kon:epc_10, mánus, jogbizonytalanságot 

_ termelési árkiegészítés 4 a�ely�nek az arhat� �?ltseg- okozna, ellentétes a Munka 
milliárd forint, n?velo vonzata 2,1 milliard fa- Törvénykönyvében foglaltak-

bérek támogatása 2,1 rmt. kal is. 
milliárd forint - Lízingszerződések alap- Ha egy vasutas a mai fog-

- végkielédítés finanszíro- ján bekövetkező költségtöbb- lalkoztatási biztonság (ami a 
zása 0,8 milliárd forint. let 1,7 milliárd forint. bizonytalanságtól alig külön-

. , k , - Karbantartás valumen- böztethető meg - legalábbis 
A fentieken tul a ormany .. l' 1 4 ·zz·, d for·nt a munkáltatói szándék sze-

ál b h, , 1 h 4 ? nove ese , mi iar i . a .11 � J'\ 
e
�

u 

t 
a

:
a

i? � 
0,� tt •" _ Kamatköltség többlete 1,5 rint) mellett arra vetemedik, mt iar orm O iz osi O • milliárd forint. hogy önként rendes felmon-

A hitelkonszolidációra vo-
AZ 1994. tVI FOGLAL- dással megszünteti MA v 

natkozó tárgyalások folyamat- KOZT AT ASI ts BtRINTÉZ- munkaviszonyát, vagy ha lét-
ban vannak. A hitelkonszoli- számcsökkentés esetén nem 
dáció realizálása esetén is KEDÉSEK TERV E. f d b' Foglalkoztatási. terv oga el ( armely) más mun-
fennmarad még 42,3 milliárd A Magyar Allamvasutak Rt. kakört, amit neki volt szíves 
forint rövid lejáratú kötele- 1994_96_ évi üzleti tervében a munkáltató felajánlani, ar-
zettség a veszteség és a befa- lefektetett alapelvek szerint a ra menthetetlenül lesújt a 
gyott követelésállomány miatti foglalkoztatás fő követelmé- tervezet 15. §-a. 
pénzforgalmi hiány következ- nye a vasút teljesítményéhez Az ugyanis azt tartalmaz-
tében. racionálisan igazodó személy- za, hogy az előbb említett 

A _MOL Rt. megrendelésére 

Tartálykocsikat gyárt 
a fehérvári Vagon l(ft. 

A MÁV volt jármújavítói 
közül az év elejétől a székes
fehérvári is társasági formá
ban. MAV Vagon Kft. néven 
működik. Profilja szerteágazó. 
Fő megrendelői a Dunaújvá
rosi Vasmű Acélművek Kft.-je, 
a BKV, a Ganz-Hunslet és a 
MOL Rt. és különböző magán
fuvarozó cégek. 

Vasúti tartálykocsikból egy
egy szériát már korábban is 
gyártottak. Az idén a MOL Rt. 
megrendelésére - referencia
ként - öt tartál11kocsit gyár
tanak. A 80 köbméteres, 90 ton
na összsúlyú kocsik, amelye
ket a nagykanizsai DKG-East 
céggel közijscn készítenek, a 
nyugat-európai igényeknek is 
megfelelnek. A kft. vezetői ab-

ban reménykednek, hogy a 
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tezésre, szintén vásárol majd 
ezekből a korszerű tartályko
csikból. 

Az év eddig eltelt időszaká
ban, pontosabban a három
negyed év tükrében, kedve
zöen alakult a kft. helyzete. 
Megrendelésük van, likviditási 
gondjaik nincsenek. A társa
sággá történt alakuláskor erő
sen megcsappant létszám is 
megváltozott. Az elmúlt hó
napokban a.z alkalmazottak 
számát hússzal növelték. S az 
évi mérleg is jól alakul. A kft. 
vezetői szerény eredményre 
számítanak. 

- vf -

A MAV Rt. Vezérlga�gatóság épül�ténck főbejáratánál lévő 
vasul.asmártírok cmiéktáblájánál október 23-án koszorúzási 
ünnepséget rendeztek. Az 1956. évi forradalomról Csárádi Já
nos vezérigazgató és Rajka ZSolt közlekedési, hírközlési, táv
közlési és· vízügyi minisztériumi államtitkár emlékezett meg. 
m.a.jd koszorúzásra került sor. A VSz koswrúját Papp Pál 

elnök helyezte el 
(Tüttó Tibor felv.) 

esetek során a munkavi
szony megszűnése a mun
kavállaló hibájából követ
kezett be, ezért három 
évig alkalmazására nem 

kerülhet sor. 
Bizonyára nála jobb munka
erő a más munkáltatótól el
bocsátott, vagy más munkál
tatónál felmondott, gyakor
lattal, szakismerettel nem 
rendelkező állampolgár. Rá
juk ugyanez a tiltás nem vo
natkozik, ők nem bűnösök, 
nem kitaszítottak. Az abszur
ditást fokozza, hogy e szabá
lyozás címe : .,Elönybcn része
sítés a munkaviszony létesí
tésénél". (Ha ez előnyös elbí
rálás, akkor jöjjön inkább a 
fokozott hátrány!) 

Nem csekély figyelmet for
dít a tervezet a munkaidő
alap minél hatékonyabb ki
használására. Alacsonyabb 
szakmai szinttel bíró munkál
tatók a cél érdekében arra 
vetemednek, hogy szerveiési 
intézkedésekkel biztosítsák a 
folyamatos munkáltatást, a 
munkaidő egésze alatt. Erre 

inspirálja őket a Munka Tör
vénykönyve is,· amely· 150. §-

ban azt mondja (rövidítve), 
hogyha a munkavállalót nem 
látják el munkával (állásidő) 
vagy átmenetileg az előírtnál 
rövidebb munkaidőben (rész
munkaidő) foglalkoztatják, 
úgy őt a kiesett időre szemé
lyi alapbére megilleti. No a 
MA V ennél dörzsöltebb, ezen 
idöket egyszerűen nem tekin
ti munkaidőnek, így szaba• 
dulván alapbér-fizetési köte
lezettségétől, megtcldva azzal, 
hogy megteremti a feltételeit 
annak, hogy készenléti jelleg 
címén a napi kötelező munka
időt akár 12 órás mértékig fel• 
emelje. Nézzük sorját;an, mit 

mond a tervezet e kérdéskö
rökben. 

l{észenléti jellegű az a 
munkakör, amelyben a 
munkaidö kihasználtsága, 
állandó jelleggel (egy nap
tári év vagy egy menet
rendi időszak alatt) az 

50%-ot nem éri cl. 
(Tervezet 16. § 3. pont.) 
Az ügy jelentős szépség• 
hibája, hogy a leterhelt
ségre irányuló felmérés, 
szakmai.lag felkészült munka• 
idő elemzésre képes szakértők 
részvételével a MA V-nál, az 
egész hálózatot tekintve, évek 
óta nem készült. A menetrend.
változások pedig az utóbbi há
rom év ez irányú eseményeit 
tekintve mind időben, mind 
tartalmukban kiszámíthatatla
nok. Feltétlen hangsúlyozandó 
az a tény, hogy e szabályozás 
elsősorban a kisforgalmú állo
másfőnökségek dolgozóira vo• 
natkoztatható, akiknek a 
bértarifa az alacsonyabb In
tenzitású végzésüket 20-30 szá
zalékkal alacsonyabb bérek 
alkalmazásával már kellően 
ellentételezte. 

Ugyanezen munkavállalói 
körben fejti ki hatását leg
markánsabban az a tervezett 
módosítás (24. §), mely az osz
tott munkaidőre vonatkoz.ik. 
A ma hatályos szabályozás 
szerint osztott munkaidő al
kalmazása minimum 4 óra és 
6 óra munkaidő megszakítást 
tesz lehetővé, illetve szüksé
geltet. Az új szabály már 2 
órás munkaidő-megszakítást 
is lehetővé tesz (kellő szerve
zéssel ennyi már csak csak 
összejön egy éjszakás szolgá
gálatban). 

Ha a munkaidő-megsza
kítás időtartama a munka
vállaló, a munkáltató ren
delkezése alapján, swlgá
la ti helyén köteles eltöl
teni, erre az időre a mun
kahel�·i készenlétre járó 

díjazás illeti meg. 
Érdemes e szabálynál egy ki
csit hosszabban elidőzni. Ha 
a szegény vasutasnak nincs 
módja (mert hogy hova men
jen, sétálni a mezőre?) a 2 
órára, vagy maximum 6 órára 
hazamenni és visszatérni, úgy 
a munkáltató nem rendel el 
semmit, a dolgozó ingyen (és 
örülve annak, hogy nem za
varják ki az esőre). a szolgá
lati helyén marad. ö:.-zi a MAV 
értékeit, meg a sajátját, eset
leg felveszi a telefont, esetleg 
fűti a szolgálati helyiséget -
szóval valahogy elboldogul 
Ha viszont fennáll a veszélye, 
hogy eltekeregne az eszemad
ta, akkor el kell rendelni, hogy 
maradjon - és kész. Illetve 
nem egészen, mai szabályaink 
szerint ez esetben alapbére 
5011/o-a illeti meg a doloozót 
az ú.i szabály ezt a túlzó 

O 

mér� 
té�et,�5° '0-ra csökkenti, amely 
mcrteK a munkahelvi készen
léti díjazással egyezik meg. 

Persze az igazi készenlétek
nek pihenési (alvási) lehet�
séget is biztosítanak. de nem 
csekély díjazás fejében. Az. 

· (Folytat·ás a 6. oldalon.) 
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Csökkentek a teljesítmények, 
halmozódnak a veszteségek 
A MA V Rt. pénzügyi-gazdasági lehetőségei� 

foglalkoztatási és bérintézkedési terve 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

átalakításokra épülő létszám
. tervezés alapozta meg. Mivel 

. -az 1994. évi gazdálkodási kö
rülmények munkaerő-megta
ka'l'ítást eredményező műszaki 
fejlesztésre nem adnak lehető
s'éget, a szakszolgálati létszám
terveket a jelenlegi helyzet 
alapulvételével kellett elké-
1zíteni. A munkaerőtervek a 
működőképességhez még ép
pen elégséges létszám figye
lembevételével készültek. A 
s:21akszolgálatok 1994. évi fel
adatainak ellátásához szüksé
ges teljes munkaidős létszám 
- a fentiek · figyelem bevételé
vel - 70 OOO fő. 
. A folyó évi várható adatok

hoz viszonyítva ez - éves át
lagban - 7370 (9,53 százalé-

. kos) csökkenést jelent. Ahhoz, 
hogy éves átlagban a jelzett 
létszám teljesüljön, az 1994. 
XII. havi létszámnak 69 515 
óra főre kell csökkennie, és 
mintegy 8484 fő munkaviszo
nyának kell különböző jogcí
meken megszűnnie, figyelem
mel a tervszerű munkaerő
utánpótlásra, a pályakezdő 
szakemberek alkalmazására és 
a szükséges minőségi cserékre 
is. Ez· utóbbiak realizálása 
2075 újfelvételes dolgozó fel
vételét indokolja, melyet ki
zárólag pályakezdő szakembe
rek alkalmazásával tervezünk 
megoldani. 

Az 1994. évi létszámterv 

Ez a soros előlépés a jövó 
évben várhatóan a rendszer 
hatálya alá tartozók közül, 
mintegy 13-14 OOO főt érint. 
Tartalmazza a bérrendszer to
vábbá a soronkívüli előlépte
tés intézményét, amely a be. 
sorolt létszám 1 százaléka, 
mintegy 700 fő lehet. 

A bértarifarendszerrel ösz
szefüggő soros és soron kívüli 
előrelépések bérigénye 122 

millió forint. 
c) A bértarifarendszer fo

lyamatos karbantartásának 
szükségességét is számításba 
kell venni. A tervezett módo
sítások bérigénye 212 millió 
forint, amely számításba ve
hető módosítások bérkihatá
sát tartalmazza. 

d) A rendelkezésre álló ke
retből bérnövelésre fordítható 
1807 millió forint, amely tar
talmazza az alapbérnövelést és 
annak változó illetményekre 
gyakorolt hatását. Tisztán 
alapbér növelésére fordítható 
1446 millió forint. Ebből a ke-

megállapodás rendezte a• kér
dést), 

- a szakszervezeti tisztség
viselőket megillető munkaidő
kedvezmény igénybevételének 
korrekt, és a KSz egyéb ren
delkezéseihez is igazodó sza
bályozása (a taglétszám hite
les közlése, az igénybevétel 
bejelentésének határideje 
stb.). 
MUNKAVISZONY FEJEZET 

- a munkavállalói jogelle
nes munkaviszony megszünte
tés következményeinek rögzí
tése (háromévi alkalmazási ti. 
lalom, fokozott kártérítési fe
lelősség), 

- próbaldő kikötése, 
- a munkaviszonyban töl-

tött idő meghatározása (jog
hézagpótló-rendelkezés), 

- a vállalati végkielégítés 
(illetőleg a jelenlegi úgyneve
zett kedvezménymegváltás) 
megszüntetése. A végkielégí
tést kizárólag a törvényi sza
bályozás szerint kell megálla
pítani, 

- az eddigi taxáció helyett, 
a KSz a munkáltatói rendkí
vüli felmondás eseteinek csak 
egyes körét tartalmazza [lehe
tetlen az Mt. 96. paragrafus 
(1) bek. eseteit felsorolni, il
letőleg célszerűtlen az esete
ket a KSz-ben zártkörűen 
rögzíteni!]. 

MUNKAIDŐ FEJEZET 
- a munkaidőkeret-képzés, számol: valamint a munkaidő-beosztás - az óvodák, bölcsődék, ne-

velőotthonok és a zenekari fő- -------� szabályainak pontosítása, ru
galmasabbá tétele (többhavi nökség alapítvány formájában munkaidőkeret.képzés lehető-történő működtetésével, retből az 1993. évi várható át- sége, a munkaszüneti nap - a pályafenntartási szak- , . . ,· . 

szolgálat két egységének gaz- lagos alapber hez v1sz�n) 1tva miatti . munk�idő-��?k!tentés 
dasági társaságba történő ki- 9,3 százalékos növekedes biz- po_nt�sitása, ;lok�sz_1to es„ b�-

. • • , • · i :.\.."-t · /J,.� "'"nl...é-rnöve\és feJezo munkak korenek rogz1-roe!evel, · · l r<. -n.c�. ' 1 .,.. ,t·-"'01i�-.9,.. -� J <LLR-",tt,'Ir,. "'-�- .,, ·t��� ir:;hn.m1<'ak1:ir készenléti - az an11aggazdáJkodást te- lehetőségét elhelyezve a jelen- . 11 ' . k 'k · · 1· ·1 · · k . 
·r d b Je egene meghatározása ve. ��yseg . . · raqiqna !za asana leg hatalyos tan aren sz.er en, stb.), ,zamit�tt ere_d�eny�vel, azt jelenti, hogy a jelenlegi _ a produktív és improduk-.--: Z<:h?.ny_ Gepesitett, �ak_o- 82,4 százalékos tarifa mini- tív idők éles elhatárolása, az das! Fon��s�g� g11;z�as11;gi tar- mum 6 százalékkal növelhető, improduktív idők díjazásának sasag�a t�rteno �iviteleveI. azaz 88,4 százalék körüli mini- csökkentése (várakozási idő, '!'ovabb1 tartalek� a_ munka- mális tarifaérték határozható osztott munkaidő stb.), erotervnek a belso atcsopor- - a részmunkaidős foglal-tosítás lehetősége. Elsősorban meg. 

1 b.. .. 1. 1 „ koztatás lehetőségének és dí-a forgalmi igények által in- e) Az a ap ernove esse os�- jazásának meghatározása (a 'dokoltnó.l nagyobb létszámú szefüggésben - a k?llekt�v csökkenés mértéké\·el arányos mozdonyvezető munkakör és a szerződés tervezett modosita- bér, különös tekintettel a fogforgalmi munkakörök (forgal- sát figyelembevéve - a 13. lalkoztatási törvényben rÖ"ZÍmi utazó, váltókezelő, forgal- havi alapbér növekménye 120 tett visszatérítési lehetőség�e) mi szolgálattevő) közötti át- millió forinttal terheli a bér- - a kényszerszabadságolá� csop�rtosít�s lehet�sé�ével �ell intézkedések keretét. és a szerződéses különmunka 
felszamolm ez utobb1 terule-

b .. t. k d. . 1 het-sé megszüntetése (tekintettel az ten még tapasztalható túlóra- A e:m ez e esi � ? - illetékes szervek ezekkel kap-
felhasználást. A számításba gek egyuttesen 1�,8 s_�azalekos csolatos jelzéseire), 
jöhető létszám 100-150 fő. mértékű átlagber-novekedést - a rendkívüli munkaidők 

A JÖVŐ ÉVI 
BÉRINTÉZKEDÉSEK 

LEHETŐSÉGEI 
Az előterjesztés első részé

ben bemutatott üzleti terv 
meghatározó paraméterei azt 
eredményezik, hogy az 1994. 
már a harmadik olyan év, 
amely komoly veszteséggel 
zárul, s az így halmozott vesz
teség rendezésére reális alter
natíva nincs. Ebből követke
zően a ,·állalat helyzete jelen
tősen meghatározta a jövő évi 
bérintézkedés lehetőségeit. 

Az Hl94. évi bértömeg terv 
- 24 655 millió forint -, 
amely 700 millió forinttal (az 
1993. április l-jei bérfejlesztés 
áthúzódó hatásával) haladja 
meg a bázisszintet. 

A bértömegen belül az 
1994. éue tervezett létszám
csökkenés, privatizálás, társa
sági kiválás - 7370 - felsza
baduló bére képezi a jövő évi 
bérintézkedések forrását. En
nek összege 2261 millió forint, 
tgy az áthúzódó hatással 
együtt rendelkezésre álló for
f'ás 2961 millió forint. 

A bérintézkedés keretéből 
kell biztosítani: 

a) Az 1993. április l-jei bér
fejlesztés áthúzódó hatását, 
ennek bértömege 700 millió 
forint, amely az átlagbért 3,26 
százalékkal növeli; 

b) A bértarifa-rendszerben a 
szolgálati idő növekedéséhez 
bértételemelés kapcsolódik, 
nevezetesen 3 évenként 1 bér
tétet 

eredményeznek. mértékének évi 200 órában 
Az 1993. év gazdasági ered- történő meghatározása (tekin

ményeinek ismerete és az 1994. tettel az M_t. _ alapj�n 1:1egnö
évre elfogadott üzleti terv ké- velt sz_a�adi_?okre, ille!ole? a 

h t. b · f -1 te·s· ·nte·z munka1do kogens szabalyaira). pez e I a er eJ esz 1 1 -
kedések konkrét javaslatának 
alapját. 

A felvázolt lehetőségen túl 
- más bérfejlesztési forrás 
hiányában -, ebben a gazdál
kodási helyzetben felelősség
gel, nagyobb mértékű bérfej
lesztésre javaslatot tenni nem 
lehet. 

Az összeállítás I. fejezeté
ben körvonalazottakkal, vala
mint az új Munka Törvény
könyvében foglaltakra tekin
tettel az 1994. évi kollektív 
szerződés megkötésénél a 
munkáltató az alábbi változá
sokat tartja szükségesnek: 

1. A kollektív szerződést 
kötő felek közötti kapcsolat
rendszer fejezet 

- a KSz (és a szerves ré
szét képező szakági és helyi 
függelékek) megkötésének ala
nyai meghatározása, különös 
tekintettel a szakszervezeti ol
dalt érintő Mt. 33. paragrafus
ra. A KSz-szel kapcsolatos jog 
(megkötés, módosítás) első 
lépcsőként valamennyi szak
szervezetet megilleti, az együ t
tes joggyakorlás lehetetlensége 
esetén, az Mt. 29. paragrafusa 
szerint reprezentatív szakszer
vezetek kötik (és módosítják) 
a KSz-t (és a függeléket), 

- a tárgyi és infrastruktu
rális támogatások KSz-ben 
történő rögzítése (eddig külön 

A MUNKA D!JAZASA 
FEJEZET 

az úgynevezett egyéb 
pótlék megszüntetése (a beta
nítást végzők pótlékai), 

- a bérpótlékok mértéké
nek csökkentése, illetőleg a 
törvényi szinttel való azonos-
sága, 

- túlmunka törvényi szin
ten (50 százalék), 

- munkahelyi készenlét 35 
százalék (a korábbi 50 száza
lék helyett), 

- a műszakpótlék a törvé
nyi szinten (20 és 40 százalék), 

- jegyeladási jutalék csök
kentése az áfa mértékével, 

- a „13. havi fizetés" a 
gazdasági eredménytől függ, 
illetőleg (ha a kifizetés lehet
séges) a szabályozás csak a 
ténylegesen munkában töltött 
időt veszi figyelembe. 

SZOCIÁLIS ÉS JÓLÉTI 
JUTTATÁSOK FEJEZET 

- az ellátásfajták változat
lansága mellett jelentősen nő 
a térítési díjak mértéke; az 
önköltségre történő ráá!lás, 
különös tekintettel az adójog
szabályok változására, (a \'ál
lalat által nyújtott kedvez
mény adókulcsa 44 százalék!). 

MAGYAR 
ALLAMV ASUTAK RT. 
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Nem tartható tovább 

Túlzott áldozatvallalás 

ellentételezés nélkül 
Szakszervezéti fórum a Nyugati pályaudvaron 

A Nyugati pályaudvaron 
mintegy kétszáz fős hallgató
ság előtt tartotta meg előadá
sát Papp Pál, a VSz elnöke. 
Bevezetőjében drámai képet 
festett a vasút helyzetéről. 
Többek között elmondta, hogy 
a jelenlegi katasztrofális hely
zet az önfinanszírozó vasút 
koncepciójából adódik. Az ez 
évi deficit 13 milliárd forint, 
de a sajtóban már elhangzott 
16 milliárdos tétel is. Ugyan
akkor, ha lépést akarunk tar
tani a nyugat-európai vas
utakkal, ahhoz mintegy 240 
milliárd forint beruházásra 
lenne szükség. Ezzel szemben 
az áll, hogy a pálya 40 száza
lékán sebességkorlátozás lesz 
érvényben a jövő évtől A jár
műpark állapota szintén kriti
kán aluli. 

Ezek együttesen mind olyan 
súlyos problémák, amelyeket 
önerőből megogldani képtelen
ség. Éppen ezért értelmetlen 
és céltalan olyan áldozatot 
hozni. mint a létszámleépítés, 
a kollektív szerződés megnyir
bálása és a bérfejlesztés visz
szafogása. A MA V Rt. tervei 
között szerepel, hogy az 1994. 
évi átlagos állományi létszám 
70 ezer lesz a jelenlegi 75.5 
ezerrel szemben. Ennek értel
me erősen megkérdőjelezhető, 
hiszen például, ha elbocsáta
nak 3000 dolgozót, akkor az 
1,5 milliárd bérmegtakarítást 
eredményezne évente. Ezzel 
szemben például az új spanyol 
kocsik behozatalát ugyanek
kora vámtétel terheli, amit 
még nem tudni, hogy ki fog 
megfizetni. 

A létszámleépítésen felül a 
vasutasság számára további 
megszorító intézkedéseket is 
kilátásba helyeztek.' Ilyenek: a 
szociális juttatások szűkítése, 
a műszaki és túlórapótlék, va
lamint egyéb juttatások meg
nyirbálása. Az pedig egyene
sen felháborító. hogy a 13. ha
vi fizetést a MA V gazdasági 
eredményétől tegyék függővé, 
ami köztudomásúlag jövőre is 
negatív lesz. Ezek ismeretében 
- Papp Pál kijelentette: - az, 
ho.r;v a \'asúton megosztott ér
dekképviseletek működnek, 
csak a munkáltatónak jó, il
letve azoknak, akiknek ehhez 
személyes érdekük fűződik. Az 
érdekérvényesítés csak egy
ségben lehet hatékony, mert 
ha erőinket felaprózzuk, akkor 
az egyes munkavállalói cso
portokat ki lehet játszani egy
más ellen. 

A szünetben megkérdeztük a 
VSz elnökétől: lesz-e sztrájk? 

- Hogy lesz-e, az azon mú
lik, hogyan alakulnak a lét
szám és bér ügyében a mun
káltatói álláspontok. Azt azon
b'an előre kell bocsátanom, 
hogy sztrájkolni senki sem jó
kedvében szokott, éppen ezért 
ezzel az eszközzel nagyon meg
fontoltan kell bánni, már csak 
azért is, mert a jelenlegi poli
tikai szituáció bonyolultabb, 
mint az egy-két évvel ezelőtti. 
Sajnos, lehetőségként nem 
hagyható el, hogy egy ilyen ak
cióra erővel válaszolnak. Az 
olyan precedens sem szívesen 
látott dolog hogy \'alamiben 
sztrájk nyomására kelljen en
gedni. E megfontolások ellené
re is úgy gondolom, ha bárki 
túlzott áldozatokat vár a dol
gozóktól. és ennek ellentétele
zése minimális. akkor maga a 
vasutasság fogja eldönteni, 
hogy ezt tudomásul \"eszi-e 
vagy sem. . . , . ,. 

A sztrájk csak akkor lehet 
eredményes, ha olyat tudunk 
kicsikarni, amire a másik fél
nek van lehetősége, csak azt 
nem akarja megtenni. Fontos 
az is, hogy eredményes sztráj
kot csak úgy lehet megtartani, 
hogy az a közvélemény szim
pátiáját elnyerje, egyébként 
nehéz sikerre vinni a megmoz
dulást. 

Az egyik bizalmi megkér
dezte az elnöktől, hogy mi a 
VSz álláspontja a MAV egész
ségügyi helyzetéról,majd meg
jegyezte: abban a MAV-kór
házban a vasutasok pénze fek
szik. amit igazságtalan lenne, 
ha mindenki igénybe vehetne. 
Egy másik felszólaló így fogal
mazott: 

szerű. vasutas keres tizenötezer 
forintot, ezzel szemben az AV 
Rt.-nél felvesznek 60 millió 
végkielégítést, akkor miért ne 
sztrájkoljon? 

Papp Pál \'álaszában kitért 
arra, hogy az aláírásokat to
vábbra is gyűjtik 1a MAV
egészségügy megtartása érde
kében. Ez azért fontos, mert a 
jól felszerelt MA V-egészség
ügyet Yalószir.ű, hogy a jobb 
jövedelmi pozíciókkal rendel
kező állampolgárck vennék 
igénybe, €,� a vasutasok hát
térbe szorulhatnak. 

A második kérdésre elmond
ta. hogy valóban irritálják az 
embereket az ehhez hasonló 
ügyek. de sztrájkolni céltala
nul akkor sem lehet. Vannak 
olvan kérdések. amelyek nem 
tűrnek halasztást. Ilyen pél
dául a bértábl�zat rugalma
sabbá tétele. Megfontolandó
nak nt:!vezte hozy a bértarifa 
alkatm'azkoóio'n' a munkaerő
piac régionális eltérése1hez., és 
hogy a ,bértarifában az időará
nyos növekedés ne lineáris, 
hanem a kezdeti szakaszban 
progresszív legyen. 

A továbbiakban leszögezte; 
hogy a tárgyalásokra azt az el
képzelést ,·iszik. hogy 9000 fo
rintos minimálbérrel álljunk 
rá a 100 százalékos tarifa
értékre. A kollektí\' szerződés
nél alapvető követelménynek 
tekinti a jelenleg hatályos 
KSz meg�osszabbítást. 

A fórum délután folytatta 
munkáját. Ekkor Varga Gyu
láné, a VSz Nyugati pályaud
vari szervezetének titkára is• 
mertette a szakszervezeti vá
lasztásokra \'aló felkészülési 

- Most mondja meg valaki, teendőket. 
hogy akkor, amikor egy egy- Tonzor Péter 

A címzett ismeretlen ... 
Vasúti kocsikban tárolják a veszélyes hulladékot 

A Bács-Kiskun megyei Ke
cel nevét igazából az elmúlt 
hetekben ismerhette meg az 
ország. Történt ugyanis, hogy 
a vasútállomással szomszédos 
Borker Kft. nagy mennyiségű 
,.mosószert" vett át bértáro
lásra egy másik, környékbeli 
káeftétől. Egy napon aztán 
megdöbbenve tapasztalták, 
hogy a krómacél tartály fa
lát a belétöltött anyag átrág
ta. Nosza, hamar átszivattyúz
ták az egészet egy másik tar
tályba, ám a dolog nem hagy
ta nyugodni a kft. vezetőit. 
Közben a környezetvédők is 
tudomást szereztek a „baleset
ről", próbálták fölvenni a kap
csolatot a megbízó káeftével, 
az azonban szőrén-szálán el
tűnt, akár sohasem lett volna. 

- Érkezett-e valamikor 
vasúton hasonló szállítmány 
Kecelre? - kérdezem Pásztor 
Gábor állomásfőnököt. 

- Nincs tudomásom róla, 
ezek valószínűleg kamionnal 
léptek be az országba, &zabá
lyosnak tűnő papírokkal. A ki
lyukadt tartályból a kétes 
anyagot ugyan átfejtették, ám 
félő volt, hogy a második tar
tály is az első sorsára jut 

majd. Ekkor merült föl az az 
ötlet, hogy az ismeretlen, ám 
annál veszélyesebb folyadékot 
speciális vasúti kocsikban tá
rolják a visszaszállításig. Pi
roska gyártelepről meg is ér
keztek a kénsavszállító tartá
lyok, ám kiderült, hogy e ne
venincs anyag tárolására al
kalmatlanok. fgy aztán egy 
borsodi vegyi üzemből hoztak 
nyolc tartálykocsit, ebből öt 
rakott most is ott áll a Borker 
Kft. iparvágányán. 

- Tudnak-e valamit az ed
digi vizsgálatok eredményé
ről? Mégis, mi lehet ez a ti
tokzatos „lé"? 

- Azt már megállapították, 
hogy van benne kénsav, sósav 
és kőolajszármazékok, de hogy 
végül is az egész milyen célt 
szolgál. mire használatos, azt 
nem tudtúk kideríteni. Töb
bek között ezért is nem lehet 
föladni rnsúti fuvarozásra. 
Azt is hallottam, hogy már 
folynak a tárgyalások az anyag 
Németországba való visszavi
telére, de a németek szerint 
az illető kft. tőlük ezt megvá
sárolta, a továbbiakban sem
mi közük hozzá. 

- Milyen mennyiségről van 
szó? 

- Mivel még a fajsúly sem 
ismeretes, csak saccolni lehet: 
úgy kétszáz tonna körül lett 
átfejtve vasúti kocsikba. To
vábbi gond, hogy ha egyszer 
föladásra kerülnek, le sem 
tudjuk mérni, mivel a mi mér
legünk nem alkalmas négy
. tengelyes kocsik „mázsálásá
ra", a \'Onalon pedig tengely
nyomás korlátozás van ér
vényben, tehát a tartályokat 
mindenképpen túlsúlyosként 
kell kezelni. 

- Ha a krómacél lemezt 
egy anyag elkorrodálja, mi a 
biztosíték arra nézve, hogy a 

vasúti tartálykocsi ellen
állóbb? őrzi, ellenőrzi vai'aki 
ezeket a kocsikat? 

- Az öt tartálykocsit a 
,.Borker" kapun, kerítésen be
lül tárolja, a napi ellenőrzés is 
az ő feladatuk. Hogy mikor 
távozik Kecelről ez a nagyon 
is kellemetlen „vendég''? Leg
alább tíz oka \'an. amiért nem 
tudjuk útnak indítani, abból 
az egyik az, hogy fogalmunk 
sincs kinek a címére lehetne 
föladni. 

(Thorc1ay) 
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A VSz alapszabály
tervezete 

ruházott jogosítványok alkal
mazásával irányítja, vezeti a 
szervezet érdekvédelmi, szer
vezetpolitikai és pénzügyi te
vékenységét. A választmány a 
szakszervezet tagságának és 
a kongresszusnak felelős mun
kájáért. 

33. Tagjai: 

- A VSz elnökségének tag
jai. 

- Alapszervezetek által név 
szerint megválasztott és dele
gált képviselők. 

Delegálás a kongresszuson 
elfogadott - szakmai, terüle
ti, rétegképviseleti - alapel
vek alapján történik. 

A választmány tagjai nem 
helyettesíthetők, visszahívá
sukról, pótlásukról a delegáió 
szervezetek határoznak. Aka
dályoztatás esetén csak tanács
kozási joggal helyettesíthetők. 
Visszahívásukat az országos 
választmány is kezdeményez
heti, 

34. A választmány feladat
és haiásköre: 

a) Összehívja a kongresz
szust, előkészíti érdemi mun
káját, meghatározza a delegá
lás módját. 

b) 'Megalkotja saját és jóvá
hagyja az elnökség ügyrend
jét. 

c) Megalkotja a VSz szerve
zeti és működési szabályzatát, 
melyben rugalmasan változ
tatja a partner munkáltatói 
döntési pontokhoz a VSz szer
.vezeti rendjét, az alapszabály 
keretei között. 

d) A választási cikluson be
lül a kongresszuson választott 
személyeket - az elnök kivé
telével - kooptálhatja. 

e) Dönt a VSz éves költség
vetéséről, elfogadja az elmúlt 
év gazdálkodásáról készített 
beszámolót, beleértve a vállal
kozói tevékenységet és a va
gyonkezelést is. 

f) Gyakorolja a munkáltatói 
jogot az elnökség - VSz-al
kalmazásba11 lévő - tagjai fe
lett. 

g) Kinevezi a Magyar Vas
utas föszerkesztőjét és a VSz 
központi munkaszervezetének 
vezetőit. 

h) Gyalrnrolja az egyetértési 
jogot a VSz által kötendő lét
szám- és bérmegállapodásokat. 
valamint a kollektív szerződés 
megkötésében. 

i) Dönt a VSz tagságát érin
tő munkaharc akciók meghir
detéséről, illetve más szerve
zetek által meghirdetett ak
cióhoz való csatlakozásról. 

j) Konkrét feladatok elvég
zésére utasítja az elnökséget, 
ellenőrzi és értékeli munkáját. 

k) A VSz választott testüle
teit határozataival irányítja. 

1) Állást foglal a VSz-t érin
tő szervezeti, politikai, társa
dalmi és gazdasági kérdések
ben. 

m) Meghatározza és ellenőr
zi a VSz nemzetközi tevékeny
ségét. 

n) Elfogadja a szakszervezet 
segélyezési szabályzatát. 

35. A feladatkörébe tartozó 
pontok közül az a), c), d), e), 
h), i) pontokban minősített 
kétharmados többséggel hozza 
határozatait. 

A válaszmány akkor határo
zatképes, ha tagjainak kéthar
mada jelen van. 

Elnökség 
36. Az országos választmány 

két ülése között a VSz felső 
irányító testülete, az országos 
választmány operatív, végre
hajtó szerve. Koordinálja és 
összehangolja a szakmai, terü
leti és rétegszervezetek mun
káját, irányítja - a vezető 
tisztségviselőin keresztül - a 

. VSz szakapparátus tevékeny
ségét. 

37. TasJal 

a Vasutasok Szakszervezete 
- elnöke, két alelnöke, fő
pénztárosa, a nyugdíjas inté
zőbizottsái képviselője. 

38. Az elnökség feladat-
és hatásköre: 

a) Összehívja a választ
mányt, előkészíti érdemi mun
káját, végrehajtja határoza
tait. E tevékenységének ellátá
sa érdekében a VSz szerveze
tei és tisztségviselői által kö
telezően végrehajtandó szer
vezetpolitikai feladatokat ha
tároz meg, illetve koordinálja 
és ellenőrzi azok megvalósu
lását. 

b) Kialakítja ügyrendjét, 
�elyet a választmány hagy 
JOVa. 

c) A VSz munkaszervezeté
nek tagjai felett gyakorolja a 
munkáltatói jogot, és gondos
kodik a választott tisztségvise
lők jogvédelméről. (Vagy: a 
VSz-szel munkaviszonyban ál
lók felett ... ) 

d) A feladatai ellátására ál
landó vagy ideiglenes munka
bizottságokat hoz létre, ellen
őrzi és értékeli tevékenységü
ket. 

e) Eljár a tagok, illetve kép
viselőik útján előterjesztett 
konkrét sérelmek, panaszok 
ügyében. 

f) Dönt minden olyan kér
désben, melyek nem tartoznak 
a kongresszus és a választ
mány kizárólagos jogkörébe. 

g) Az elnökség szükség sze
rin t, de legalább kéthetente 
ülésezik. 

h) Határozatait egyszerű 
többséggel hozza, személyi 
kérdésben minősített kéthar
mados többség szükséges. 

i) Akkor határozatképes, ha 
tagjainak kétharmada jelen 
van. 

j) Meghívottakról a napiren
dek ismeretében az elnökség 
dönt. 

. _ .. �_özponti ..... ,, ... 
· etikai bizottság 

39. Feladata: 

J,1;11 

- Ellenőrzi és biztosítja a 
vezető testületek alapszabály 
és a szervezeti és működési 
szabályzat szerinti működését. 

- A VSz szervei, tisztségvi
selői, tagjai közti konfliktusok 
ki,•izsgálása, javaslattétel azok 
feloldására. 

Megállapításairól, javasla
tairól a szervezeti és működé
si szabályzatban meghatáro
zott testület dönt. 

A központi etikai bizottság 
elnökét, két tagját és három 
póttagját a kongresszus vá
lasztja, 4 évre. 

Központi pénzügyi ellen
őrző bizottság 

40. A központi pénzügyi el
lenőrző bizottság a kongresz
szus által név szerint, titkosan 
választott testület, amely pénz
ügyi, gazdasági hozzáértéssel, 
szakismerettel rendelkező ta
gokból áll. 

41. Vezetője és tagjai nem 
lehetnek az ellenőrzés terüle
tén működő szakszervezeti vá
lasztott testületnek a tagjai, és 
nem állhatnak szakszervezeti 
munkaviszonyban. 

42. Jog- és hatásköre: 

- Előzetesen véleményezi a 
VSz költségvetés-te1·vezetét. 

- Az évközi módosítások
ról, beruházásokról, rendkívü
li kiadások indokoltságáról, a 
gazdálkodásról véleményt, il
letve beszámolót készít az or
szágos választmány részére. 

- Ellenőrzi a VSz pénzügyi 
gazdálkodását, számviteli 
rendjét, tulajdonát, ellenőrzé
seivel segíti a gazdálkodás 
hatékonyságát, a takarékos
ság szem előtt tartásával. 

- Vizsgálatot tart hatáskö
rében - központ és középszer
vek - minden olyan esetben, 
amikor a gazdálkodás rendjét 
vagy a vagyonkezelés szabá
lyait sértő intézkedésre észre
vétel vagy panasz érkezik. A 
szabálytalanság megszünteté
sére intézkedik, határidőt ír 
elő, az érintetteknek válaszol, 
és tájékoztatja a választmányt 
és az elnökséget. 

:\I.\L\.\R \ .. \Sl"[\S s 

A Vasutasok Szakszervezete 
nyugdíjastagozatának programja 

A Vasutasok Szakszervezete 
tagjainak 40 százaléka nyug
díjas, s mint csatolt alapszer
vezetek 83 önálló és 18 mun
kahelyi szervezethez tartoz
nak. 

A nyugdíjas tagság érdek
védelmének tovább fejleszté
sekor fontos kiinduló pont, 
hogy a mozgalom az aktív 
vasutasok érdekeivel össz
hangban végezze a nyugdíjas 
tagság képviseletét. Ezért a 
Vasutasok Szakszervezete 
struktúrájának és tartalmi 
munkájának olyan továbbfej
lesztése szükséges, amely az 
aktív vasutasok valós érdekei 
mellett az eddigiektől határo
zottabban és önállóbban bizto
sítja a VSz nyugdíjas tagságá
nak érdekvédelmét is. 

Javítani szükséges a nyug
díjastestületek és alapszerve
zetek anyagi és személyi fel
tételeit a nyugdíjas vasutasok 
sajátos érdekeinek hatéko
nyabb feltárására és képvise
letére, üzemi, lakóhelyi és or
szágos szinten egyaránt. 

Céljaink közül első helyen 
szerepel: a nyugdíjak értékál
lóságának megőrzése és fej
lesztése. 

A nyugdíjak értékállóságá
nak lehetőségét alapvetően a 
nemzetgazdaság eredményes 
működése határozza meg. En
nek tudatában támogatjuk a 

VSz-nek a MAV hatékonyabb 
gazdálkodását elősegítő kezde
ményezéseit. Ezek között azo
kat a törekvéseket is, amelyek 
a vasutasok munkahelye vé
delméért folynak. 

A nyugdíjasok szociális és 
gazdasági helyzetét befolyáso
ló kezdeményezéseket teszünk, 
Szakértő munkacsoportok út
ján képviseljük a tagság érde
keit külön9öző 1;1rszágos álla
mi.. ,és...tá.sadalmi szerveknél. 
Továbbra is aktív szerepet 
vállalunk .a� Or.szágos Nyug
díjas Kamara munkájában. 
Együttműködést kezdeménye
zünk a MA V területén műkö
dő szakszervezetekkel és üze
mi tanácsokkal a nyugdíjasok 
érdekvédelmében. Szoros 
munkakapcsolatot tartunk a 
nyugdíj- és egészségügyi biz
tosítási önkormányzat nyugdí
jasok által delegált képviselői
vel. 

A nyugdíjak értékmegőrzése 
érdekében támogatjuk az ak
tív dolgozók nettó és bérnöve
kedésével arányos nyugdíjfej
lesztését. Szükségesnek tartjuk 
a nyugdíjrendszer továbbfej
lesztését. A nyugdíjemelés ide
je évente fix időpontra le
gyen meghatározva és minden 
év január l-jétől december 
31-ig terjedjen. A fejlesztés 
biztosítsa, hogy a várható 
emelés mértékét a nyugdíjas 
maga is kiszámíthassa. 

A n�•ugdíjak évenkénti fej
lesztése - az alsó és felső ha
tár meghatározása nélkül - a 
kötelező biztosítás alapján a 
szolgálati idő és a befizetett 
járulék alapján járjon min
den arra jogosultnak. 

A szociális szempontból in
dokolt nyugdíj-kiegészítéseket 
az állami költségvetés finan
szírozza. 

Az 1992-ben elkezdett régi, 
értékét vesztett nyugdíjak 
korrekcióját - az Országgyű
lés határozatának megfelelően 
- fejezzék be. 

Sürgetjük a nyugdíjtörvény 
mielőbbi módosítását, ezen 
belül az özvegyi nyugdíjak 
évek óta ígérgetett rendezését. 

Fellépünk a nyugdíjas-jö
vedelmeket csorbító újabb 
adópolitikai intézkedésekkel 
szemben. Az adómentes jöve
delem nagysága a növekvő 
inflációval arányosan éven
ként legyen újra meghatároz
va. 

A szociális, társadalombizto
sítási és egészségüeYi ellátás 
megőrzése és fejlesztéséne!l 
feladatai. 

A Vasutasok Szakszerveze
te illetékes testületeivel 
együttműködve a MA V és a 
VSz hatáskörébe tartozó üze
mek kollektív szerződéseiben 
rögzítsék a nyugállományba 
került dolgozók szociális tá
mogatásának lehetséges for
máit és módjait. 

Védjük a szociális területen 
eddig megszerzett vállalati 
pozíciónkat (vállalati segély, 
üzemi étkezési lehetőség, vál
lalati üdülés stb.). 

Továbbfejlesztjük a vasutas 
Nyugdíjas Alapítvány műkö
désének rendszerét. Társadal
mi akciókkal, kezdeményezé
sekkel segítjük az alap törzstő
kéjének növelését, hogy a jö
vőben a segélyekre fordítható 
összegek emelkedjenek. 

Személyekhez szóló tanács
adás, helyi kezdeményezések 
útján segítjük, hogy a jogo
sult és arra rászorult idős 
vasutasok önkormányzati se
gélyhez jussanak. Fellépünk a 
vasutas nyugdíjasok iránt e 
témában helyenként tapasztal
ható, hátrányosan megkülön
böztető eljárásokkal szemben. 

Együttműködünk az ÖTA
val az időszakos szociális gon
dozók férőhelyeinek betöltésé
ben az arra rászorulók kivá
lasztásában. Az ÖTA vezető
testületébe választott képvise
lőink útján kezdeményezzük 
- az intézményes segélyek 
korszerűsítése mellett - a 
gyógys:zertérítés és a gyógyá
szati segédeszközök támogatá
sára fordítható összegek növe
lését. 

Országos programot szorgal
mazunk szociális bérlakások 
és nyugdíjasotthonok létesí
tésére. hogy saját vagy magas 
költségű bérlakását fenntarta
ni nem tudó idős emberek 
saját elhatározásukból jöve
delmüknek megfelelő, ember
séges életkörülmények közé 
kerülhessenek. 

Követeljük, hogy a MÁV 
egészségügyi intézményekben 
a nyugdíjas biztosítottak is az 
eddigi jogaik megcsorbítása 
nélküli - a vasúti törvényben 
előírt módon - megkapják a 
VSz-biztositottak részére járó 
ellátást. 

Támogatjuk a vasutas nyug
díj- és egészségügyi biztosítá
si önkormányzat létrehozását. 

A nyugdíjas vasutasok ne
vében képviselőket delegálunk 
ezekbe a testületekbe. Ragasz
kodunk az önálló vasutas 
nyugdíjigazgatóság fenntartá
sához. 

Határozottan fellépünk an
nak érdekében, hogy a társa
dalombiztosítás működését 
szolgáló - az Országgyűlés ál
tal elhatározott - 300 milliár
dos állami vagyon sürgősen 
átadásra kerüljön. A kormány 
tartsa tiszteletben a demokra
tikus választással is támoga
tást kapott nyugdíj és egész
ségügyi biztosítási önkor
mányzat testületeinek dönté
seit. 

A szervezetépítés és a moz
galmi élet tartalmi fejlesztésé
nek feltételei, 

A nyugdíjas tagság elvárja a 
szakszervezettől, hogy törőd
jön többet szociális és gazda
sági gondjai megoldásának se
gítésével. Ennek érdekében 
legyen határozottabb a nyug
díjasérdekeket is jobban ki
fejező szakszervezeti munka. A 
szakszervezet adjon több lehe
tőséget az együttes fellépésre, 
a vasutas szolidaritás kifeje
zésére, nyújtson támaszt a 

magány és kiszolgáltatottság 
körülményei közé került tag
jainak. Legyen olyan szerve
zeti rendszer kiépítve, ahol az 
érdekképviselet ellátása mel
lett mód nyílik a tagok önte
vékeny közösségi életére, a 
vasutas hagyományok ápolásá
ra, a kulturált emberi kapcso
latok fejlesztésére. 

Közös érdek a vasutas nyug
díjasok szociális helyzetét és a 
szakszervezeti munkát javító 
MA V üzemi lehetőségek, esz
közök folyamatos fejlesztése 
és az e téren elért eredmények 
megvédése. 

A lakóhelyi érdekképviselet 
hatékonysága és a tagsággal 
kialakítandó közvetlenebb 
kapcsolat céljából - az üzemi 
munkahelyhez kapcsolódó 
alapszervezetek fenn tartása 
mellett (ahol erre igény je
lentkezik) - támogatjuk a la
kótelepeken, a kerületekben, a 
községekben működő vasutas 
nyugdíjascsoportok, alapszer
vezetek létrehozását. 

A szervezeti élet fejlesztése 
során építünk a vasutasklu
bokra és más kulturális intéz
mények (Életet az Éveknek 
klubmozgalom) lehetőségeire. 
Ott ahol ilyen intézményekben 
nyugdíjas VSz-tagok tevékeny
kednek, megalakítjuk a VSz 
nyugdíjascsoportját. 

Az alapszervezetek életének 
tartalmi fejlesztése során kez
deményezzük, támogatjuk a 
klubjellegű, közösség teremtő 
formákat, módszereket. 

Kezdeményezzük a nyugdí
jas vasutasok egységes szak• 
szervezeti érdek-képviseleti 
szervezetének megteremtését. 
Ennek objektív feltétele a 
nyugdíjas helyzetből fakadó 
érdekazonosság. A vasúton 
működő szakszervezeteknek 
javasoljuk, hogy a nyugdíjas 
szakszervezeti tagok egységes 
szervezetbe, a Vasutasok Szak
szervezete nyugdíjasszerveze
té ben tömörüljenek. Ez épül
jön a VSz nyugdíjas-alapszer
vezeteire. A különböző szak
szervezetek a VSz közös va
gyonának a rájuk eső részéből 
anyagilag is támogassák ezt a 
szervezetet. 

2000 fő után egy küldött képvi
selje. 

A nyugdíjas tagok egymás 
Iránti szolidaritása, a rászorul
tak szociális segélyezése az 
alapszervezet pénzügyi helyze
tétől függ. Az várhat el jog
gal támogatást, aki részt vál
lal a közös alap megteremté
sében, fizeti az alapszabályban 
előírt tagdíját. 

Az alacsony nyugdíjas-jöve
delmeket figyelembe vevő, a 
nyugdíjakkal arányban álló, a 
nyugdíjemeléssel lépést tartó 
tagdíjfizetést tartunk indokolt
nak. 

Javasoljuk, hogy a tagsággal 
vitassuk meg milyen lehetősé
gei vannak egy levonásos tag
díjrendszer bevezetésének. Mi

lyen hatással lehetne ez az 
alapszervezet életére, a rászo
rulók szociális segélyezésére. 

Igényt tartunk arra, hogy a 
- VSz-vagyon használati jo
gáról, majd végső felosztásá
val foglalkozó - szakszerve
zetek közötti tárgyalásokon ke
rüljön napirendre a 40 ezer 
vasutas nyugdíjas szakszerve
zeti tag alapszervezeteinek 
színvonalasabb működését se
gítő központi pénzügyi támo
gatás biztosítása. 

Javítjuk a tagság gazdasági, 
szociális, valamint mozgalom
politikai információját. Meg
szervezzük a választott alap
szervezeti tisztségviselők rend
szeres módszertani segítését, 
az aktuális feladatokra való 
felkészítését. A Magyar Vas
utas című lapban nyugdíjas
rovatot indítunk. Az MSZOSZ 
nyugdíjas választványának ki
adványait az Évtizedek című 
lapot és a VSz-nyugdíjastago
zat tájékoztatóját megnövelt 
számban eljuttatjuk az alap
szervezetekhez . 

A közösségi élet a klubmttn-· 
ka fejlesztése érdekében idő
közönként országos nyugdíjas 
vasutas kulturális szemlét ren
dezünk a nyugdíjasklubok és 
a szakszervezeti alapszerveze
tek öntevékeny előadói és mű
vészeti csoportjai számára. 
Hazai és nemzetközi kedvez
ményes túrákat, kiránduláso
kat kezdeményezünk érdeklő-

Kezdeményezzük, hogy a dö nyugdíjas tagok és család
VSz választott testületeiben a tagjaik részére. 
nyugdíjas tagság jelentőségé- Felvilágosító- és szervező
nek megfelelő képviseletet munkával elősegítjük, hogy a kapjon. A Vasutasok Szakszer- vasutas nyugdíjas polgárok él
vezete alelnöke a VSz nvugdí- jenek jogukkal és felelőssé
jastagozatának mindenkori gükkel, vegyenek részt az 1994-nyugdíjas elnöke legyen. es évben a parlament és a he-

A VSz-kongresszusokon a lyi önkormányzatok megvá
nyugdíjas tagságot minden lasztásában. 

Tisztelt Nyugdíjas Kollégák! 
Szakszervezetünk a tagság érdekében tevékenykedik. A 

program ennek az elősegítését szolgálja. öncélúvá válik a 
mozgalom, ha nem fejezi ki reálisan a tagság törekvéseit. A 
tagok aktív részvétele a feladatok kitűzésében és megvalósí
tásában, szervezetü�k erejét meghatározza. 

A Vasutasok Szakszervezete a soron következő XIII. kong
resszusra készül, kérjük kapcsolódjanak be ennek előkészí
tésébe. 

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat közös programunk 
kialakításához. Vegyenek részt a program megvalósítását se
gítő tisztségviselők megválasztásában. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
NYUGDlJASTAGOZAT VALASZTMA.NYA 

Budapest, 1993. október 

Oszt &áJ (Durkó Gábor rajza) 
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A kollektív szerződés tervezetét 
érdeksértónek tartja a VSz 

(Folytatás: az 1. oldalról) korlátozását, a 1 29. § az elren• az a helyzet állt el6, hogy a 
delhető mérték korlátozásait mukáltató az eddig kötelezően 

osztott munkaidős dolgozó er- (naptári évenként 144 óra, kol• elrendelhető 144 órás mérté
re nem számíithat. ő nem ké- lektív szerződés eltérő rendel- ket 200 óra/naptári évre kí
szenlétes, ő csak köteles a kezése esetén 200 óra) tartal• . vánja eme�ni a túlórapótlék 
szolgálati helyén · tartózkodni, mazzá.k. A 129. § (3) bekezdé- egyidejű csökkentése mellett. 
elvégre ő akart vasutas lenni, se szerint: Elemi iskoLai módszerrel ki-
és az is akar maradni. ,,Nem esik korlátozás alá számítható, hogy a munkavál· 

Az. utazói munkakörben fog- - a 128. § (2) bekezdés- lalót a tervezet szerint 200 
lalkoztatott munkavállalóknak ben foglalt esetet kivéve óráért kevesebb díjazás illeti 
a jelenlegi szabályozás szerint - a túlmunka (k.'iszenlét), meg, mint a jelenlegi szabály 
(KSZ. 20 §) munkaidő-meg- ha arra baleset. elemi csa- mellett a 144 óráért. 56 óra in- . 
szakítás csak 6 óra (vagy több pás · vagy súlyos kár meg- gyenmunka túlórázó dolgo-
munkavégzés-kiesés után kö- előzésére, illetőleg elhárí- . zónként nem is rossz ered-
vetkezik be, feltéve, hogy tása érdekében kerül sor. mény. (Éves szinten egy-egy 
laktanyai vagy vendégszobai A fentiekből egyértelműen d01Jgozónál elérheti a 2,511/0 
ellátásuk biztosított. A vára- kitűnik, hogy a hatályos KSZ alapbércsökkenést.) 
kozási időre a személyi alap- és a tervezet által megegye- Az már csak hab a tortán 
bér 50°/o-a Llleti meg a dolga- zően hlvatkowtt Munka Tör- - de minőségi -, hogy a ter
zót. A munkálfató tervezete vénykönyve szabályozása sze- vezet, igaz kissé burkolt mó
(21. §) itt is jelentős változást rint a készenlét rendkívüLi don, a munkaidő-beosztás mó
tartalrnaz. Megvalósítja az ál- munkavégzés kategóriába so- dosítása (19. §) címszó alatt 
lomási dolgozók régi igényét, rolandó, annak valamennyi al- általánosan megengedi a pi
hogy az elbírálás legyen egy- kalmazási előírása, alkalma7.á- henőnapok áthelyezését. Ezt 
forma. (És lőn - l egalábbis a si korlátainak betartása mel- korábban is előszeretettel al
tervezet szerint.) Ha a kieső lett. Az említett jogszabály- kalmazott költségkímélő meg
idő eléri, vagy meghaladja a helyek sem a 800 órát, sem az oldás volt, csakhogy 1992. jú-
2 órát, az. megszakítja a mun- ügyeletet nem említik. úgy lius 1. nevezetes dátum ebben 
kaidőt és várakozási időnek vélem az a cél, amit a mun- az intézkedési körben. Az ek
minősül. Természetesen a dí- k:íltató az ügyelettel és a ké- kor hatályba lépő új Munka
jazás az eddigi 500/o-ról itt is szenléttel elérni kíván, ,,neve- Törvénykönyve a kijelölt heti 
350/o-ra csökkenne. Ezek után zetesen" az üzemvitel zavar- pihenőnapokat többre taksál
az már nem hat a meglepetés talanságának biztosítása, sem- ja, mint a szabadon futó gya
erejével, hogy a tervezet a lai{- miféleképp nem minősül a logot a sakktáblán (pedig azt 
tanyai, illetve vendégswbai Munka Törvénykönyve szerinti sem szabad csak úgy össze-
elhelyezést szóba sem hozza. ,,kivételes" esetnek, hiszen ez vissza tologatni). Feltéve, de 

lUegszűnne a tervezet sze- a rendes üzemmenet folyama- meg nem engedve, hogy e mó-
rint az a limit is, hogy a tos követelménye. Ily módon dosítás teret nyer, felvirágoz-
bavi 250 órában maximált a joghelyre hivatkozás helyte- va azon szolgálati vezetők or-
távolléti órának legfeljebb len, az eddigi és a tervezett caJan a derű, akik ma sem 
150/o-a lehet várakozási al'kalmazás is ellentétes azon jelölik ki a pihenőnapokat 
idő, a többi várakozási törvényi szabályozással, mely'- előre, sőt, van aki még utólag 
időt munkaidőkén, kell re hivatkozik. sem, mondván úgyis át lehet 

elszámolni. A Munka Törvénykönyve helyez.ni, minek a fölösleges 
A hatályos KSZ mind a 149. §-át, mint szintén hivat- adminisztráció. Fő a nagyvo

forduló, mind az utazó szo!gá- k ozásul felhasználtat végeze- nalúság. Mint ahogy a terve
latot ellátó dolgozókra vonat- tül hagytam. E szakasz a kö- zet 29. §-ában is tanúi lehe
kozóan az egy szolgálatban vetkező fontos szabályozást tünk ennek. 
eltölthető időtartam legkisebb tartalmazza : Ismét napirendre került a 
mértékét 6 órában szabja 149. § (1) készenlét esetén részmunkaidős foglalkoztatás, 
meg. A munkáltatói tervezet a személyi alapbér 250/o- mely egyszer már igen komoly 
ezt 4 órára csökkenti. E módo- állak megfelelő munka- viharok forrása volt. Az Mt. 
isítással lényegesen megnőhet bér jár. A munkáltató ál- 150. § (2) bekezdése a gazda-
a munkavállaló swlgálatainak tal meghatározott helyen ságilag indokolt (ez a tervezet-
szárna, a havi kötelező mun- eltöltött készenlét esetén bői nem derül ki, egyébként 
kaidó-keret kitöltése . érdeké- a munkavállalót ennél ma- . pedig a ,MA V áltaJ.ában nehéz 
ben. Jelentősen csökkelllti ga.sabb összegű díjazás h�!rz�J�t . 111egemlíteni ekkor 
a munkavállalók sz.abadide- Illeti meg. nem elég érvanyag) esetben 
jét. Fel nem fogható, hogy e 149. § (2) Ha a készenlétet áz előírtnál rövidebb munka-
javaslat ötletgazdáját ugyan teljesítő munkavállalót mun- időben való foglalkoztatást 
mely cél vezérelte. E módosí- kára igénybe veszik, erre az megengedi. Ebből a munkálta
tás ugyanis o1yan mérvű költ- időre túlmunkára vonatkozó tónak közvetlen költségmegta-
6égmegtakarítást (szemben a szabályok szerint jái- ellenér- k arítása kelet:,;.ezik, a dolgozót 
többi hatékony javaslattal) ték, k ivéve, ha a munkavál- pedig megilleti a személyi 
közel sem eredményezhet, !aló a készenléti díjat, és a alapbére. Fordulószolgálatos 
amennyiért a javaslat kapcsán túlmunka díjazását egyaránt és utazó dolgozó esetében 
keletkező ellenszenvet magába foglaló díjban része- megtakarítódik a műszakpót
akárcsak az ötlet szintjén is sül. lék. Ez mind egyoldalú mun
- felválJalni érdemes. A sze- Az ismertetett szabályozás- k áltatói intézkedéssel megta
mélyvonati fordulók és a te- ból egyértelmű tehát, hogy a karítható költség. 
hervonati feladatok sokkal in- készenlét és az ügyelet mun- A tervezet viszont azt ja-
kább más irányban determi- kajogi szempontból egy kate- vasolja, hogy az alapbér 
nálják az utazó szolgálatot el- gória, csupán a díjazás külön- csölu,cnjen a munkaidő-
látók munkaidő-beosztását, bözteti meg őket oly módon, csökkenés mértékével azo-
mintsem hogy e szabályt szá- hogy az. ügyelet esetében ele- nosan. Mivel több, e témá-
mottevő mértékben alkalmaz- ve feltételezni kell, hogy a ról nem íródik, e szabály-
ni lehessen. A nem utazó fo:r- készenléti szolgálat be fog kö- ból az is következhet, 
dulószolgálatos dolgozót sem vetkezni., Az ügyelet mindig a hogy egy munkavá.Ualó 
túl értelmes dolog 4 órás szol- munkahelyen, a „munkáltató csak havi 10 órát dolgo-
gálatra vezényelni. Ha pedig által meghatározott helyen" zik és így bérének 90°/0-a 
valamely rejtett p robléma történik, tehát több mint 25<1 •0 megtakarítódik. 
megoldására született e gondo- i!Jeti meg a munkavállalót, Ez már komolytalan javaslat 
lat, talán szerencsésebb lett emellett túlóradíj tart.alommal - sértődés ne essék ! - kissé 
volna azt a problémát neve- is bírnia kell a díjazásnak. A gondatlan. Bizonyára a javas
síteni. munkáHatói tervezet e lénye- lattevők sem erre gondolnak, 

Bár a jelenleg hatályos KSZ �es tartalmi feltételnek a di- de hát a ,,végeken" még vala
és a munká<ltató tervezete is jazás tekintetében nem felel ki ezt is képes lenne komo
külön fogalomként szabályoz- meg. A lakáson töltött készen- lyan venni. 
za, egyszerre kell szólni a ké- lét „a munkátató által meg- Heves és hosszú viták for
szenlét és az ügyelet szabá- határozott helyen" történő ké- rása volt a „KSZ-tárgyaláso
lyairól. Mindkét szabályozás szenlét, ha a kollektív szerző- kon·• a műszakpótlék mérté
eredendő jogforrása a Munka dés ezt a szövegfordulatot al- kének meghatározásakor. Az 
Törvénykönyve 126-129. és kalmazza, ily módon a 250/o-os érvek és ellenérvek csatájá-
149. paragrafusai. Ebben az. díjazás a törvényben szabálya- ban azonban az alapelvek 
alábbi, aránylag könnyen ért- zottaknak nem felel meg. mindig tartották magukat, még 
hető, szövegrész található a A szintén a rendkívüli mu- ha a mérték vonatkozásában 
készen,lét kapcsán : kavégzés kategóriájába tarto- el is tértek az álláspontok. 

126. § (1) A munkáltató a 7JÓ túlmunka esetében a mun- Soha nem vitatta igazán sen
munkaválla,lót kivételes eset- káltató tervezete a túlmunka ki, hogy a vasútnál a múszak
ben rendkívüli munkaidőben díjazását egyharmad réssz.el pótlék azon túlmenően, hogy 
történő munkavégzésre köte- csökkentette. A hatályos KSZ bizonyos megszokotthoz k ötöt-
le� szerint a havi munkaidő- ten a Munka Törvénykönyve 

(2) Rendkívüli munkaidő- keretben foglalkoztatott for- meghatározott mértékű pótlé-
ben történő munkavégzésnek duló (váltásos) és utazó szol- kot kötelezően előír, azt a kö
minósül a túlmunkavégzés, a gálatot elláitó dolgozókat a rülményt is el kell, hogy is
pihenőnapon vagy munkaszü- . végzett túlmunkáért 75%-os merje, hogy bizonyos munka
neti napon történő munkavég- pótlékolású díjazás illeti meg. körökben a munkáltatás rend-
zés, ilJetóleg . meghatározott A tervezet e szabályt már je egyáltalán nem rend, leg-
helyen és ideig történő készen- nem tartalmazza, ebből alábbis is klasszikus értelme-
lét. követkewen a pótlék mér- zés szerint nem k ifejezhető. 

(3) KoLlektív szerzódés ren- téke a törvényi minimum, A bértarifarendszer beveze-
delkezése vagy a munkavál- vagyis 500/o. tése előtt sok vita folyt arról, 
laló kérése esetén a rendkívü- A korábbi tárgyalásokon a hogy az. alapbérrendszer meny
li munkaidőben történő mun- munkáltató e kérdéskörben nyi múszakpótlékot bíir el. A 
kavégzést írásban kell eliren- rendre azzal érvelt, hogy azért MA V ve1.etése sokswr és sok 
delni. akarja a pótlék mértékét csök- helyen elmondta, leírta, hogy 

128. § (1) A túlmunka (ké- kenteni, hogy a munkavállaló az 1992. február l-jén beveze
szenlét) elrendelése nem ve- ne legyen érdekelt a túlóráz- tett alapbérrendszer alapve
szélyeztetheti a munkav�llaló ban, ily módon csökkenthető a tően megfelel  rendeltetésének. 
testi épségét, egészségét, il let• felhasznált túlóra mennyisége : Egy bérezési rendszer - mint 
ve nem jelenthet személyi, szakszervezetünk, és ebben mindenki előtt világos - nem 
családi és egyéb körülményei- nem volt egyedül drágábbá egyedül az alapbéreken ke
re tekintettel aránytalan ter- kívánta tenni a tűJ.óráztatást, resztül minősíthető, szerves 
het. mondván, a munkáltató le- részét képezik az eltérő mur.-

A 1 28. § (2) és (3) bekezdé- gyen a bérköltség vonatkozásá- káltatáshoz kötődő különféle 
lel az aLkalmazás személyi ban jobban elilenérdekelt. Most díjazások, még akkor is. ha 

más helyen kerülnek részlete
zésre. A műszakpótlék-speciális 
díjazási forma, és bár nem 
v itatható, hogy a jelenleg ha
tályos szabályozás többfajta 
értelmezésre ad néhol lehető
séget (ezek kiküszöbölésére 
többször tettünk már javasla
tot, hivatalosan, írott módon 
és szóban is) 

a munkáltatói fejezetben 
szerepló módosítás nem a 
korábbi anomáliák meg-
szüntetését célozza, egy
szerűen csak a jövedelem

elvonást valósítja meg. 
A fordulós és utazószolgá

latot ellátók műszakpotlé.Kja 
(folytonos és folyamatos mun
karend esetén) egységesen 
300/o, a ma hatályos szabályok 
szerint. A munkáltató terveze
te ezt megszünteti, helyette a 
d.élutáni (14-22 óra) munka
végzéshez 20%, az éjszakai 
(22-06) órára 40°,0 műszak
pótlékot irányoz elő. Négy
brigádos fordulót alapul véve, 
feltetelezve 7 nappali és 7 é.i

szakai szolgálatot k önnyű 
kiszámítani, hogy alapbérre 
vetítve ez 10°,0-os jövedelem
csökkenést okoz. 

Természetesen etitől lénye
gesen eltérő foglalkoztatási 
rendek is vannak, ahol a jo
vedelemcsökkentö hatás még 
súlyosabb amellett, hogy a 
foglalkoztatás rendszerte,ensé
ge még fokozottabb. Amint er
re már korábban is utaltam a 
Munka Törvénykönyve mér
tékétől el kell tekinteni, mert 
a foglalkoztatás vasúti módo
za lai szétfeszítik a törvényi ke
reteket. Az persze ismét más 
kérdés, hogy találni-e a körül
belül 36 OOO érintett közül egy 
tucatnyit, akik erre a nyi,lván
való jövedelemcsökkentő ja
vaslatra ne állnának meg -
elgondolkodni - egy pillanat
ra vagy többre . . .  

Akinek a MA V szándékai 
felől még mindig kétségei len
nének, annak talán még azt 
kell elmesélnem; ito:W- 'a�l\fA V 
tervezetében szereplő tizen
harmadik havi f<iz.etés címsza
va alatti szövegrész nem iga
zán arról tanúskodik, hogy a 
MAV hogyan akarja ezt kifi
zetni, hanem arról, hogy mily 
módon lehet megszabadulni 
e nem kívánt eseménytől. 

Ez munkavállalónként 
alapbérre vetítve több jö
védelemvesztcséget okoz
na, mint amennyi alapbér
fejlesztési ígéretet tett a 
MAV a legutóbbi javasla-

tai során. 
Az eddig leírt MÁV-javas

latok jövedelemelvonási hatá
sai kapcsán bizonyára felvető
dik az olvasóban, minek azt 
már tovább folytatni, hiszen a 
tervezetből eddig megismert 
részek után nyugodtan ki
mondható, úgy elfogadhatat
lan, ahoE,,y átadták. Ez való 
igaz. Mégis, legalább egy té
makör még feltétlen említést 
érdemel - bár a kör ezzel 
még nem zárult le. 

A külföldi napidíj régi Achil
les-sarka a MA V Kollektív 
Szerződésnek. A külföldi tar
tózkodások közül belföldinek 
értelmezi a határforgalomban 
részt vevő nem utazó dolgozó
kat, ők külföldön is magyar
honban lévőknek tekintendők 
(bár az országhatár ezt nem 
tudja). 

Legrosszabbul az utazó sze
m�lyzet járna a tervezettel, a 
haló- és komfortkocsi-kísérők, 
étkezőkocsikon szolgálatot tel
jesítők, valamint a gépjármű
veken szolgálatot teljesítők 
(idegenvezető, gépjárműveze
tő). Az ő jelenlegi napidíjuk 
a II. osztályú napidíj (irány
adó napidíj 25°'0-kal emelt 
összege) 800/o-a, ha a kinttar
tózkodás eléri, vagy meghalad
ja a 8 órát. 4 és 8 óra között 
az előbbi összeg 50°.'0-a jár. A 

tervezet szerint 8 órát elérő, 
vagy meghaladó kinttartózko
dás idejére a napidíj az alap
összeg 5011 '0-a, 4 és 8 óra között 
az előbbi összeg 500/o-a. Sum
ma summárum, ez 50%-os 
csökkenés. Ehhez kommentár 
talán nem szükségeltetik. 

A MA V tehát sokat 
akar elvenni, amúgy meg
becsült munkavállalóitól. Amit 
mi  tudunk adni, azok 
közül most az a legfontosabb, 
hogy ne engedjük elvenni, ami 
egyszer már az önöké lett ko
rábban, a mi közreműködé-
sünkkel. Orosz Péter 
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Emlékezés 

dr. Verebély Lászlóra 
Kitíllítás - Jubileum - Szoboravatás 

A közelmúltban a Budapes
ti Műszaki Egyetem megünne
pelte azt, hogy Zipernow

_
sky 

Károlyt, a transz forma tor 
egyik feltalálóját, száz évvel 
ezelőtt nevezték k i  az első 
elektrotechnika tanszék pro
fesszorává. A milleneumi kiál
lításra már 200 km óránkénti 
sebességgel közlekedő villa
mosvontatású vasutat tervezett 
Budapest és Bécs között. 

A BME Központi Könyvtá
ra kiállítást rendezett az egye
tem tanárai által az elmúlt 
száz esztendő folyamán írt 
könyvekből és a kezdeteket 
felidéző egyéb írásos anyagok
ból. Zipernowsky közvetlen 
utódaként 1929-tól tanított 
Verebély László. Ki volt ő 
voltaképpen? 

Száztíz évvel ezelőtt, 1883-
ban Budapesten született. 
Egyetemi tanulmányait szülő
városában és Karlsruheben 
végezte, gépészmérnöki okle
velét le06-ban nyerte el. Rö
vid németországi és angliai 
tanulmányút után az USA-ba 
ment és a Westinghouse Tár
saság elektrotechnikai gyárá
ban műhelygyakornokként, 
majd mint tervezőmérnök dol
gozott. Megszervezte a gép
számítást tudományosan ellen
őrző csoportot és annak veze
tője lett. Villamosmérnöki 
diplomáját az Allamokban 
szerezte meg. 

Tudásvágya és tenni akará
sa 1910-ben a Karlsruhe-i 
Műegyetemre irányította, ahol 
tanársegédként működött, ké
sőbb a budapesti Ganz Gyár 
próbatermének főnöke lett. Az 
1913. év már az olaszországi 
Vado Ligure-ben találja; itt 
a Kandó Kálmán vezetése 
alatt álló és . k izárólag · �  'há
romfázisú villamosmozdon�'Ok 
gyártására berendezkedett 
Westinghouse Társaság veze
tőmérnöke volt és részt vett 
az olasz vasutak i·il lamosítá
sában. Pályafutásának követ
kező állomása Bécs, ahol a 
mozdonyok tervezését és gyár
tását irányította. 

Budapestre 1918-ban tért 
vissza. A Ganz Gyárban már 
szerkesztés alatt állt Kandó 
Kálmán első fázisváltós pró
bamozdony a. A próbavonal 
energiaellátásának és felsőve
zetéki rendszerének, az ezzel 
összefüggő munkák i rányításá
ra a MÁV akkori, államtitká
ri rangban lévő elnöke, Vá
zsonyi J enö létrehozta a MA V 
Vonal villamosítási Irodát, 
amelynek vezetésével Verebély 
Lászlót bízták meg. Első fel-

adata a Budapest Nyugati pu. 
-Dunakeszi-Alag közötti vo
nalszakasz villamosítása volt. 
Az 1924 jú liusában tartott 
Energia Világkonferencián 
már beszámolhatott a nyolc 
hónapja üzemelő Kandó-féle 
fázisváltós próbamozdony el
méletéről és szerkezetéről. 

Az 1928-ban üzembe helye
zett átalakított próbamozdooy 
működésének kedvező tapasz
talatai alapján a magyar kor
mány még ebben az évben el
határozta, hogy elsőként a Bu
dapest és Hegyeshalom közöt
ti vonalat Kandó rendszerével 
villamosítja. (Az első menet
rend szerinti villamosvontatá
sú vonat Komáromig 1932-
ben, Hegyeshalomig 1934-ben 
indult.) 

Verebély László időközben 
kidolgozta a dunántúli villa
mosítási tervet, amelynek 
alapvető alkotása az általa 
kezdeményezett Bánhidai . Erő

mű megépítése volt. Ez tekint
hető sikerekben gazdág élete 
főművének. Tudományos, tech
nikai munkássága elismerése
ként HH5-ben a Műegyetem 
rektorává nevezték ki. Koráb
ban, 1937-ben a Magyar Tu

dományos Akadémia tagjává 
választotta és az maradt 1959-
ben történt elhunytáig. Ered
ményes alkotótevékenységét 
számos egyéb kitüntetés Is kí

sérte. Kossuth-díjat kapott 
1 953-ban, előzőleg több arany
érmet, pályadíjat, emlékérmet 
mondhatott magáénak. 

Életútjának vázlatos Ismer
tetésekor nem feledkezhetünk 
el kiemelkedő műszaki Irodal
mi tevékenységéről, amely a 
két jelentős elektrotechnikai 
ágazatot, a villamosvontatást 
-és a villamosenergía:-áÍvitelt 
ölelte fel. Ebben kiváló stílu
sán kívül segítségére volt Ím
gol, francia, német és olasz 
nyelvtudása. Elsősorban neki 
köszönhető Kandó Kálmán 
munkásságának külföldi pub
likálása. Egyébként kapcsolata 
a vasúttal soha nem szakadt 
meg: élete végéig a MAV vil
lamosítási szalctanácsadója 
volt. 

A tudós professzor, dr. Ve
rebély László emlékét és ar
cát a BME Egri József utcai 
egyik épülete aulájában a 

most leleplezett bronzszobor 
(Bondor István alkotása) is 
őrzi. 

Horváth Károly 

Irodalom: Fojtán István cikke, 
Vasút, 1983. 9, sz.; l\fezei István : 
l\lozdonyol,. Budapest, 1986.; Vas
úti Lexikon. Budapest, 1981, 

A VASÚTÉPÍTÉS HŐSKORA 

Megjelent 
a centenáriumi kiadvííily 

A Szentes-Hódmezővásár
hely HÉV közelgő centená
riuma alkalmából készült és 
annak történetét felölelő, 30 
oldalas kiadvány már kike
rült a nyomdából. A részletes 
szaktanulmány is elkészült a 
HÉV történetéről Rózsa Gá
bor mérnök-múzeológus (Szen
tes), dr. Kruzslicz István le
véltárvezető (Hódmezővásár
hely), Bede András egyetemi 
halgató (Szentes) feltáró-, ku
tatómunkája nyomán. 

A népszerű kiadvány és a 
centenáriumra készített Már
tély műemlék állomását ábrá
zoló színes képes levelezőla
pok iránt máris nagy az ér
deklődés. 

A vasút jelentőségét pro
pagáló kiadvány fejezeteiben 
olvasható, hogy urbanizációt 
vitt a vasút a vidékre, hogy 
az akkori technikai eszkö
zökkel milyen gyorsan épült 
a vasút. 

Az epilógusban olvasható 
egy összefoglalás arról, hogy 

mit látna itt halála után Ba• 
ross Gábor, aki 1892. május 
8-i korai halála miatt nem 
érhette meg a HÉV avatását, 
amelynek előkészítő ügyeiben 
politikai ellenérdekeltségbe 
került Sarkadi Nagy Mihály 
szentesi polgármesterrel. A 
politkai lavina a vasútépítő 
polgármester 1892-ben bekö
vetkezett halálához vezetett. 

A képes kiadványban lát
ható Laurencz Mihály állo
másfőnök megmaradt kiváló 
minőségű fényképe is, aki
nek áthelye,;ésl okiratát 1893. 
október 16-án állították ki 
Aradon. 

A visszaemlékezés epilógu
sában Halmai László fiatal 
vasútépítő mérnök a magyar 
vasút jövőképének vízlóján 
elmélked ik tépelődésében.  

A részletes program elsó és 
hát oldalán Szentes állom§s 
és laktanyája látható színes 
fényképen. 

Foeu Pál 
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Bizalmat szavaztak az elnöknek, 
a tárgyalások folytatódnak 

Lapzáda után, november 16-
án rendkívüli ülést tartott a 
\'Sz választmánya, amelynek 
napirendje a vasutas-szak
szervezet é-s a közlekedési mi
niszter között november 11-én 
JétrejöU megállapodás volt. 

:Mint köztudott, no,·ember 
elejétől tárgyalásokat folyta
tott a yezérigazgatóság illeté
keseivel a Vasutasok Szak-

szervezete, a llozdonyvezctók 
Szakszervezete, a Vasúti Dol
gozók Szabad Szakszervezete, 
a Vasutasok Független Szak
szervezeti Szövetsége, és a 
Vasúti Alkalmazottak Demok
ratikus Szövetsége a vasutasok 
jövő évi béremeléséről, a lét
számleépítésről és a kollektív 
szerződésről. 

Az elhúzódó tárgyalássoro
zat után született az említett 

Jlegállapodás 
Dr. Schamschula György, közlekedési, hírközlési 

és \'Ízügyi miniszter és Papp Pál, a Vasutasok Szakszer\"e
zete elnöke az 1993. november 11-én folytatott tárgyalásukon 
az alábbiakban állapodtak meg: 
0 A MA V létszámleépítésére vonatkozóan sem százalékos 

mértékben, sem abszolút számban nem rögzítik a MAV
tól leépítendö lé-tszámot. A létszámleépítés mértékét vala
mennyi munkakbrre vonatkozóan, a feladatokhoz igazít\'a, a 
hatékony munkavégés k6\·etelményemek figyelembe\'ételével 
a szolgálati fönökségeknél az érintett képviseleti és érdek
képviseleti szervekke� egyetértésben kell megállapítani. 
A A l\Iagyar Allam\'asutak Kollektív Szerzödését változat
V lan tartalommal 1994. december 31-ig meghosszabbítják. 
A vasúti törvényben rögzített „Allam-MAV keretmegálla
podás" megkötésével egyidejűleg a kollektív szerzödést is a 
keretmegállapodás határidejéig kell meghosszabbítani. 

A kollektív szerzödés lehetséges továbbfejlesztéséról 
MÁV és a szakszervezetek évente tárgyalnak. 

A végkielégítés és az osztott munkaídö szabályozását a 
különmegállapodás rögzíti. 
A A MÁV jelenleg hatályos bértáblázatát 199�. január 1-jétöl 
V a 9000 forint minimálbér figyelembevételével kell meg

állapltanl. 
A MÁV - a jelenlegi beállftásl szintek változatlanul 

hagvásával - minden munkakörre vonatkozóan, egységesen 
12i százalékos bérfejlesztést biztosít 199-l. január l-jei hatály-
Iyal. . 

A MAV 1994. július 1-jétól további - az átlagos brutto 
bérnövekedés mértékének megfelelö, de legalább 11 százalé
kos - bérfejlesztést biztosít. 
0 Fenti feltételek teljesítése esetén a Vasutasok Szakszer

\'ezete az érdekérvényesítés tárgyaláson kívüli eszközeit 
1994. július 1-jéig nem alkalmazza. 

r.Schamschula György 
miniszter 

Papp Pál 
elnök 

Határozat 
A Vasutasok Szakszervezete 

országos választmánya no
vember 16-i ülésén, a Vasuta
sok Szakszervezete területi és 
tagozati tanácsa javaslata 
alapján két napirendi pontot 
tárgyalt. 

1. Az országos választmány 
által megbízott tárgyaló dele
gáció jelentése, a november 
11-i választmányi ülést követö 
tárgyalásairól - különös te
kintettel Papp Pál, a Vasuta-
sok Szakszen·ezete elnöke 
és Schamschula György, 
közlekedési, hírközlési és 
vízügyi miniszter által 
megkötött megállapodásról, 
Előterjesztő: Papp Pál elnök. 

2. A Vasutasok Szakszerve
zete sztrájkbizottsága jelenté
se. Előadó: G11öri István alel
nök, n bizottság helyettes \'C

zetöje. 
Az els6 napirendi pont kere

tében Papp Pál részletesen is
mertette a megállapodás létre
jöttének, megkütésénel< körül
ményeit, a megkötés okát és a 
megállapodas tartalmát. A tá
jékoztató végén bizalmi szava
z.1st kért személyét illetően. Az 
országos választmány döntése 
alapjiin a hizalmi sza\·azás név 
szerinti, nyílt szavazással tör
tént. 

A szavazás eredménye: 
A 104 tagú országos válnszt

mány jelenlévő 79 tagja közül 
;�enne! szavaz.-itt 56, nemmel 
22 és egy szeml>ly tartózkodott. 

A testület 111egállapítolta, 
hogy a megkötött megállapo-

megállapodás, amely nagy 
visszhangot ,·áltott ki a köz
véleményben. A legtöbb vas
utas azonban megnyugvással 
,·ette tudomásul, hogy végre 
megszületett a megállapodás. 
Ennek körülményeiről adott 
háttérinformáeiót az ülésen 
Papp Pál, aki döntéseinek kö
,·etkezményeit i,; vállalva kért 
bizalmi szavazást személyét il
lct-öen. 

A testület 56 igen, 22 nem 
és egy tartózkodással (több 
mini kétharmados többséggel) 
továbbra is bizalmat szavazott 
az elnöknek, kifejezve egyet
értését az aláírt megállapodás
sal kapcsolatban is. 

A választmény állásfog-
lalását és az egyéb doku
mentumokat az alábbiakban 
közöljük, 

Tájékoztató 
a Vasutasok Szakszervezete és a KHVM vezetóje között 

1993. nonmber 11-én létrejött megállapodásról 

A Vasutasok Szakszervezete 
sztl' ájkbizo ttság ának állásfoglalása 
A Vasutasok Szakszervezete 

sztrájkbizottsága november 
12-i ülésén értékelte az 199�. 
é\•i létszám-, kollektív szerzö
dés- és bértárgyalások kap
csán kialakult helyzetet, a 
vasútnál működő öt szakszer
vezet által lefolytatott tárgya
lásokat, a hétfőre meghirdetett 
figyelmeztetö sztrájkot, a Vas
utasok Szakszervezete és a 
közlekedési miniszter között 
november 11-én megkötött 
megállapodás létrejöttének kö
rülményeit. 

1. A sztrájkbizottság megál
lapította. hogy a megkötött 
megállapodás tartalmazza a 

követelések még elfogadható 
minimumát. A megállapodás 
létrejöttében szerepet játszott 
az, hogy kockázatosnak tűnt 
elmulasztani egy még elfogad
ható megállapodás megkötésé
nek éppen kialakult pillanatát, 
továbbá az is, hogy a jelenle
gi politikai helyzetben ,néhány 
hónappal a választások előtt 
fokozott felelősség és megálla
podási készség indokolt. 

2. A megállapodás körülmé
nyeit, s az ebból fakadó rea
gálásokat értékelve ugyanak
kor a sztrájkbizottság úgy ítéli 
meg, hogy a kialakult helyzet 
- a megállapodás tartalmától 
függetlenül -, alkalmas lehet 
az egy munkahelyen dolgozók 
megosztására, egymással tör
ténö szembefordításúra. Ez a 
helyzet annak következménye, 
hogv a megállapodás megkö
tésekor nem lehettek 1elen a 
korábbi tárgyalásokon részt
vevö társszakszervezetek, és 
ezért annak tartalmát és kö
rülményeit nem volt módjuk 
megítélni. A sztrá;kbizottság 

azt, hogy a megállapodás nem 
valamennyi érintett szakszer
vezet részvételével köttetett, 
hibásnak ítéli. 

3. A sztrájkbizottság az 
előzöket mérlegelve a társ
szakszervezetekhez fordul, 
hogy a megállapodás megköté
sének körülményeivel kapcso
latos jogos fenntartásaik elle
nére higgadtan, a dolgozók 
helyzetére tekintettel mérle
geljék a VSz részéröl elfoga
dott keret-megállapodás tar
talmát és közös erőfeszítést te

gy-enek a mindenki számára 
elfogadható részletek kidolgo
zására és így a közös megálla
podás megkötésére. 

Amennyiben ez nem lehetsé
ges, kezdeményezi, hogy vala
mennyi vasutas szakszervezet 
közösen forduljon munkahelyi 
szervezeteihez, és kérje a ki
alakult helyzet értékelését. Eb
ben az esetben javasolja. hogy 
ennek megtörténtéig közösen 
függesszék fel a hétfőre meg
hirdetett figrelmeztető sztráj
kot és a legrövidebb idön be
lül ugyancsak közösen dönt
hessenek a megállapodós \'ál
lalhatóságáról, illetve a szük
séges további lépésekről. 

4. A Vasutasok Szakszen·e
zete a további hasonló hely
zetek elkerülése érdekében 
kész vállalni, hogy a jövöben 
a szakszen·ezetek együttmű
ködésének minimális feltéte
leit az országos szövetségek 
között kötött megállapodásnak 
megfclelöen a vasúti területen 
érintett ágazati sznkszerveze
tek együttműködésében is biz
tosítja. 

Budapest, 1993. november 12. 

Vasutasok egymás között 
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Közlekedé·s és kö·•·nyezet 
Az Európai Közlekedési változott a helyzet. Az autó 

kezdi ,kiszorítani az embert a 
városból, s szinte felbecsül
hetetlenül nagy károkat okoz 
az emberi egészségben, a ter
mészetes és épített környezet
ben. A nagyvárosok forgalma 
lelassul, a forgalmi dugókban 
veszteglő autók a tömegköz
lekedéssel utazókat is hátrál
tatják, a levegő mérges gá
zokkal terhes. A globális kör
nyezeti válságjelenségek elő
idézésében a motorizációnak 
jelentős szerepe van: külö
nösen a felmelegedéshez és a 
földközeli ózonképződéshez 
járul hozzá jelenté.�enyen, de 
a savasodásban sem elhanya
golható a szerepe. Ezért vált 
szükségessé ezeknek a ká
roknak a kiszámítása. 

A tanulmány szerzői pe
dig már a kiadvány beveze
tőjében rámutatnak: az út
jainkon közlekedő járművek 
sokasága és a levegőben szál
ló repülőgépek tömege veszé
lyezteti az életnek azt a mi
nőségi mutatóját, amelyet a 
közlekedés is segít létrehozni. 
A környezeti terhelés csök
kentésére szolgáló módszerek 
között a következőket emlí
tik: 

Nosztalgia-tanulmányút 
és Környezetvédelmi Szövet
ség 1989-ben alakult azzal a 
céllal, hogy segítség�t nyújt
son olyan európai közleke
déspolitika kialakításához, 
amely a lehető legkisebb 
mértékűre csö.kkenti a köz
lekedésnek a környezetre 
gyakorolt hatását. Ugyanak
kor, egyidejűleg biztosítsa a 
társadalom és a gazdaság 
hosszú távú fejlődéséhez nél
külözhetetlen közlekedési le
hetőségeket. 

Alapítvány a közlekedési közművelődésért 

Az európai szövetségnek 15 
tagországból 24 tagszervezete 
van. A Magyar Közlekedési 
Klub 1992-ben lépett a szö
vetség tagszervezeteinek a so
rába. Rá egy évre, ez év szep
temberében a szövetség ha
zánkban megnyitotta közép
és kelet-európai irodáját, 
melynek az a feladata, hogy 
különböző tanulmányokat és 
javaslatokat készítsen egy 
környezetbarát közlekedés
politika kialakítására és ösz
szefogja a környező országok 
hasonló szervezeteit. 

Az európai szövetség, há
romévi kutatás eredményeit 
zárójelentésben foglalta össze. 
A „Hogyan tegyük helyre az 
árakat" című kiadvány ma
gyar nyelven is megjelent. A 

kiadvány magyar kiadásához 
a Magyar Közlekedési Klub 
két ismert személyisége, dr. 
Kiss Károly és Lukács A nd
rás írt előszót. Ebből idézünk: 

,,Kezdetben kétség nem fér
hetett az autóközlekedés elő
nyeihez, s számítások szület
tek annak kimutatására, hogy 
az milyen tovagyűrűző ked
vező hatásokat vált ki. Az 
utóbbi években azonban meg-

A Levegő Munkacsoport 
szakértői három évvel ezelőtt, 
nemzetközi viszonylatban is 
elsők között mutatták ki, hogy 
mekkora az a másoknak oko
zott kár, amit a hazai sze
mélygépkocsi-közlekedés és a 
közúti áruszállítás résztvevői 
nem fizetnek meg ..• 

Senkit se tévesszen meg, 
hogy ma nagyon sokan infra
struktúra alatt a közútháló
zatot értik, s egy ilyen vál
tozástól infrastrukturális fej
lettségünket féltenék. Az inf
rastruktúra ugyanis nem 
egyenlő a közúti gépjármű
forgalomrnal. Elmaradottsá
gunk az informatika, az 
elektronika és a távközlés te
rületén igen nagy, ott van mit 
bepótolnunk. A korszerű, 
környezetbarát infrastruktú
rának többek között a fej
let kommunikációs rendsze
rekre, a vasútra, a kombinált 
fuvarozásra és a tömegköz
lekedésre kell épülnie." 

11. vasíft Iaíftrífnyarw 

- a meglévő kapacitások 
hatékonyabb kihasználása; 

- a folyamatos műszaki 
fejlesztés és a legjobb tech
nológia alkalmazása; 

- átállás más köüekedési 
módokra; 

- a közlekedés és szállítás 
összvolumenének a csökken
tése. 

A közlekedés költségigé
nyes. Nem véletlen, hogy a 
szerzők főként ezt vizsgál
ták, kezdve a valós költségek
kel és folytatva az árképzést 
elősegítő intézkedésekkel. A 
fejtegetésekből azonban egy
értelműen kiviláglik: a költ
ségbeépítés valószínűleg a 
legfontosabb dolog, amit a 
környezetvédelem érdekében 
tenni lehet, de önmagában 
nem csökkenti elfogadható 
szintre a környezeti káro!{at. 
Ehhez a költségbeépítés és 
más intézkedések együttes 
hatására van szükség. Ha a 
költségbeépítés a vasúti köz
lekedésre is ösztönzőleg hat, 
akkor a vasút több beruhá
zási lehetőséget vonzhat ma
gához. Ezáltal a közúti közle
kedéshez viszonyítva vonzób
bá válhat a közepes és nagy tá
volságú szállítások eseté:1. 

(visi) 

A nagy kereszt{ inanszírozás 
az árufuvarozásban , 

Veterán és jelenleg is dol
gozó vasutasok éppúgy izga
lommal készültek a Magyar 
Közlekedési Közművelődé
sért Alapítvány Szlovákiába 
szervezett tanulmányútjára, 
mint akiket nem „csapott 
meg a mozdony füstje". A vá
rakozás érthető volt, hiszen 
egy három kocsiból álló, múl
tat idéző, példásan helyreál
lított nosztalgiaszerelvénnyel 
utaztak, igaz, a lóerőt a mai 
korra jellemző Nohab dízel
mozdony „szolgáltatta". 

Tartalmas programról gon
doskodott a kuratórium el
nöksége, a Gáspár János ügy
vezető igazgató irányításával 
szervezett kirándulás, utazás 
volt a múltba. 

Szeptember 18-án reggel, a 

hajdani Losonci pályaudvar
ról, Budapest-Józsefvárosból 
indult a nosztalgia-különvo
nat, és a MAV első vonal
szakaszán haladt végig. Az 
1867 tavaszán átadott Buda
pest-Hatvan-Salgótarján kö
zötti összeköttetés megterem
tésével jött létre a Magyar 
Északi Vasút, majd az össze
sen 125 km hosszúságú vas
útvonal államosításával, 1868. 
augusztus l-jén a Magyar Al
lamvasutak. A sínek mentén 
és Somoskőújfaluig az összes 
vasútállomáson megcsodál
ták a különleges vonatot. A 
füleki határállomáson a szlo
vák vasutasok mellett a ha
tárőrök és a vámosok a hiva
talos teendők elintézése után, 
szintén alaposan szemügyre 
vették a szerelvényt. Szlová
kia területén Zólyomon, Besz
tercebányán keresztül utaztak 
az alapítvány tagjai Hrone
cig, azaz Kisgaramig. 

A vasútállomás szomszéd
ságában megnézték a törté
nelmi Magyarország első (és 
a kontinens második) öntött
vas hídját. A Garam menti 
Hroncc vasművét 1565-ben 

alapították, és a 19. század 
elején ott készültek a nap
jainkban műszaki emlékként 
őrzött híd elemei is. A híd 
adatai a következők: 5,76 mé
ter hosszú, 2,45 méter széles 
és 1 méter magas. Nemcsak 
műszakilag, hanem művésze
tileg is kiemelkedő alkotás. 
Hogy még ma is meg lehet 
tekinteni, az elsősorban az 
Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesületnek 
köszönhető. A nyolcvanas 
években Kisgaramra szervez
tek tanulmányutat, hogy meg
keressék a híres remekmű
vet. Siralmas állapotban, egy 
gyár udvarán taláiták, a sze
mét között. Elhatározták, hogy 
megkérik a rozsnyói bányá
szati múzeum igazgatóját, 
mentsék meg a páratlan ipar
történeti emléket. 

Az OMBKE szakemberei 
felvették a híd műszaki ada
tait, fényképet készítettek ró
la, ezeket a dokumentumokat 
a budapesti Öntödei Múzeum
ban őrzik. Csak köszönettel 
lehet szóini azokról az érték
mentő szakemberekről, akik 
helyrehozták, konzerválták a 
ma már parányinak számító 
hidat. A magyarországi ön
töttvasművészetről és a kisga
rami hídról Pusztai László 
művészettörténész tartott nagy 
érdeklődéssel kísért előadást. 

Kisgaramról erdei kisvas
úttal folytatódott az út a Fe
ketebalogig, a tanulmányút 
végcéljáig. A szolgálatot tel
jesítő vasutasok elmondták, 
nem kis erőfeszítésükbe ke
rült, míg a ,korábban felszá
molásra ítélt üzemi vonalon 
használt mozdonyokat, sze
re1vényeket összegyűjtötték. 
Feketebalogon páratlan érté
kű mozdonyskanzen látható, 
a régi gőzösöket már rész
ben helyreállították. Pénz 
hiányában nem tudják a res
taurálást megfelelő ütemben 

. ........ . , 

folytatni. Nagyon remélik, 
hogy a környezetvédelmi 
szempontok előtérbe kerülé
sével a szerelvények régi-új
jávarázsolására is több pénz 
jut majd. Kiderült: a koráb
ban felszámolásra ítélt erdei 
kisvasutat még sem szüntetik 
meg teljesen. Az erdőkiter
melésből származó hatalmas 
farönköket ma főleg teher
autókikal szállítják a feldol
gozóüzembe. A trélerek bi
zony alaposan szennyezik a 

levegőt, a kisvasút viszont 
kevésbé. 

Másnap, szeptember 19-én, 
az erdei „mesevonattal" utaz
tak a résztvevők vissza Kis
garamra, majd onnan a ma
gyar nosztalgiavonattal foly
tatták az utazást - Kassa 
érintésével - Hidasnémetin, 
Miskolcon keresztül a Nyu
gati pályaudvarig. 

Vasúttörténeti érdekesség, 
hogy a szerelvény érintette a 
királyvágányt is. Ferenc Jó
zsef állítólag nem szerette a 

Keleti pályaudvart, ezért in
kább a Nyugatiba érkezett a 

császári különvonattal. (A pá
lyaudvaron, mint ismeretes, 
ma is megvan a volt királyi, 
ma kormányváróterem, ahol 
a különleges személyeket 
szokták fogadni.) Hogy az 
ura1kodó és főleg Magyaror
szágon nagyon szeretett fele
sége, Erz,;ébet királyné minél 
kevesebb kényelmetlenségnek 
legyen kitéve, ha Gödöllőre 
utaz�:!k, Kőbánya-teher és 
Kőb�nya felső között külön 
összeköttetést létesítettek, amit 
ma is használnak, és válto
zatlanul királyvágányként em
legetnek. 

A Magyar Közlekedési Köz
művelődési Alapítvány - cél
jának megfelelően - jövőre 
folytatja a Kárpát-medencé
be szervezett tanulmányuta
kat. 

Iladházi László 

A mai pénzhiányos korban milliárd forint támogatást ka- A közúti áruszállítás nem-
csak a negatív folyamatok punk eredményként. zetközi tevékenysége a devizá-
köz!inanszírozása nem szen- Megjegyezzük, hogy ez való- ban fizetett napidíjak kedvez
ved hiányt. Ennek iskolapél- ban támogatást jelent, hiszen ményezettsége következtében 
dája a közúti áruszállítás ke- a nemzetközi szakirodalom csak költségként került elszá
resztfinanszírozása. Az aláb- alapján tudjuk, hogy ilyen molásra, így ez után nem fi
biakban számszerűen kimutat- mértékű tehergépjármű-forga- zettek szja-t, tb-járulékot, stb. 
juk, hogy milyen támogatása- lom ennél jóval nagyobb ká- Ebből következően a nemzet
kat élvez a közúti árufuvaro- rakat és költségeket okoz tár- közi közúti áruszállítás mint

Fonyódon üzembe helyezték a MÁV Rt. első 
számítógépes forgalomirányító rendszerét 

zás a vasútival szemben (1992. sadalmunknak. (Ennek érzé- egy 3 milliárd forint kedvez- Fonyód állomáson elkészült 
évi árakon számolva). kelteté_:iére megemlítenénk, ményben részesült a vasútihoz és november 3-án ünnepélyes 

A vasút jelenleg saját for- hogy atlagosan 40 másodper- képest külsőségek között átadták ren-
rásból finanszírozza a pálya- cenként lép be egy külföldi Az állam a vasúti személy- deltetésének a MÁV Rt. első 
fenntartást. Ebben az évben kamion országunk területére, szállítás finanszírozását az el- számítógépes forgalomirányító 
17 milliárd forintot tesz ki. és ezek a járművek évente múlt években egyre nagyobb rendszerét. Az ünnepség ven
Ehhez az összeghez hozzá kell összesen 26 ezer tonna CO-t, mértékben hárította át a dégeit, köztük Schamschula 

adni a forráshiány miatti ál- 23 ezer tonna NOX-et, 11 ezer MAV-ra. !gy a MAV arra György közlekedési, hírközlé
lagromlást, ami a pályafenn- tonna szénhidrogént és 500 kényszerült, hogy emelje áru- sí és vízügyi minisztert és 
tartás költségeihez hasonló tonna kormot bocsátanak a le- szállítási díjait, illetve alap- Csárádi Jánost, a MAV Rt. ve
nagyságrendű összeg. vegőbe, továbbá legalább 100 vetően fontos fejlesztésekről zérigazgatóját Busch Károly, 

Az útfenntartás évi 15 mil- ezer tonna port hajtanak fel mondjon le, ami tovább csök- a pécsi üzletigazgatóság veze

liárd forintos költségének _ Magyarországon.) kentette a vasút versenyké- tője köszöntötte. A megnyi

véleményünk szerint 95 száza- Az új utak építése jóval ki- pességét. Ez a teher 1990-ben tó után Csárádi János és 

lékát a közúti áruszállításnak sebb fajlagos beruházást igé- körülbelül 13 milliárd forintot Schamschula <;;yörgy beszédet 

kellene viselnie. Ez tehát 14,25 nyelne, amennyiben azokat tett ki, tavaly pedig mintegy mondott. 

milliárd forint lenne. A becs- csak a személygépkocsik ven- 11 milliárd forint volt. A miniszter a többi között 

lések szerint azonban a teher- nék igénybe. f:vi 10 milliárd Tehát a környezetet súlya- elismerését fejezte ki a MA v 

gépjárművek üzemeltetői 1992_ forint útépítésre fordított ösz- san szennyező közúti áruszál- és a Ganz-Ansaldo Villamos

ben mindössze 0,7 milliárd fo- szeget véve alapul, és feltéte- lítás 1992-ben a következő sági Rt. szakembereinek. A 

rintot fizettek a gázolajra ki- lezve, hogy ennek 50 százalé- közvetlen és közvetett tárna- Ganz ugyanis Magyarországon 

vetett útalapdíj formájában. kát a teherforgalom miatt kell gatásban részesült a vasúti elsőként valósította meg a ha

(Megjegyzendő, hogy a koráb- kiadni, 5 milliárd forint tárna- árufuvarozáshoz képest (mii- gyományos biztosítóberende-

bi években a gázolaj útalap- gatási összeget kapunk. liárd forintban): zéseket felügyelő és vezérlő 

díja csak töredéke volt a ben-
mikroprocesszoros rendszert. 

zinének, ami a személygépko- közúti A beszédek elhangzása után vasúti a miniszter a nemzeti· sz1'nu~ csi-tulajdonosokkal szemben áruszállítás 
is egy megengedhetetlenül hát- szalag átvágásával átadta ren-
rányos megkülönböztetést je- Pálya-, illetve útfenntartás 13,5 _ 17,0 deltetésének, majd működés 
Ientett.) Tehát a támogatás Adócsalás (fogyasztási adó, közben is megtekintették a be-
ebben a vonatkozásban 13,5 útalap stb.) 7,0 rendezést. 
milliárd forint a közúti fuva- Külföldi járművek adójának Mit tud a MAV Rt. első 
rozók részére. elengedése 19,0 számítógépes forgalomirányí-

Már közfamer"tté vált a HTO- Az útátépítéshez történő tó 1'endszere? 

nak a gázolaj helyetti felhasz- hozzájárulás elmaradása 5,0 A dél-balatoni vasútvonalon 

nálása a közúti fuvarozók kö- Vasúti pályaépítési igény _ 15,0 létesített központi forgalom-

rében. Ezáltal a közúti szállí- Deviza napidíjak adó- irányító rendszer a Sza-

tók literenként átlagosan 22,40 kedvezmény 3,0 badbattyán-Balatonszent-

forintot „takarítottak meg". A személyszállítás kereszt- györgy szakaszon, egyrészt az 

Számításaim szerint ez 1992- finanszírozása - 11,0 irányító személyzet részére a 

ben összesen 7 milliárd forint 
:
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____________________ .:..::,:.:, mindenkori forgalmi helyzet-

adócsalást jelentett. 
47,5 - 43,0 ről időazonos információt 

T h, 
nyújt a panorámatábla és 

A magyarországi közu·t·1 áru- e at az abszolút különb- évi 15-20 milliárd for1·nt ta· -
.,. é · 90 ll 

monitorok segítségével, tárna-
szállítás jelentős közvetett tá- se„ vi mi iárd forint. Ez mogatást nyújtott a rubel vi- gatja munkájukat a különfé-
mogatásban részesül oly mó- a nagyságrendú összeg jelle- szonylatú külkereskedelem- le dokumentálási, statisztikai 
don, hogy itthon elengedi"k a mezte az elmúlt éveket is te- nek f 1 - h ·t , , ' · e adatok gépi elvégzésével, 
külföldi tehergép1·a'rmu�"ek u·t- a a vasuti arufuvarozás ön- Az elmondottak azt b1"zo- · , , h'b, ·á k masreszt elvégzi a vonal táv-
adó.1'át. amiért viszonza'sul a 1 aJ n ívül, a hibás állami n,'ítJ'ák, hog.v a k.o"rnyezet- e·s . , vezerlésre kiépített állomása-
külföldiek a magyar tehergép- politika következtében sok egészségvédelmi szemponto- ín a biztosítóberendezések tá-
jármüvek ad0ját engedik el. száz milliárd forintos hátrány- kon kívül pusztán a gazdasá- volról. a fonyódi irányítóköz-
1992-ben 566 ezer külföldi te- ba került a közúti árufuvaro- gi racionalitás is azt követeli pontból történő távműködte
hergépjármü haladt át orszá- záshoz képest. Ehhez hozzá- meg, hogy az állam fokozat- tését. 
gunkon. további 207 ezernek járult az a _ fentiekben még tan adóztassa meg a közúti A rendszer létesítési 
pedig Magyarország volt a cél- nem említett _ tény is, hogy árufuvarozást és az így kelet- költségei mintegy 166 mil-
a'lloma'sa F"1gyelemb ' 1990 · kező bevételek egy részét a z;o' fori'ntba ker "'ltek E · e veve e -1g a rubel-elszámolás • u •. z 
· · - k . 1 vasút fejlesztésére fordítsa. az .. , b f 1 Jarmuve at agos súlyát és a miatti alacsonyabb árak alka!-

osszeg maga a og alja 
megtelt út hosszát, évi 19 mazása következtében a MAV 

a teljes központi forgalomirá-
Pavics Lázár nyitó rendszer költségeit, a 

biztosítóberendezés átalakítá
si, a távközlő berendezések lé
tesítési költségeit. A további 
tervek között szerepel a rend
szer határának meghosszabbí
tása Gyékényesig. Ez azonban 
a pénzügyi lehetőségek függ
vénye. 

Az üzembe helyezést követő
en az irányító személyzet a 
rendelkezésre álló gépi rend
szer segítségével az eddigiek
nél jóval hatékonyabban tud
ja lebonyolítani a vonal for
galmát, illetve elvégezni irá
nyítási tevékenységét. Az idő
azonos információk ugyanis 
konfliktus helyzetekben lehe
tővé teszik számukra az azon
nali beavatkozást és az eset
legesen szükségessé váló for
galmi korrekciók gyors meg
tételét. 

A Szabadbattyán-Gyéké-
nyes vonalszakasz teljes ki
építése után a vonalon a rend
szer lehetőséget nyújt a táv
vezérelt állomásokon elsősor
ban kisebb forgalmú idősza
kokban a forgalmi személyzet 
megtakarítására is. 

A dél-balatoni központi for
galomírányft6 rendszer jelen
leg a Szabadbattyán-Fonyód 
közötti szakaszon épült ki. 
Ezen a szakaszon Szabadbaty-

tyán, Lepsény, Siófok és Fo
nyód állomások a helyi moz
gások miatt - az eredeti terv 
szerint is - csak forgalomel
lenőrzésre, míg a többi állo
más: Kiscséripuszta, Balaton
aliga, Balatonszabadi-Sóstó, 
Zamárdi felső, Szántód-Kő
röshegy, Balatonszárszó, Bala
tonszemes, Balatonlelle-felső 

Balatonboglár pedig ezenkí� 
vül távvezérlésre is kiépültek. 

A beruházás keretében a 

biztosítóberendezések átal�kí
tásával, még Balatonszent
györgy állomás forgalomellen
őrzésre, Balatonfenyves és 

Balatonmáriafürdő állomás 
pedig távvezérlésre épül ki. 

A távvezérlésre kialakított 
állomásokon a távközlési rend
szerek (diszpécserrendszer 
rádió, távvezérelt utastájékoz� 
tató) teljes elkészülte után 
technikailag lehetőség lesz 
egyszerűsített állomási szolgálat bevezetésére, ami az állo
mási technológia függvénvében lényegében az összes ·állomási tevékenység elvégzésére alkalmas „jelenlétes" szol
gálatát jelenti. A jelenlegi kész�ltségi áll�pot a Szabadbatyt,·an-Fonyod vonalszakaszon 32 személy megtakarítását 
eredményezi. (vf) 
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· Tallózás a ·sajtóból 
a figyelmeztető sztrájk ürügyén 

Az éhezőkocsiban: 
A kora reuell fliYelmezte.: 

t6 sztrájknak már öt órája vé-
1et kellett érnie, pontosan dél 
volt, amikor megálltam a 
Nyugati pályaudvaron a 12-es 
vAgány mellett, ahonnan a 
1'>. 15-ös sze1edi gyors szokott 
indulni. De nem indult. üres 
volt a vágány fél óra múlva, 
egy óra múlva is. A magya
rok szokás szerint tréfálkoz
tak, káromkodtak, vagy hall
gattak vérmérsékletük sze
rint, akkor Is, amikor három
negyed kettőkör betoltak a 
vAgányra egy mocskos, fűtet
len, kivilágítatlan szerelvényt, 
amelyről még a szeméttartó 
dobozok is hiányoztak. 

Míg a vonatra vártam, volt 
Idő merengeni. A valóban sza
bad szakszervezetekre szük
ség van, a polgári demokrácia 
elképzelhetetlen nélkülük. 
Olyan szakszervezetekre per
sze, amelyek a jobb munkát 
biztosítják, és nem a rossz 
munkát védik. Mint minden 
más szerződést. a béreket is a 
szabad versenynek kellene ki
tenni, és meg kéne óvni a 
törvényhozók beavatkozásá
tól. Mi magyarok, mint más, 
orosz Iga alól felszabauult 
népek, mind azzal a szakszer
vezettel tartanánk, amely ke
vesebb munkát és persze több 
bért akar. A sztrájkjoggal -
elméletben mindenki 
ei,etérf. relf�ve, ha nem -za
varja saját kényelmét, bizton
sidt vagy éppen munkáját. 
tn ls Időre utaztam, mint 
annyian ezen a vonaton, s ké
aésemen már a vonat indulá
sa sem segített. 

G11alog kéne lezavarni 
6ket Szegedre. Enn11t pénzért 
ezt mflvelni velünk! - mond
ta egy velem szemben üló 
kardos asszonyka, és a kalauz 
felé bökött a fejével. Pedig 
erről a ny,ilvánvalóan lassító 

sztrájkról csak a mozdonyve- nyomni ellenérzésüket. Hozetők tehettek, a többiek meg. gyan is mondta Ru,kfn? ,.Az kötötték a béralkut a szokat- örömtelen munka alantai. A lanul rugalmasan viselkedő szomorúság nélküli munka közlekedési kormányzattal alantas. A munkátlan szoNézem a kártyázókat, akik az morúság alantas. A munka étkezőkocsi hiánya miatt éhe- nélküli ör6m alantas." Milyen zőkocsira keresztelték a va- szép szavak I Az igazság az, gont, amelyben utaztunk a hogyha egy híd megépítése hóruhás alföldön. nem gazdagítja építőinek tu-
Félreértés ne essék én hl- datosságát, azt a hidat nem 

szek a munka méltóságában, kéne megépíteni. É5 hát hol 
végezzék azt kézzel és/vagy vagyunk ettől ? 
fejjel, abban, hogy egy ország Hol vannak a mozdonyve
tartozik annyival minden zetók - a vasutasok elitje -, 
egyes polgárának, hogy meg- a tudatosságnak attól a foká
kereshesse a betevó falatját. tói, hogy az a körülbelül 45 
:f:n is szeretnék már látni egy milliós kár, amit okoztak, a 
igazságosabb elosztást az új saját zsebükből Is hiányozni 
(vagy nem is olyan új) töke fog? Hol vannak annak belá
és a régi munka között, hogy tásától, hogy nincs sztrájkjog 
egy melós is megkereshessen a közbiztonság rovására ? Hal
annylt: élete júniusa és de- lom, már tervezik november 
cembere közt ne legyen akkora 29-ére (megint egy hétfői nap
különbség. De ebben az or- ra) a sztrájkot, immár nem 
sz.ágban az élet hasonlatossá figyelmeztető, lassító jelleggel. 
kezd válni egy szerencsejá- Azt vajon ki fizeti meg? (Ha 
tékhoz. (Egy totózó-lottózó fö- megtörténik.) Tudom, hogy a 
lött lakom különben, tudom bérük munkájuk fontosságá
miről beszélek.) Az emberek hoz képest . . . Tudom. Mások 
milliói, akik a lábvízmeleg, is !gy vannak ezzel. Az igaz
szocializmusnak gúnyolt va- ság az, hogy nem láttam még 
!amiben elveszítették azt a olyat, hogy egy társadalom be
képességüket, hogy saját sor- leéhezte volna magát a de
sukat formálják, most a jó mokráciába. Mert a demokrá
szerencsét várják azt, hogy a cia jólét :f:S szabadság. 
habos torta leszáll majd az Szorongó kiváncslsággal vá-
égből. rom az egész napos sztrájkot, 

Ezen a kíméletlen e;nber- amelyen persze megint utaz
szépkeclv'é' (murik'a'é1'5p'!'ác;onr· nom ke1I. Szorongok, nehogy 
a kivételes képességekkel Románia vagy Lengyelország 
megáldottak vanrtak előny- sorsára jussunk. Mert azt 
ben, pont azok, akiknek saját azért tudni kell : ha egy két
szakszervezeti mozgalmuk élé- órás figyelmeztetés is kis hí
re kéne állniok az elvtársta- ján egy napig tart, akkor . . .  
lanok helyett, Arra persze Egy huszonnégy órás munka
senki sem gondol, hogy egy beszüntetéssel az a baj, ami a 
fehérgalléros munkaerő nem- huszonnégy órás náthával. 
csak az idejét f.s az energiá- Hogy legalább öt napig tart, 
ját adja el, hanem a szemé- míg kiheverjük. 
lyiségét is. A mosolyukat, a 
kedvességüket is el kell ad
niok, és meg kell tanulniok el-

Temesi Ferenc 
(Pesti Hírlap) 

Papp Pál : nem Schamschula zsarolt meg engem 
S16 1lncsen arról, hogy a 

k6zlekedésl miniszter zsarolt 
volna mer en1em a szakszer• 
vezetilnknek járó munkaidő• 
kedvezmény elvételével, cáfol
ta Papp Pál lapunk értesillé• 
aé&. Rövidesen aláírhatjuk a 

vasuta■-sukszervezetek 
epllttmúködési megállapodá
út. 

A múlt héten Schamschula 
G11lh'ggvel külön megállapo-

dást kötött vasutas-szakszer
vezeti elnök elmondta : tagdí
jakból bőven tudják fizetni az 
országban alkalmazott 70-80 
tisztségviselőjüket. Az elnök 
egyébként leszögezte: ha már 
zsarolásról van szó, akkor ő 
szoritotta sarokba a minisztert, 
aki eleve kevesebbet ajánlott, 
mint amennyi a killönalkuba 
végül bekerült. Papp elismeri, 
hogy alapvető szakszervezeti 

Egy sztraik hány voks? 
A MA v Vezérlpzgatóság ezeken hozzá l.s awltam az el-

18,2 százalékos részvételi han;zottakhoz. Ok még nem 
arányt állapított meg arról a állították ösaze a választási 
legutóbbi vasutassztr!jkról, listát, de tudomásom szerint 
amelyet dr, Boraik János, a számolnak azokkal a szakszer
Mozdonyvezetők Szakszerve- vezeti vezetőkkel, akiket ak

zetének alelnöke sikeresnek tívnak Ismertek meg. 
mln6aített. trtesilléseink sze• - Ez nem dlasz II Jclrdé1-
rlnt a szakszervezeti vezető a re. 
legközelebbi választásokon az - Ma;am mél nem döntöt-
MSZDP szfnelben próbál kép- tem. 
visel6 mandátumhc,g Jutni. - A Mozdofl111'ezetc51c Szak-

1zeroezeUnelc elnlJJce mo.z• VaJon reméli-e, hogy ez • dofl111'ezetc5JchC Jcapj11 11 ttze• ntrájk námára voksokat hoz? 
tiaét II MAV-t6l, ön pedfa al· Megkérdez«lk tőle:- elniJWnt, inn nem mo.z

- Tagja ön II azoclclldemoJc- dofl111'Ud6. nta p6'1Mk1 _ Az alapszabil)r szerint 
- Nem voltam & nem lt csak az elnöknek kell moz

vaook. Alapltó talla voltam donyvezet6nek lennie. tn Jo
v\aiont a Magyarorszáai Zöld gáaz va11ok, de már 1983-ban 
Pittnak, most pedig a kés6bb lakatosként 1zabadultam a 
alallult Zöld Alternatív Vá• MAV�nál, s azóta többféle be-
1_.l Pir'tnak a tagja va• outásom volt, mozdonyvezet6-
0V,k. k6nt Is dolgoztam. 

- 1002 11 Jafr hoQ1I -,edem- - De ön '1Ut61ag hatn 
.... üeta retocl'.a Indulni a v4• na,ólc1'an-Jci�r forint 
�1 ftzetb& Jcap. lou ez7 

J lóban tészt - Valóban kaJ)ok fizetést. 
vene!

av

:"':zoer:.delnotraték de ennél sokkal keveaebbel 
b6rem filredi tal6Jkn7.(,Ján, (Elti Hirlap) 

elvet, a szolidaritást sértette 
meg lépésével. Azért szánta rá 
magát, mert maximumot 
akart kihozni a va-sutasok szá
mára, amit a különmeg:'illapo
dással el is ért. (Arra, hogy a 
többi vasutasszervezet is tett 
már korábban az együttmű
ködést lehetetlenné tevő lépé
seket az elnök csak utalt.) 

Má�részt Papp mindenáron 
el akarta kerülni a sztrájkot. 
Rövidesen megköthetik az 
együttműködési minimum-
megállapodást a vasutasok, 
mondja a VSz elnöke. Szerve
zetük kedden döntött erról, a 
társszakszervezetek Is igénylik 
a szerződést. Ez az országos 
konföderációk között tavaly 
októberben létrejött egyezség
hez hasonló lenne. Az ágazati 
szakszervezetek között első 
lenne a vasutasoké, ha még 
ebben az évben megszületik. 
Papp elképzelhet6nek tartja, 
hogy még Idén aláírásig jut
nak kollégáikkal. Mint emlé
kezetes, a tb-választások előtt 
többek között az Járult hozzá 
a kampány tisztaságához, hogy 
a verseng6 konföderációk előt
te minden vitás kérdésüket 
rendezték. Ennek egyik eleme 
éppen az egyilttml'.íködési mea
állapodás aláírása volt. Az 
1 995-ös üzemitanács-választás 
előtt célszertl lenne hasonló 
ágázatl es,üttmOködésl egyez
séaeket kötni, állftJa Nagv 
Sándor, az MSZOSZ elnöke is. 

A vasutasok ágazata az 
egyetlen, amelyik még az üze
mi tanács-választások eredmé
nyeiről swló Jegyzőkönyvet 
sem Juttatta el az országos bi
wttságnllk. mert a társszak
stervezeték nem tudtak meg
egyezni arról, hiteles-e. 

(MIIWClr HirlAi, . 

Osztozkodnak a vasutas-szakszervezetek 

Papp Pii a sztrlijfrííl és a paltODllÍÍI 
A tömegkommuntkáci6 ;...; A tavaly 6szl bérharcban 

• h' lt be mindannyian összefogtunk. A wereto ire YO no,em r szolidaritás a választás után is 25-én : a négy nagy ,as- megmaradt. Részvételük a tár
utas-naksreneret és a gyalásokban azonban gesztus 
MAY RL képviselöi aláírták értékű. Miként az aláírásuk is. 

· • • · · bérf 'I 
· • 1 A MAV-nál ugyanis három a JÖYO 9YI •J esztesro • szakszervezet bír megállapo-a foglalkoztatásról és a dásl joggal és sztrájkra is csu

kollektiv srerrödés kérdé- pán ez a három képes. A 10-14 
seiröl szóló megátlapodást. ezer embert tömörítő Vasúti 
A "t"d'k y t Dolgozók Szabad Szakszerve-1 o o ' - az a asu a- , zete (VDSZSZl, a szakági ala-sok Szakszervezete, amely pon reprezentatív Mozdony
korábban külön megálla- vezetők Szakszervezete 5-6 
podást kötött a tárca mi- �zer taggal és a VSz, mintegy 
niszterével Schamschula otvenezerrel. 
G „ 1 • • - A kollektív szerződés csak 
. yorg�J� - visz.ont. ��m akkor léphet érvénybe, ha al lt kotelnek, Kerdesunk  mindhárman aláírják, Magya
úgy szólt Papp Pálhoz, a rán: együtt vagy sehogy, még
VSz elnökéhez: miért nem t  Is külön utakon Járnak, 

- Olyan történelmi pilla
- Mert senkinek sem dob

hatjuk oda prédául 2500 dolgo
zónkat. f:.s nem is fogjuk! 

- Kikre gondol? 
- A félreértések elkerülése 

végett mindenekelőtt tisztá-
zandó: mindenütt öt nagy 
v-c1sutas-szakszervezetröl be-
szélnek, holott az üzemita
nács-választások eredménye 
alapján csak három szakszer
vezet bír reprezentativitással. 
Olyan ez, mintha a parlamerú
be bejutott pártokat azonos 
sú!yún�k tekintenénk a vá
lasztásokon alulmaradt, né
hány ezreléket elért csopor
tokkal, pártokkal. Nem lehet 
tehát egy kalap alá venni a 
VSz-t sem a Vasúti Alkalma
zottak Demokratikus Szövet
ségével (VDSZ) vagy a Vas
utasok Függrtlen Szakszerve
zeti Szövetségével (VFSZSZ), 
bármekkora is a hangjuk. A 
VFSZSZ-nek saját állítása sze
rint - 3000 tagja van, szerin
tem azonban 300 közelebb van 
a valósághoz. A VDSZ is töb
bet mond egy nullával : 2000 
tagról beszél. Az üzemltanács
választásokon ennek megfele
lően szerepeltek : messze-mcsz
sze elmaradtak a reprezenta
ti vi tástól. 

- Mégis ott vannak a tár
gyalóasztaloknál? 

natnak véltem a miniszter 
ajánlatát, hogy Igent mond
tam. 

- Cserbenharyva a tárgya
ló társakat, a hátuk mögött 
aláírta a paktumot - így 
mondják, és mi tagadás, nem 
alaptalanul, 

- Vétettem. Elismerem. Ez 
a hiba többé nem ismétlődik 
meg. Cserbenhagyásról beszél
ni túlzás. Mondjon még egy 
tárcát, ahol ilyen anyagi, gaz
dasági helyzetben a szakszer
vezeteknek sikerült kiharcol
niuk 27 százalékos keresetnö
vekedést? Emellett elértük, 
hogy érvényben marad a kol
lektív szerződés, elejét vettük 
a már beharangozott létszám
leépítésnek, megőriztük a kü
lönböző pótlékokat, a szociális 
és egészségügyi juttatásokat, 
és nem növekedtek az üdülés 
és a munkásszállás díjai sem. 
Meggyőződésem : az a megál
podás, amit a négy szakszer
vezet szerdán aláírt, egyetlen 
grammal sem több annál, mint 
amit a VSz kiharcolt. l:s nem
csak a VSz-tagoknak, hanem 
minden vasutasnak. 

- Akkor miért tartottak a 
négyek mégis kétórás figyel
meztető sztrájkot? 

- Presztizsből, semmi más
ból. Annyit követelni, amitól 
ha megadják, összeomlik a 
cég, értelmetlen. A VSz által 

elért eredmény a felső határ 
szintjén mozog, felelősen gon
dolkodva, ennél többet köve
telni már aligha lehet. A bel
só arányok megváltoztatásá
ról szól tehát a történet és ar
ról, hogy az általam szerzett 
zsákmányból mind a négy 
társszervezet a lehető legtöb
bet próbálja magának kisza
kítani. 

- Ha nem tévedek, ennél a 
belső átrendezésnél a négyek 
többre tartanak igényt, mint 
amennyit a „zsákmányt ho:r.ó" 
VSz felajánlott. Hogy kerül 
bele a képbe a bevezet6ben 
említett 2500 ember? 

- Nem té\·ed. Ez a 2500 Zá
honyban dolgozik. Atrakodó 
munkások. zömmel VSz-tagok. 
Tizennyolcezer forintos kerese
tük eltörpül a mozdonyveze
tők 37 OOO forintja mellett. A 
négyek megállapodása viszont 
kizárná őket a béremelésből, 
mondván : a záhonyi rész a 
tervek szerint jövőre önálló 
társasággá alakul, emeljenek 
nekik ott bért. Mi pedig azt 
mondjuk: vasutasok ők is, nem 
hagyjuk magukra őket, hisz 
senki sem tudta bizonyosan, 
hogy lesz-e náluk átalakulás, s 
ha igen, mikor. 

- Van ,4lnnak valamilyen 
jelentősége, hogy a VSz nem 
irta ali a négyek me,állapo
dását? 

- Hogyne lenne. l!:ppen ön 
említette, hogy a három rep
rezentatív szakszervezet együt
tes aláírása nélkül a megálla
podások csupán szándék.nyi
latkozatok. 

- A VSz-paktum ls az . • ; 
- lgy igaz. A labda most 

nem a közlekedési tárca és a 
MA V Rt. térfelén van. 

- Mi lesz ezután? 
- Tárgyalunk és ha elfo-

gadiák, hogv a záhonyi 2500 
ember is a mi vasutasunk, ak
kor aláírjuk a megállapodást. 
Akár holnap. 

- ts ha nem? 
- Szakszervezetekről lévén 

szó, ez a lehetóség meg sem 
fordult a fejemben. 

Bartha Szabó József 
(Népszabadság) 

Kiegyeztek a vasutas-szakszervezetek 
Vége a másfél hónapos hosz

szú menetelésnek - Jelentette 
be november Z6-án Papp Pál, a 
legnagyobb vasutas-szakszer
vezet elnöke -. a VSz Is alá• 
írja a négy másik szakszerve
zet által már eUogadott meg
állapodást. Ennek értelmében 
a vasutasok éves átlarbére 
Januártól 25 százalékkal n6-
vekedik. 

Az események dióhéjban: 
többhetes eredménytelen tár

tgy, miután egyik megál-
fapodás sem szerezte meg az 
érvén11ességhez szükséges 
mindhárom reprezentatív szak
szervezet aláírását, a tárg11alá
sok újra holtpontra jutottak. 
Tegnap délelőtt azonban Csá
rádi Jánossal, a MAV Rt. ve
zérigazgatójával folytatott tár
gyaláson Papp Pálnak, a VSz 
elnökének sikerillt egy újabb 
szándéknyilatkozatot tető alá 
hoznia. Ez kie;észítl a négyek 

által már elfogadott megálla
podást egy olyan passzussal, 
amely garantálja a záhonyi 
2500 vasutas béremelését is. 
Munkatársunk kérdésére Papp 
Pál hangsúlyozta: vége a más
fél hónapos menetelésnek. A 
VSz akár holnap Is kész alá
írni a négyek megállapodását, 
ha ők is elfogadják a nem a 
rovásukra született kiegészí-
tést. Bartha Szabó József 

(Népszabadság) 
gyalássorozat után november ------------------------
1 1-én a közlekedési tárca ve
zetője, Schamschula György 
különmegállapodást kötött a 
Vasutasok Szakszervezete el
nökével a jövő évi bérfejlesz
tésről, a kollektív szerződésről 
és a foglalkoztatáspolitikáról. 
A négy kisebb szervezet ezt a 
megállapodást elutasítva. no
vember 15-én kétórás figyel
meztető sztrájkot tartott. E 
héten szerdán a négy vasutas
szakszervezet a VSz által ki
harcolt kereteket elfogadva 
megállapodott a MA V Rt.-vel. 
A legnagyobb vasutas érdek
védelmi szervezet vis7.0nt el
utasftotta ezt, mert az kizárta 
volna a záhonyi vasutasokat 
- 2500 dolgowt - a bérerne
lésb61, mondván : 6k JGv6 év 
során ágyia társasággá alakul
nak. emeljenek nekik ott bért. 

Hó, szél, sztrájk 
A munkabesz0ntetésr61 tár

gyaló szakszervezetek és az 
ezt hevesen ellenző munka
adók a Jelek szerint egy olyan 
fontos, ml több meghatározó 
partner véleményét hagyták 
figyelmen klv1ij, akit Zord 
td6járásnak, télnek hívnak. 
fgy aztán nincs la mit csodál
kozni „sért6dékeny" magának
elóján. A hivatalosan meghir
detett sztrájk ugyanis csak 
reggel ötkor vette volna kez

detét, az éjfél ldSrOI föltámadt 
viharos szél viszont nem csu
pán a stirQn hulló havat ka
varta meg, hanem a menet-

rendszerd vaaúU közlekedést 
is. 

Tatabánya állomás vaauta
aal, a hóval sikerrel vették 
volna föl a harcot, ám most 
Is beigazolódott : ha egyszer 
valami elkezd „nem men
ni" • • •  Jelen esetben egy te
hervonatról volt szó, amelyik 
,.kinyúlt" a felsőgallai elága
zásnál. mivel mozdonyvezető
je az áramszedőket nem tudta 
,.rápasszftanl" a fels6vezeték
re. A szerelvényt vlsszahlizták 
Tatabánya második vágányá
ra, amely a postavonat klra-

(Folt/fafda a 4. oldalon.) 
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Munkavállalói esélyek 
a létszámcsökl{entésnél 

j\ KORENGEDME.NYES NYUGDÍJAZAS FEL TETELEI 
Létszámcsökken téseknél gya

kori, hogy a listára elsősor
ban azokat a munkavállaló
kat veszik fel, akik legfel
jebb öt évvel állnak az öreg
ségi nyugdíjkorhatár előtt. Az 
5/1990. (I. 18.) Mt. rendelet 
értelmében a munkáltató az 
előbbi kategóriába tartozó 
munkavállalóval megállapod
hat - a helyi szakszervezet 
egyetértésével - a dolgozó 
korengedményes nyugdíja
zásáról. 

Korengedményes nyugdíja
zásra csak a két fél, a mun
káltató és munkavállaló meg
állapodása alapján kerülhet 
sor, erre egyik fél, tehát a 
munkavállaló sem kötelez
hető. 

A korengedményes nyugdí
jazás további feltétele, hogy 
a dolgozó nő legalább 25 évi, 
a dolgozó férfi legalább 30 
évi - az i lletékes társada
lombiztosítási szerv által elő
zetesen igazolt - szolgálati 
idővel rendelkezzék. 

A lapvető feltétel az is, hogy 
a munkáltató -i;állalja a 
korengedményes nyugdijösz-
szeg félévenkénti befizetését 
a Nyugdíjfolyósító Igazgató
ság ré;;zére. Az előzetes beje
lentés szerint e szabály vál
toztatás előtt áll. Az elkép
zelések szerint az érintett 
munkavállaló öregségi nyug
díjkorhatárának eléréséig a 
hátralévő rész felét egy ösz
szegben előre be kell fizet
n ie. Erre vonatkozó szabály 
1994. január l -jétől várható. 
Az 50. életévüket ez évben 
betöltött, illetve betöltő nő
dolgozókra vonatkozóan csak 
ez év végéig van hatályos 
szabály. Ugyanis a módosí
tott társadalombiztosítási tör
vény értelmében a nő öreg
ségi korhatára 1993. január 1 -
jétől 56. évre. 1997. január 
l -jétől 57. évre, 1999. január 
1-,iétöl 58. évre, 2001. január 
1-jétöl 59. évre, és 2003. ja
nuár l-jétől 60. életévre 
emelkedik. A jelenleg 50 
éves nödolgoz6nak eszerint 
11em 5 éve van hátra az öreg
ségi nyugdíjkorhatárig. A 
Vasutasok Szakszervezete is  
kezdeményezte ezen állapot 
feloldását. A parlament ez 
év végéig megoldotta a prob
lémát azon nődolgozókra vo
natkozóan, akik eddig betöl
tik 50. életévüket, ők igénybe 
vehetik a korengedményes 
nyugdíjazás lehetőségét. A 
következő évre, illetve évek
re vonatkozóan a bejelentés 
szerint új szabályt hoznak, 
amelynek körvonalai sem is
mertek. Ismeretlen szabályok 
alapján pedig komoly tár
gyalást olyan nődolgozókkal, 
akik a következő évben éri,k 
el 50. életévüket, korenged
ményes nyugdíjazásukról nem 
lehet folytatni. 

Lényegében ugyanez vonat
kozik az előnyugdíjra mint 
jogintézményre is, ugyanis 
ma nem lehet tudni, hogy 

Hó, szél, sztrájk 

nak. Ez a -rendelkezés pozití
van befolyásolná a kedvez
mények igénybevételét. A 
szakszervezetekkel ellentét
ben a MA V Rt. vezetése a 
létszámcsökkentést elkerül
hetetlennek tartja. Amennyi
ben erre sor kerül, a Vasuta
sok Szakszervezete teljes ap
parátusával az érin tett mun
kavállalók rendelkezésére áll, 
hogy részükre messzemenő 
érdekvédelmet biztosítson. 

Mire terjed ki a Vasutasok 
Szakszervezete által nyújtott 
érdekvédelem? 

1994-től számítva a nődolgo
zónak, mely életévétől szá
mítva hiányzik három éve az 
öregségi nyugdíjkorhatár be
töltéséhez. A sok kritikai ész
revétel következtében nem 
biztos, hogy változatlan ma
rad a nők nyugdí,ikorhatárá
nak emelésére vonatkozó jog
szabály. Ez tehát egy bizony
talan pont a rendszerben, vi
szont továbbra is érvénves az 
a szabály, hogy a mun.kanél
küli nő és férfi egyaránt elő
nyugdíj megállapítását kér
heti, ha az öregségi nyugdíj
korhatár betöltéséhez legfel-
. bb h ,  · h • k Ismeretes, hogy a Vasuta-Je arom eve ianyzi ' sok Szakszervezete a mun-legalább hat hónapja mun-
kanélküli járadékban része- káltató i lletékeseivel folyta
sül, az öregségi nyugdíjhoz tott tárgyalásokon - sőt kor
szükséges szolgálati idővel mányzati szervek előtt is -
rendelkezik, és részére meg- k?ve�k�zetesen képviseli azt 
felelő munkahely biztosításá- az „ allaspontot, !1o�y a f�!
ra, a képzés lehetőségét is �u-�emlett proble1;1ak - ku
beszámítva, nincs kilátás. · Ion?s�n a veszteseg ,- m_�g
Ilyen esetben az öregségi ol�as.anak nem a le�c_elszerubb 
nyugdíjkorhatár betöltéséig mod,1a a� elbocs�tas .• Ezzel 
az előnyugdíj összegét a mun- � tet�me:s veszt�segnek csak 

kanélküliek Szolidaritási Alap- Jelente�tele::i hany.::da ren-
jából finanszírozzák dezheto. Piacgazdasagban a 

. . , · veszteséget rendszerint a tu-Fig�:�l��re _mel_t� �. _
fogl_a!- lajd?nos - és nem a munk?zt�tas_o,.. eloseg1tesernl szo- kavallalók _ viselik. lo  torvenynek az a rendel

kezése. amely a különböző 
képzéseket támogatja. Ennek 
ertelmében támogatható a 
képzése annak. aki munka
nélküli, vagy akinek munka
viszonya várhatóan egy éven 
belül megszűnik, és ezt a 
munkaadó a munkavállalóval 
és a telephely szerint illeté
kes munkaügyi központtal 
előzetesen írásban közölte, 
vagy aki közhasznú munka
végzésben vesz részt, és a 
munkaügvi központ által fel
ajánlott képzésben való rész
vetelt vállalja. ' • 

Támogatható a képzése an
nak a munkavállalónak is, 
akinek rendszeres foglalkoz
tatása képzés nélkül nem biz
tosítható és képzésben vesz 
részt. ideértve a képesítést 
megújító betanító és nyelvi 
képzést is. 

A képzés elősegítésére ke
resetkiegészítés vagy kere
setpótló juttatás és költség
térítés fizethető. A kereset
pótló juttatás összege a folyó
sítás első szakaszában járó 
munkanélküli járadék 1 1 0  
százaléka. Meggondolandó 
lenne, hogy a MA V Rt. a mun
kanélküliek számának gya
rapítása helyett a foglalkoz
tatási törvényben biztosított 
- a foglalkoztatások elősegí
tése céljából - lehetőségeket 
venne igénybe, ezzel is le
hetne mérsékelni az elbocsá
tásra kerülő munkavállalók 
számát. 

A foglalkoztatási törvény 
értelmében a foglalkoztatás 
elősegítése a munkanélküli
ség megelőzése és hátrányos 
következményeinek enyhíté
se érdekében a kormány kép
viselői, a munkaadók és a 
munikavállalók érdekképvi-
seleti szervei együttműkö-
dést kell, hogy megvalósítsa-

Ha az illetékeseket nem si
kerül jobb belátásra birni és 
beindul a létszámcsökkentés, 
a Vasutasok Szakszervezete a 
munkáltatóval való együtt
múködésére törekszik annak 
érdekében -, hogy a létszám
csökkentés minél kisebb mér
tékű és minél humánusabb 
legyen. A Vasutasok Szak
szervezete figvelemmel kísé
ri, hogy a létszámcsökkentés
re vonatkozó el6írásokat (me
Iveket előző számunkban is
mertettünk) a munkáltató 
pontosan betartva, szabály
szerű le!<Ven a munkaviszon,·
megszi.intetés, a korenged
ménves nyugdííaz.ís (például 
ne kt;nvszer hatására történ
jék stb .. l .  Amennyiben sére
lem keletkezne, a Vasutasok 
Szakszervezete a munkaválla
ló megbízása alapján eljár a 
munkavállaló érdekében a 
munkáltatónál, a ·  munkaügyi 
bíróságnál egyaránt. 

Külön kérdés annak vizsgá
lata, hogy van-e lehetőség a 
munkavállaló átcsoportosí
tására, átképzésére, termé
szetesen elbocsátás helvett. 
Ehhez az is szükséges, hogy a 
munkavállaló vállalja az át
csoportosítást, illetőleg az át
képzést. 

Kérjük az érintett munka
vállalókat - azokat is, akik 
nem tagiai szakszervezetünk
nek -, hogy keressék a Vas
utasok Szakszervezetének 
szerveit, irodáit, és készség
gel állunk rendelkezésükre. A 
felsorolt kérdések ugyanis 
olyan jellegűek, amelyekkel 
a munkavállaló egymaga 
nem tud megbi.nkózni, csak 
közös összefogással - szak
szervezeti fellépéssel - lehet 
eredményt elérni. 

Dr. Garabon Sándor 

Tatabányán már h a ina lban 
megál lt a vasút 

(Folytatás a 3. oldalról.) 

kóhelye. lgy a posta Szárlige
ten kényszerült menetrenden 
kívüli pihenőre. Közben to
vább gyorsultak akarom 
mondani lassultak - az ese
mények. A korszerű, fűthető 
váltók egyikéről-másikáról 
például kiderült, hogy fűtésük 
csak papíron és az ellenőrző 
lámpák szerint működik. A 
váltók ugyanis elkezdtek aka
dozni. 

Tovább bonyolította a hely
zetet a Tatabánya-Szárliget 
között novembe_r nyolcadika 
óta tartó folyamatos vágány
zár, Liszi István rendelkező 

forgalmi szolgálattevó szerint 
enélkül csak fele lenne a gond. 
Szóval azok, akik arra „ját
szottak", hogy a Tatabányáról 
3.42-kor induló vonattal még 
fölugranak Pestre, azok buk
ták a partit, a 3839-es ugyanis 
csak fél ötkor tudott megmoz
dul ni, a sztrájk kezdete felte
hetően Bicskén érte. Nagyobb 
lehetett a hosszúságuk azok
nak, akik Oroszlány felől ér
kezve - szintén váltóállítási 
problémák miatt - majd egy 
órát töltöttek az állomás beji
rati jelzője előtt - lekésve az 
összes csatlakozást. Az már 
csak színesíti a palettát, hogy 
az egyik oroszlányi személy-

vonat gépe levegőhiány miatt 
szolgálatképtelenné vált, s 
hogy a postavonattal továbbí
tandó másik személyvonat 
szerelvényét „föntfelejtették" 
a Keletiben. 

Nincs azonban abszolút 
rossz, akik például elaludva 
az óracsörgést, lekésték volna 
a 4.06-kor Induló pápai sze
mélyvonatot, azok most nyu
godtan aludhattak még egy 
,,térköznyit", mivelhogy a „li
bás" hét óráig Tatabányán ma
radt. 

A kalandos éjszakát köve
tően reggel ötkor békésen el
kezdődhetett a sztrájk. De ez 
már egy másik történet . . •  

Thorday Zoltán 

1993. DECEMBER 3 . 
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Módosította ·á parlament a szem.ély�i 
'jövedelemadóról szóló törvényt 

A parlament 1993. november 23-án késő este fo„ 

gadta el a személyi jövedelemadóról szóló törvény mó
dosítását. Most általános tájékoztatást adunk a legfon
tosabb, minden adókötelezett munkavállalóra vonat
kozó változásokról, és külön a vasutasokat közvetlenül 
érintő módosításokról. A sajtóban és egyéb hírközlő 
szervezeten keresztül megjelent, gyakran tervezeteket, 
módosító javaslatokat megjelenítő információk helyett 
a végleges, elfogadott törvényből adódó változásokról 
kívánunk hiteles és közérthető információt adni. 

Az adózókat általában érintő lékkal. Ez egyszerűbben !ogal
fontosabb változások és tények. mazva azt jelenti, hogy a biz-

Megszűnik az eddigi havi tosításra levont összeg után 
200 forintos, adóból levonható nem vonják le a jövedelem
alkalmazotti adókedvezmény. adót. A vasutas átlagfizetést 
Helyette az adóalap csökken a véve alapul, több mint 1000 
nyugdíj- és egészségbiztosítás- forint megtakarítást eredmé
ra együttesen levont 10 száza- nyezve. 

Az adósávok a következők szerint változnak: 

0-110 OOO Ft közötti jövedelem után O 0/o 
110 001-150 OOO Ft közötti jövedelem után 

a 110 OOO Ft-on felüli rész 20 °,0-a 
150 001-220 OOO Ft között 

8000 Ft és a 150 E Ft-on felüli rész 25 °,'0-a 
220 001-380 OOO Ft között 

25 OOO Ft és a 220 E Ft-on felüli rész 35 ° '0-a 
380 001-550 OOO Ft között 

81 500 Ft és a 380 E Ft-on felüli rész 40 � 0-a 
550 001 forinttól 

149 500 Ft és az 550 E Ft-on felüli rész 44o 0-a 

Adómentes marad a szak
szervezeti tagdíj, igy az érdek
képviseleti szervezet részére 
történő tagdijlevonás mertéke 
az adóalapot csökkenti. 

A mezógazdasági kisterme
lők esetén a jelenlegi 750 ezer 
forintos adómentes határ 1 
millió forintra nő. 

Csökken a takarékbetétek 
hozadéka utáni jövedelemadó. 
így a takarékbetétek kamata 
az eddigi 20 százalékról 10 szá
zalékra csökken. Hasonló 10 
százalék adó fogja terhelni az 
eddig adómenies deviza-l:.:lét6-
tek kamat:ít, amely a forint és 
devizák hasonló elven történő 
adóztatásával a forin tkonver
tibilitás megteremtését segíti. 

A kormány eredeti jaYasla• 
tával ellentétben elfogadták a 
gyermekek utáni adókedvez
ményt. lgy a családi pótlékra 
jogosult munkavállaló adójá
ból egy vagy két gyermek után 
gyermekenként 400 forint, há
rom vagy több eltartott gyer
mek után gyermekenként 600 
forint vonható le havonta. 

Az összjövedelmet csökkentö 
mérték felső határát is meg
határozták, ez nem lehet na
gyobb, mint az összjövedelem 
50 százaléka. 

A súlyosan fogyatékos ma
gánszemély jövedelméből havi 
3000 forint levonható, így ez 
is adóalap-csökkentő tényező. 

Szigorítják a személyijöve
delemadó-rendszerben is el
számolható költségek körét. 
Csak egy példát említve, a bel

A vasutasokat és a tagságot 
közvetlenul is erinió vultoza• 
sok 

A személyijö\·cdelemadó-ter• 
vezet kormanyzati előterjesz
téséből kitűnt, hogy minden 
adózik, amit külön nem men
tesít a törvény. Ilyen igen ke
Yés rnlt. Ezen belül a termé
szetbeni juttatásokra egysége
sen 44 százalékos jövedelem
adó vonatkozik, amit nem a 
magánszemélynek, hanem a 
kifizetőnek, tehát a munkálta
tónak kellene fizetnie. A vál
lalatok• anyagr hely�ete • miatt 
ez a legtöbb esetben a megvo
nást eredményezte volna, és a 
,·asutasságot hátrányosan érin
tette volna. (Például a forma
ruha-juttatás adóztatása.) 

A Vasutasok Szakszervezete 
írásos megkeresése és tételes 
indoklása alapján a képvise
lők 35 módosító javaslatot 
nyújtottak be. (Szinte kizáró
lag az MSZP- és KDNP-kép• 
viselők.) 

A parlamenti bizottságok el
utasító magatartását látva, 
olyan kiegészítő módosítá:;i 
javaslatok beadásüt kezdemé
nyeztük a vasutasokat pártoló 
képviselőktől. amely legalább 
részeredményt hozott. ( Például 
a családtagok menetkedvez
ménye is veszélybe került a 
vasutas figyelmeztető sztrájk 
előtt három nappal, a PM szi
gorodó megvonási követelése 
miatt, amit csak hosszas erő
feszítés és kompromisszum 
árán sikerült megakadályozni.) 

Vasúti menetkedvezmény 

Jár : - a tényleges vasúti 
dolgozónak, a vasúttól nyug
díj ba lévőnek,_ - a vasútegész
ségügy minden dolgozójának 
és az előzőek év végén igény
jogosult hozzátartozóinak. A 
jövő évtől igényjogosulttá váló 
családtagok - például új há
zasság, vagy gyermek születé
i,e esetén - már csak évente 
legfeljebb hat alkalommal 
utazhatnak díjtalanul. 

A közforgalmú rnsút többsé
gi részesedésével létrehozott, 
vagy később megalakuló gaz
dasági társaságok, megalaku
láskor igényjogosult tagjainak 
és családtagjainak is jár a sza
badjegy. MAV kft.-be újonna11 
belépő dolgozónak és új csa
ládtagnak nem jár az ingyenes 
vasúti szabadjegy. 

A vasúttól illetmény nélküli 
szabadságon lévők közül, ha 
jelenleg részükre jár a szabad
jegy, megmarad a Vasutas Tár
sadalombiztosításnál, OTA-nál, 
a vasutas érdek-képviseleti 
szervezeteknél és a vasutas 
kultúrintézményeknél foglal
koztatott aktív dolgozóknál. 
Részükre nyugdíjba vonulásuk 
esetén is jar a szabadjegy, A 
felsoroltak hozzátartozóitól 
megvonták. 

Ruhaellátás. Sikerült elérni, 
hogy az egyen- és munka
ruha mellett a vasútnál meg
marad a formaruha és kiegé
szítőinek adómentessége. 

Külföldi napidíj. Nagy vita 
árán megmarad az 19ll2. de
cember 15-ig írásban megkö
tött szerződés alapján az alap
napidíj 70 százalékának adó
mentessége. (Ez a közlekedes
ben a munkavégzés természe
tes feltétele pl. az Utasellátó 
hálókocsi-kalauzának, a kom
fortkocsi-kísérőnek stb.) Egyéb 
esetekben - a számlával iga
zoltköltségek' nélkill - azalap
napídíj 30 százalékig adómen
tes. Az igazsághoz az is hozzá
tartoz;k, hogy javaslatunkat 
támogat\·a és „meglo\·agolva" 
a költség,·etési bizottság olyan 
javaslatot is elfogadtatott, mint 
a költségvetési és önkormán�·
zati forrásból származó alap. 
napidíj 150 százalékának adó
mentessége. 

Abban, hogy - a felsorolta
kon kívül - több eredményt 
nem tudtunk elérni. két alap
vető dolog játszott közre : a je
lenlegi parlament sem a vas
utat, sem a vasutasságot nem 
kezeli szerepéhez méltóan. Ki
zárólag két párt támogatására 
számíthatunk, és a lobbizás 
csak részeredménrt hozhatott. 

A Vasutasok Szakszerveze
tén kívül egy érdek-képviseleti 
szervezet sem adott be olvan 
indokolással ellátott ja,:asla
tot, amely az alkalmazottak, 
a vasutas dolgozók érdekeit tá
mogatta volna. Kádár Miklós 

földi székhelyű alapítványi tá- 1-------------------------
mogatásra csak az előző évben 
fizetett adó 50 százalékáig ter
jed az adómentes kör. 

Mentes lesz az adó alól az 
állami szociális rendszer kere
tében, illetve az önkormányza
toktól kapott : átmeneti segély, 
temetési segély, a lakásfenntar
tási támogatás és munkanél
küliek jövedelempótló támo
gatása. 

A munkáltató által termé
szetben nyújtott étkeztetés 
adómentes lehetősége 1200 fo
rintra emelkedett, ide értve a 
kizárólag fogyasztásra kész 
étel vásárlására jogosító ha
sonló értékű utalványt is. 

Adómentes marad az állami 
szociálpolitikai rendszer kere
tében működtetett Magyar 
Nemzeti Üdülési Alapítvány 
által adott kedvezmény. 

Sajnos, továbbra is jövede
lemnek minősül - javaslatunk 
ellenére - a munkavállalói 
érdek-képviseleti szervezet ál
tal nyújtott pénzbeli juttatás, 
(A temetési segély adómentes 
maradt.) 

Az összjövedelem csökkent
hető, a lakás építése vagy érté
kesítés céljára épített új lakás 
vásárlása esetén a január 1. 
után pénzintézettel megkötött 
lakás célú hitelszerződés alap
ján a tőke- és kamattörlesz
tésre fordított igazolt összeg
gel, de legfeljebb 60 ezer fo
rinttal. (Kiss Attila grafikája) 
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Ennek U011•Wt" lfflVM•• ele- lelaie1illek. _Téve4ée lesJQe azt 
me llo01I m�ln á feltét.elaai, hoc, ennek .neaa• 

költségtérités (napidij, utazási .-tiwn,ai ea�fll a �unka• 
költség; esetleg eullásdQ is) vállalót terhelik - d, :b � 
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kavállalót kell - eléggé el Nem Ienn, li:áros, ha a KAV 
nem ítélhet6 móden _ a MA v teljes képzési rendszere a va-
Kollektív SzerddM 'J'f f-ában lós tg� ténf�ges f� • sét követ6en ely módon MJ� 
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NAGY SÁNDOR LEVELE A POLITIKAI PÁRTOKNAK; 

A parlamenti választások sikeréért 
A Magyar Szakszervezetek 

Országos Szövetsége felelóssé
get érez az 1994-es parlamenti 
,·álasztások sikeréért. 

Ez az ország jelenlegi hely
zetében - gazdasági, szociális 
és politikai közállapotait te
kintve - felfogásunk szerint 
mindenekelött azt jelenti, 
hogy el kell érni: minél töb
ben menjenek el szavazni és 
minél többen tudatos válasz
tás eredményeként adják le 
Yoksukat. Mindemellett az 
l\ISZOSZ, mint az ország leg
nagyobb társadalmi szervezete 
érdekelt abban, hogy az 1994-
ben megválasztott parlament
ben létrejöjjön az ország va
lóságos politikai tagoltságának 
megfelelö politikai egyensúly, 
hogy ne, ,·agy minél kisebb 
teret kapjanak a szélsöségek, 
hogy megfelelő legyen a par
lament szociális érzékenysége, 
hogy a választások eredmé
nyeként létrejövö kormány va
lódi, az ország polgárait szé
les körben megnyerni képes 
gazdasági és társadalompoliti
kai alternatívát kínáljon. 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége a realitá
sokat mérlegelve úgy ttéli 
meg, hogy az 1994-es válasz
tások és a nyomában kialaku
ló politikai-hatalmi szerkezet 
mlnoségének, milyensegének 
legföbb tétje, hogy sikerül-e 
megállítani az ország gazdasá
gi-szociális leszakadását. Si
kerül-e belátható Időn belill 
stabilizálni a gazdaságot, vá
laszt adni a nyomasztó szociá
lis gondokra, vagy a fejlett 
Európa átlagához történő gaz
dasági-szociális felzárkózásnak 

hosszú idöre még az esélyei Is 
szertefoszlanak. 

Ebból következőn nem szá
molunk reálisan a jelenlegi 
helyzet gyökeres megváltozta
tásával, a szociális feszültsé
gek rövid időn belül történő, 
közmegelégedést kiváltó meg
oldásával. Ennek ugyanis 
csak a gazdasági helyzet javu
lásával teremthctök meg a 
feltételei. Mindemellett az 
MSZOSZ úgy ítéli meg, hogy 
alkalmasan megválasztott gaz
daságpolitikárnl, a gazdaság 
szcrcplöi közötti rendszeres és 
érdemi párbeszéddel, az ér
dekegyeztetés szerepének, sú
lyának növelésével, a „szociá
lis tényezó" érdemi figyelem
bevételével van lehetőség a 
gazdasági hanyatlás megállítá
s:íra, a legsúl�,osabb szociális 
gondok mérséklésére. 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége érdekelt 
abban, hogy Magyarországon: 
- teljeskörűen kiépüljenek és 

megerősödjenek a többpárti 
parlamenti demokrácia jo
gi, intézményi, szervezeti 
keretei, hogy 

- ne kapjanak teret a politi
kai, világnézeti szélsőségek, 
hogy 

- a társadalom által kontrol
lálhatók leID•enek a legfon
tosabb gazdasági, társadal
mi folyamatok, hogy 

- alap\'etó szociális megfon
tolásokat sem nélkülöző 
piacgazdaság legyen, hogy 

- a tulajdonviszonyok átala
kulása mindenekelőtt a 
gazdasági célszerűség és a 
szociális minimumok figye-

lcmbevételével történjen, vább nem nélkülözhető felté-
hogy tele a szociális béke megörzé-

- nagyobb figyelmet szentel- sének. 
jen a politika és a gazda- Az elózóekben uázolt törek
ságpolítika a munkaválla- véseink megalapozása érdeké
lók, a bérból és fizetésből ben azzal a kéressel fordulunk 
élők, a nyugdíjasok helyzc- a párthoz, hogy; 
tének, hogy - Tegyék lehetÓ\'é a Ma-

- mérséklődjenek azok az ir- gyar Szakszervezetek Országos 
reális vagyoni, jÖ\·edelmi Szövetségének, hogy betekint
különbségek, amelyek a he�sen a jelenleg rendelkezés
magyar társadalom \'ég- re álló - akár még nem vég
zetes kettészakadásával íe- leges, munkaanyagként szolgá-
nycgetnek, hogy ló programtervezetükbe, 

- javuljon a lakóhelyi, ,·agy programjuk egy-egy fon-
munkahelyi környezet mi- tosabbnak tekintett fcJezeté
nösége, hogy be, ennek érdekében szíves-

- ne romoljanak a vagyoni, kedjenek azt címünkre elkül
jö\'edelmi viszonyok erő- deni. 
teljes polarizálódása miatt - Mindemellett azt kérjük, 
a társadalmi mobilitás fel- hogy az alábbiakban megfo
tételei, mérséklúdjenek a galmazott kérdéseinkre foglal
fiatalok továbbtanulásával, ják össze röviden legfonto
pályaválasztásá,·al össze- sabbnak tartott nézeteiket az 
függő esélykülönbségek. önök által célszerűnek tartott 

A fentiekben nagyon tömö- formában és terjedelemben. 
ren és szükségképpen általáno- (A néhány mondatos választól 
san kön·onalazott törekvései, az adott ponthoz kapcsolódva 
alapj,,n, és mások részéról kidolgozott - rendelkezésre 
történő tiszteletben tartása álló - részanyag, dokumen
mellett a l\lagyar Szakszen•e- tum megküldéséig terjedően 
zetek Országos Szövetsége - bármilyen ,·áltozatot köszönet
bál' tisztában van azzal, hogy tel veszünk.) 
erre az elmúlt években igen- 0 Az önök pártjának gazcsak különböző volt az egyes daságpolitikai programja pártok Mjlandósága, mint m .Jyen feltételek mellett és ahogr a munkavállalókat 1 ,,., -t" b 1 · 1 Iá érintő kérdésekben kifejtett ml yen ,uo uvon e li t le-

hetúséget az évek óta tartó magatartása is - kész párbe- gazdasdg1 hanyatlás megállitászédet folytatni az ország de- sára? 
mokratikus, szélsőségektól . . 
mentes politikát folytató párt- A Milyen elgondolásaik 
jaival, politikai erőivel annak V vannak a foglalkoztatási 
érdekében, hogy képet kapjon he!yz_�t. Javítására, . n �unka
az 1994-es parlamenti válasz- nelkuhség mérséklesére . 
tások s�ereJ?löinek egyes,_ a A Milyen feltételek mellett 
munka,·allalokat alapvetoen Vés mikorra látják realitá
érintő kérdésekben elfoglalt sát annak hogy a reálbérek ---,,------------------------1 álláspontjáról, illetve jövőbeni reálkeresetek csökkenése meg� 
együtt��köd_és� kés_zségéről.. áll. Hogyan látják a reáljöve

Részvétnyilvánítás 
Antall Jórssei 111inis�terel11öh 

ell111nyta allial111ából 
Boross Péter úr 
ügyvezető miniszterelnök 
Budapest 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

E taJekozodas celJa kettos: delmek - munkajövedelme
az MSZOSZ és tagszervezetei, ken és vállalkozói jövedelme
illetve platformjai nem kí- ken kívüli - alkotóelemeinek 
vánnak közömbösek maradni alakulását mindenek előtt a 
az 199-l-es választások l�ime- nyugdíjak' szociális juttatások 
netelét illetően. mindemellett ellátások ' reálértéke további 
feltett szándékuk, hogy n \'á- csökkenése megállításának esé
lasztások után megalakuló új Iyeit? 
kormánnyal kiegyensúlyozott 
kapcsolatra törekedjenek, füg
getlenül annak politikai színe
zetétől. Mindez pedig azért is 
fontos, mert az MSZOSZ a 
\·álasztásokat követően kezde
ményezni kívánja egy átfogó 
gazdasági-szociális megállapo
dás kimunkáfását és elfogadá
sát, mint ami alapvetó és to-

A Milyen pontokon és ml
V lyen mértékben változ
tatnának a privatizáció jelen
legi filozófiáján és gyakorla
tán? l\Ii az álláspontjuk a pri
,·atiz:íciós folyamat nagyobb 
nyilvánosságáról, a reprezen
tatív szakszervezetek ágazati 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Együttműliödés 
Veszélyes áruk, különleges 

szállítmányok vasúti fuvarozá
sa, esetleges katasztrófák meg
előzése, illetve bekövetkezése 
esetén annak elhárítása meg
követeli, hogy az ebben érde
kelt vasúti és polgári védelmi 
szen·ek munkájukat szoro
sabbra fűzve összehangoltab
bá tegyék. Egymást rendsze
resen tájékoztassák, segítsék 
A célok megvalósítása érdeké
ben a szegedi üzlctvezctóség és 
a ter"ületéhez tartozó Bács-

Kiskun, Békés és Csongrád 
megyei polgári védelmi pa• 
rancsnokságok vezetői decem
ber 9-én Szegeden együttmú• 
ködési megállapodást írtak 
alá. Az üzletvezetóség részé
ról az együttműködést tanúsí
tó okmányt Ábrahám Lajos 
igazgatóhelyettes írta alá. 

Az együttműködés széles te• 
rületet ölel fel. Fokozott fi
gyelmet kap a ,·eszélyes áruk 
fuvarozása, elsősorban a pak
si vonaté. Jelentős mennyiségű 
azon vasúti tartálykocsik szá

Engedje meg, hogy a Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége nevében ezúton fejezzem ki mély együttérzésün
ket és részvételünket Antall József miniszterelnök tragikus 
halála miatt. Az :USZOSZ Antall József S7A'mél:vében a kor
mánnyal fennálló viták, kon.rliktusok ellenére a széles látó
körű, nagy múnltsé:;-li politikast, az új magyar demokrácia. 
a békés politik:ii átmenet elkötelezett hívét tisztelte. Halála 
súlyos veszteség a magyar nemzet, minden magyar állampol
gár számára. 

E:;-yútt:li szeretné kif1>jczésre juttatni, hogy az ország leg
nagyobb szakszervezete alapvetően érdekelt abban, hogy a 
kormányt ért súlyos veszteség ellenére megmarad.ion az or
szág- polilikai stabilitása és nyugodt, alkotmányos keretek kö
zött kerü).iön sor 199,1 tavaszán a parlamenti választ.isoKra. 
Az l\ISZOSZ a kormányzati és a parlamenti munlia folyama
tossága érdekében e;yüttmtiködésre före!,szik az ügyvrzctö 
kormánnyal és a maga eszközeivel kész közreműködni a fenti 
célok elérésében. 

---------------------------------------. ma is, melyek kúlönfélP szén-

Budauest, 1993. december 13. 
Tisztelettel és őszinte együttérzéssel 

Dr. Boross Péter úr 
ügy,·ezető miniszterelnök 
Budapest 

* 

l\'an' Sándor 
elnök 

Tisztelt tlgyvezetó Miniszterelnök úr! 
l\Icgrendüléssel fogadtuk dr. Antall József mlnisztereln�k 

úr halálánalc hírét, ame\lyel a magyar 1101itikai életet az o�s7.ag 
felemelkcdésénclt nehéz korszakában súlyos veszteség erte. 

Az a küzdelem, amit miniszterrlnök úr az ország sorsa 
Iránti felclósségt51 ,·ezérelve betegségével szemben é,·eken 
kert'<özlül \ivott, ,·alamennyiünk számára példát mutat. 

Kérem e.nge:IJe meg, hogy a V::.sutasok Szak?ze_n�ezete 
ta'{sága ne\'ébcn őszinte részvétiinket és együttcrzesunket 
fejezzük ki a kormány és dr. Antall József miniszterelnök úr 
esaládjánal,. 

Bízun!c benne, hogy ü gyvezető miniszterelnök úr �s _a 
konnánv tagjai a tra�é11i:1 ellenére. reljuk háruló felclosse
gük tud-;.tában dr. Antall József szdlemiségében végzik fel
adataikat, gon:loslwdnak az ország további sorsáról. 
Budapest, 1993. december 13. 

Tisztelettel: 
Papp Pál 

elnök (Jurklevicz Tibor totómontázsa) 

hidrogén származékokkal ra
kattak. A veszélyes áruk szál
lítása szukségessé tette, hogy 
a vasúti csomópontokon kü
lön katasztrófatervet készítse
nek, amelyet elküldtek a Bé
késcsaba szekhel.} ű vasúti \-e
gyi C'lharító kirendeltségnek is. 
Ok vé-gzik a veszélyes áruk 
ellenőnzctlen s.iabadba jutása 
esrtén az elhárítast, a men
tést. 

A békéscsabaiak felszerelt
sége kózött különféle polgári 
vedclmi múszerek is megtalál
hatók. A ve,;zélyes áruk fuva
rozására jellemző, hogy egye
dül Szeged-RC'ndező pályaud
\'aron egy hónap nlatt több, 
mint ezt•r ilyen kocsi fordult 
meg. Csongrád és Bács-Kiskun 
mC'grék ,•asútvonalain új ve
szélyhC'lvzC"t jelent meg a Ro
La vonatok közlekedésével, 
nmi fólrg a vasúti-közúti szál
lítás összekapcsolódásából adó
d,k. Ur::yancsak vec;zélyhelyze
tet jelentenek a közúti-vasúti 
kcreS7te7ódések. A közelmúlt
ban például Szegeden vonat 
és kamion ütközésénél a ka-
mion szállítmánya került az 
úttestre. Itt a polgári védelem 
c;egített az anrag összetételé
nek megállapításában. 

Gellért Jóu;ef 
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A szakszervezet 

és az ü·zemi tanács 
Alaptalan támadások a tisztségviselők ellen 

Ez �v második felében a 
munkavállalók új típusú szer
ve kezdte meg működését: az 
üzemi tanács. Alap\'etö felada
ta, hogy a munka\'állalók ré�z
vételi jogát biztosítsa a MA V 
Rt. vezetésében. A munkavál
lalók réSZ\'ételi joga a társada
lomban ér\'ényesülö demokrá
cia része, megnyilvánulása a 
munkahelyen. A munkaválla
lóknak azt a jogát juttatja ki
fejezésre, hogy a munkavi
szonyra vonatkozó szabályok 
által meghatározott körben és 
keretek között részt \'ehetnek a 
munkáltató szerv vezetésében, 
a végrehajtás szervezésében és 
ellenörzésében is. 

Az üzemi tanácsok megvá
lasztása óta még rövid idó telt 
el ahhoz, hogy tevékenységü
ket az egyes munkavállaló 
számára érzekelhetó módon ki
fejthettélc v.olna. Ebben azon
ban nemcsak az idö rövidsége 
játszott szerepet. Sokan intéz
tek támadást az üzemi tanács 
azon tisztségviselöi ellen, akik 
egyben szakszervezeti tisztsé
get is betöltenek. Ezek a koll�
gák megfeledkeznek arrol, 
hog_y az üzemitanács-választás 

nyire, mint ismert személyi
ségek nagyobb biztonsággal 
szamíthattak a megválasztas
ra. Ez a várakozas igazóló
dott is a \'álasztásokon. A 
MA V Rt.-nél - és a hozzá 
kapcsolódó intézményeknél -
múködő Vasutasok Szakszer
vezete jelöltjei 70 százalékos 
eredménnyel me�nyerték az 

üzemi tanacs-választásoka t. 
Nemcsak üzemitanács-taggá, 
hanem elnökké is nagy szám
ban választották a VSz külön
böző szintű ttsztsegviselő,t. Ez 
nemcs:i.k ná1unk történt így, 
hanem a cégek többségénél. 

Az üzemi Tanácsok Hírle
vele 2. számában közzétett 
adatok szermt a HungarHotels 
Rt. Központi üzemi Tanácsa 
94°, 0-ban az ottani szakszerve
zet tisztsegviselö;ből áll, elnö
ke pedig a szakszervezet tit
kára lett. A Villanyszerelőipa
ri Vállalatnál a 13 tagú üzemi 
tanácsnak 11 tagja ottani szak
szervezet tisztségviselőiből ke
rült ki. A Papíripari Dolgozók 
Szakszervezetének jelöltjei az 
ágazatban több mint 90°/0-ban 
kerültek az üzemi tanácsokba, 
a gyárak több mint felénél a 
szakszer\'ezet titkára lett az 
üzemi tanács elnöke. 

Az iizemi tanácsok ezen 

Az üzemi tanácsok eredmé
nyes működésének nemcsak a 
szakszervezetekkel, hanem a 
munkáltatórnl ,·aló együttmű
ködés is feltétele. A partneri 
viszonyt az üzemi tanác� ré
szére a Munka Törvényköny
vében megfogalmazott jogosít
\'ányai az üzemi tanács tag
jait meg\'álasztó kollektíva és 
az üzemi tanácstagok védettsé
gére vonatkozó jogszabályi ga
ranciák támasztják alá. 

A munkavállalóknak és a 
munkáltatóknak egyaránt ah
hoz fűződik érdeke, hogy a 
felsorolt kérdésben egyetértés 
alakuljon ki megszűnjenek az 
üzemi tanácsok tisztségviselői 
ellen folytatott alaptalan táma
dások. Erre annál is inkább 
szükség van, hisz az üzemi ta
nácsok előtt fontos feladatok 
állnak. E körbe tartozik a 
MAV Rt. további átszervezése, 
egyes egységek privatizációjá
nak előkészítése. Ezzel kapcso
latban az üzemi tanácsnak a 
Munka Törvénykonyve 65. §-a 
értelmében véleményezési jog
köre van. Ez is tipikusan olyan 
kérdés, amely a munkáltató, az 
üzemi tanács és a szakszerve
zetek együttműködését igény-

1!, hisz jelentősen kihat a mun
káltató tevéken\·ségére és a 

munkavállalók sorsára. 
Ehhez szorosan kapcsolód

nak a foglalkoztatási kérdé
sek: képzés, átképzés. támo
gatások igénybevétele, koren
gedményes nyugdíjazás, amely 
szintén az üzemi tanács véle
ményezési jogkörébe tartozik. 
A l\'lA V Rt. vonatkozásában 
napirenden vannak ezek a kér
dések, a kiszivárogtatott elkép
zelések azonban a munkáltató 
a KÜT részére a vonatkozó 
előterjesztést mindeddig nem 
tette meg, jóllehet a \·onatkozó 
jogszabályi előírás egyértelmű. 

Lényegében ugyanez a hely
zet a személyügyi tervvel, il
letve a személyügyi nyilván
tartással kapcsolatban is. E 
kérdések is kapcsolódnak az 
elöbb említett foglalkoztatási 
kérdéskörhöz és az üzemi ta
nács véleményezési jogkörébe 
tartozik. A munkáltatónak te
hát elképzeléseit a KÜT elé 
kell terjesztenie, hogy a mun
kavállalók nevében a vezetés
ben rnló részvétel jogkörét 
gyakorolni tudjuk. 

Dr. Péter Mihály, 
a KÜT elnöke 

· jogszabályi elóírás alapján 
egyben a szakszervezetek 
úgymond - megmérettetésé
nek eszköze is volt. összetétele szinte általánosnak----------------------------

A Munka Törvénykönyve 
szerint a vétó emelésének jo
ga valamint a tisztségviselök 
védelmére vonatkozó előírások 
csak a munkáltatónál repre
zentatívnak minösülő szakszer
vezetet, illetve tisztségviselőjét 
illeti meg. Az említett szem
pontból reprezentatívnak 
egyébként azt a szakszerveze
tet kell tekinteni, amelynek je
löltjei az üzemi tanács,·álasz
táson a leadott szavazatok leg
alább tíz százalékát megszer
zik. 

A kollektív szerzódés meg
kötésére vonatkozó szakszer
vezeti jogosultságok fel tételei 
szigorúbbak, mint a reprezen
tativitás megállapítására vo
natkoz6 szabályok. A törvény a 
kollektív szerzódés megkötésé
nek jogosultságát aszerint dif
ferenciálja, hogy a munkálta
tónál egy vagy több szakszer
vezet működik-e. 

Ha a munkáltatónál egy 
3zakszervezet működik, akkor 
jogosult a munkáltatóval a 
kollektfv szerzódést megkötni, 
ha a jelöltjei az üzemitanács
válas::táson a leadott szavaza
tok több mint felét megszerez
ték. 

Ha a munkáltatónál több 
szakszervezet rendelkezik kép
viselettel, a kollektív szerződést 
valamennyi szakszervezet 
egvüttesen kötheti meg. Ennek 
feltétele, hogy e szakszerveze
tek jelöltjei az üzemitanács
választáson együttesen meg
szerezzék a leadott szavazatok 
több mint felét. Ha a szakszer
vezetek együttes kollektív 
szerzödés kötése - az elöbbiek 
szerint - nem lehetséges, a 
reprezentatív szakszervezetek 
együttesen kötik meg a kollek
tív szerzödést, feltéve, ha e 
szakszervezetek jelöltjei az 

üzemi tanács-\•álasztáson 
együttesen megswrezték a le
adott sza\'azatok több mint a 
felét. 

Ha a reprezentatív szakszer
vezetek együttes kollektív szer
zödés-kötése - az előbbie!t 
szerint - nem lehetséges, a 
reprezentatív sza kszer\'ezetek 
együttesen kötik meg a kol
lektív szerződést, feltéve, ha e 
szervezetek jelöltjei az üzemi
tanács-választáson együttesen 
megszerezték a leadott szava
zatok több mint felét. 

Ha a reprezentatív szakszer
vezetek együttes kollektív szer
ződéskötése nem Lehetséges, a 
kollektiv szerződést a munkál
tatóval az a szakszervezet köt
heti meg. amelynek jelöltjei az 
üzemitanács-választáson együt
tesen a leadott szavazatok több 
mint 65%-át megszerezték. 

Az üzemitanács-választások 
tehát eleve o;zakszervezeti je
löltekre épültek. a jelcltek kö
zött pedig s1.akszervezeti t'szt
ségviselók is indultak, több-

mondható. Ebben nincs tehát 
semmiféle rendellenesség, sem 
összeférhetetlenség, ugyanis 
nem ellenérdekű szervekröl 
van szó. Az üzemi tanács és a 
szakszervezet nem helyettesíti, 
hanem kiegészíti egymást. 
Mindkettö működése feltétele
zi a másik létét. Az üzemita
nács-választással legitimált, 
reprezentatív szakszervezet 
rendelkezik csak olyan jogok
kal, amely kiböv.ítheti a mun
kavállalók érdekében hozott 
üzemitanács-javaslatokat, -ál
láspontokat. Az eddigi tapasz
talatok is azt mutatják, hogy 
az üzemi tanács és a szakszer
vezet közötti kapcsolatokat és 
együttműkodést is célszerű egy 
,,egyiittműködési megállapo
dásban" rögzíteni. 

Közlekedési fórum 

A szakszervezetekkel történő 
együttműködést segíti, hogy 
számos esetben az üzemi ta
nács tagjai a szakszervezeti ta
gok, illetve tisztségviselők kö
zül kerülnek ki. Az elöbbiek
ből is kitűnik, hogy az üze
mi tanácstag nemcsak meg
tarthatja a szakszervezeti 
tisztségét, hanem az egyenesen 
kívánatos is. Az eddigi tapasz
talatok értékelése során is 
megállapították, hogy viszony
lag könnyebb helyzetben van
nak azok az üzemi tanácsok, 
amelyek tagjai a helyi szak
szervezet vezetöiböl, azaz a cé
gen belüli érdekegyeztetésben 
már nagy tapasztalattal ren
delkezö. a vállalat „ügyeibe 

A Vasutasok Független 
Szakszervezeti Szövetsége no
vember 26-án közlekedési fó
rumot tartott a Keleti pálya
udvar ifjúsági klubjában. A 
meghh·ottak között voltak a 
két órás vasutas figyelmezte
tő iZtr-ájkk-al rokonszenvező, 
illetve szolidaritást \'állaló 
Magyar Közlekedési Szakszer
\'ezetének Szövetsége tagszer
vezeteinek ,·ezetői, valamint 
az ADU, azaz az Autóbusz
közlekedési Dolgozók Uniója 
képviselői. 

A közlekedési fórum első
sorban szakmai jellegű volt, 
ezért a meghí\·ott vendégek 
is szakértőkböi és a téma 
iránt érdeklődő politikusokból 
álltak. Szakértőként jelen 
volt Per László úr, a KDNP, 
Lukács András, a Levegő 
Munkacsoport, ,·alamint dr. 
Fülöp Mária, a Munkástaná
csok Országos Szövetsége kép
viselője. 

A rövid érdemi előadások 
után került sor a témák rész
letes kifejtésére. 

A Levegő Munkacsoport 
tagjai hangsúlyozták, hogy a 
közlekedési beruházások 
olyan területeken jelentősek, 

ahol környezetvédelmi és 

nemzetgazdasági szempontok 
nem érvényesülnek sem rövid, 
sem hosszú távon. Míg 1993-
ban 374 milliárd, 1994-ben 470 
milliárd forintot fordítanak a 
közúti hálózat fejlesztésére, 
addig a vasúthálózat feJ.!eiz
tésére 5 milliárdot áldoz a 
kormányzat és a költségvetés. 
A hozzászólók különösen ve
szélyeztetettnek minősítették 
azon ,·onalszakaszokat, ahol a 
személyszállítás végleg meg
szűnne. Ezen teruletek újbóli 
bekapcsolása a vasúti hálózat
ba nemcsak igen költséges, 
hanem reménytelen, nem is 
beszélve arról, hogy az ilyen 
területek zöme értékes termé
szetvédelmi körzeteken húzó
dik, amelyeknek további pusz
tulása várható a megnöveke
dett közúti forgalomtól. 

A több mint négy órán át 
tartó fórum utolsó harmadá
ban vasutasok és más közle
kedési szakszervezeti \·ezetök 
kötetlen formában mondták el 
véleménvüket a közlekedési 
ágazatok szakszervezeteinek 
jelenlegi kapcsolatrendszeréről 
és sürgették a szövetségi ke
ret megerősítését. 

Zentai Gy. László 

belelátó'' dolgozókból kerül
nek ki. 

Sajátos helyzet jön létre, ha 
az adott munkahclven a 
munkavállalók sztrájkba lép
nek. Ezzel kapcsolatban a 
r,Iunka Törvénykönyve 70. §-a 
a kö\'etkczőket tartalmazza· 
,.Az üzemi tanács a munkál
tatónál szervezett sztrájk1,al 
kapcsolatban pártatlan maga
tartásra köteles. Ennek értel
mében sztrájkot nem szervez
het illetve a sztrájkot nem tá
mogathatj:i és nem akadálynz
hat]a. Az üzemi tanács s:;trájk
ban részt vevü tagjának meq
bízatása a sztrájk idejére szü
netel." 

Üzenet 

Fent!ekböl következik, hogy 1 
az üzemi tanács - mint testü
let - sztrájk esetén partatlan 
mag'\tartást köteles tanúsítani. 
Tagjai azonban részt vehe'.nek 
a sztrájkban, azzal a [eltetel
lel, hogy ezen idő alatt nem 
vehetnek részt a tanács mun
kájában. 

A pártatlan magatartásba 
természetesen belefér, hogy a 
tanács közvetítésével kísérle
tet tegyen a munkáltató és a 
s7..akszervezctek közötti komp
romisszumos megoldásra. A 

MAV Rt.-nél a közelmúltban 
lezajlott kétórás figyelmeztetó 
sztrájk idején az emlitett eló-
írásokat minden vonatkozás
ban betartották, 

Rejtett üzenet vasutasoknak? Akinek nem tetszik, annak ott a 
kijárat ... ? 

(Thorday Zolt:ín felvétele) 
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Szaloncukor 

és 'ér.dekvedelem 
Tény, hogy a májusi tb-önkormányzati- és üzemitaná

csi-választások voltak a legjelentősebb események a 
magyar szakszervezetek életében. Különösen érvényes 
megállapítás ez az MSZOSZ-hez tartozó szakszerveze
tekre, hiszen elsöprő győzelmükkel megerősödtek, s a 
győztes konföderáció az ország legnagyobb, legtekinté
lyesebb szakszervezeti szövetségévé ,·ált. Ezt az értéke
lést az elemző nemzetközi \'isszajelzések is bizonyítják. 

Mégsem felhőtlen az öröm, mert a várakozáson felüli 
eredmény mézébe ecetcseppek pottyannak. A sikeres 
májusi megméretés után csak rövid időre sütött ki a 
nap, hogy azután komor felhők jelenjenek meg a szak
szervezetek egén. Felszínre kerültek a választásokig asz
talfiókba zárt problémák. Olyanok, mint a taglétszám 
csökkenése, a pénzhiány, a tagdíjarányok, a szen·ezeti 
széttagoltság, a fegyelem lazulása, a sz�kértóhiány és a 
folyamatos működőképességet \·eszélyeztető egyéb hiá
nyosságok, gyengeségek. Egyszerre jelentkeznek tehát 
strukturális szervezet-politikai feszültségek és szemléle
ti, magatartásbeli gondok. 

Közismert, hogy gazdasági növekedés idején nagyob
bak az érdekvédök lehetőségei, míg a leszálló ágban lévő, 
válságos gazdaságban összeszűkül az érdek\'édelmi szer
vezetek mozgástere. úgy, mint az átalakuló magyar gaz
daságban, ahol egész ipar- és foglalkozási ágak jutnak 
csődbe, mennek tönkre. Miként a MA \'-nak is meg kell 
szem·ednie, ki kell kínlódnia a modernizációt. S ahogy 
a \·asutas munkavállalóknak is ,·iselnii.ik kell az átala
kulás terheit, az egzisztenciúlis bizonytalansággal a min
dennapi megélhetéssel járó gyötrő gondokat. 

ördögi kör tanúi és résztvevői vagyunk. Az esélyes, 
eredményes érdekvédelemhez egységes, erős szakszerve
zetek kelle(né)nek, amelyeknek elegendő számú és felké
szült szakértöi egyenrangú tárgyalófelei a szociális part
nereknek, s amelyek hatásos eszközökkel (feltöltött 
sztrájkalappal) rendelkeznek az érdekérvényesítéshez. 
Ez lenne a jó, a kívánatos állapot a piacgazdaság körül
ményei között. 

Ugyanakkor a realitás az, hogy a szakszervezetek szét
tagoltak (az MSZOSZ-en belül az ágazatok is, a vasutas
szakszervezetek is tizenheten vannak), mivel csökken a 
taglétszám, kisebb a tagdíj, kevesebbet lehet elosztani 
úgy, hogy az alapszervezetnél is maradjon, de az ágaza
ti, szakmai központnak és szövetségnek is jusson a szer
\·ezet működtetéséhez, a hatékony érdekképviselethez. 

f::s itt jönnek a viták, a szemléleti és magatartásbeli 
problémák. Itt lép be a Mikulás-csomag-szindróma és a 
szaloncukor-mizéria. A korszerűen gondolkodó, jövőre 
tekintő érdekvédök azt mondják, hogy nem segélyre, a 
Mikulás-csomag és a szaloncukor-osztogatásra kell a 
pénz, az időt és az energiát pazarolni, ha'rlem a béralku
ra, a kollektív szerződésre, munkanélküliség csökkenté
sére kell koncentrálni, vagyis kemény, kifizetödő érdek
védelemre, mert a segély- és az ajándékcsomag csak 
pillanatokra csillapítja, de hosszabb távra nem oldja 
meg a gondokat. 

A földközeli realitás, a tagsággal együttéló alapszervi 
tisztségviselők pedig ezt mondják: szép ideák ezek de 
más a valóság. Igenis szükség van a segélyekre, és a sza
loncukorra, mert ezt várják és igénylik az emberek, 
akiknek a pillanatnyi fájdalomcsillapítás is sokat jelent 
a mai szegénységben, hiszen az a szaloncukor lesz a ka
rácsonyfán, amelyet a szakszervezettől kapnak. Es a 
szakszervezet lassan már csak ezt tudja nyújtani. Mi 
még nem tartunk ott, mint a nyugati országok szervezett 
munkavállalói és nyugdíjasai, akik mellőzni tudják eze
ket az aprócska ajándékokat. 

Persze nem arról van szó, hogy tilos lenne a Mikulás
csomag. Hanem arról, hogy mire kerül a hangsúly. Ha 
önsegélyező egylet helyett igazi szakszervezetként aka
runk múködni, akkor a központi feladatra, az érdekvé
delemre kell koncentrálnunk. úgy, hogy megteremtjük 
annak anyagi, tárgyi, személyi és szellemi feltételeit. Az 
atomizálódás, a szétforgácsolódás helyett, a személyi am
bíciók túlburjánzása, a klikkharcok és csoportérdekek 
elhatalmasodása helyett, az őszintétlen, torzsalkodó lég
kör és különalkuk helyett. Egységesebb szemlélettel, ösz
szefogással, nyíltsúggal, a szolidaritás sérthetetlenségé
vel és tiszteletben tartásával, a tagság érdekeinek szol
gálatával. 

Ilyen szemlélet, felfogás és gyakorlat kialakításában, 
ilyen irányú váltás létrejöttében mindannyian segíthe
tünk, hiszen mi vagyunk a szakszervezet együtt, vala
mennyien. Nem várhatunk csodára, megváltásra még 
karácsony táján sem, mert annyi lesz a szakszervezeté, 
amennyit mi kiharcolunk, és olyan lesz a mozgalmunk, 
amilyenné mi formáljuk. 

Ez egyben a felelősségünk. Különösen a vezető tiszt
ségviselőké. Meghatározó az ő tudásuk, vezetőkészségük, 
személyiségük, jellemük, akaratuk. Ezért ne csak \'á
lasszuk, hanem segítsük, ösztönözzük. ellenörizzük, s ha 
szükséges, hívjuk össze őket. Köz!.zolgálatot mindenki 
csak akkor és addig vállaljon, amikor s ameddig - hi
deg fejjel, for� szívvel és tiszta kézzel - elege' tud ten
ni választói bizalmának, a kor kö\·etelményeinek. 

Nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárkik is 
megosszanak, egymásnak ugrasszanak bennünket. Ha 
eddig kívülről nem tudták szétverni a szakszervezeteket, 
ne hagyjuk, hogy most belülről gyengítsék, bomlasszák 
és eljelentéktelenítsék. Ezt már az utánunk jövők miatt 
sem tehetjük. Abban bízhatunk, hogy megállítjuk a le
épülési, szétesési folyamatot és megtaláljuk az egységes 
vasutas-szakszervezethez ,·ezetó utat. Addig is együtt
működünk és szentnek tekintjük a szolidaritás elvét. 

(Egyedül) ebben reménykedhetünk. 
K:írpái' Sándor 





lr0ll�- - J1989. decembe
ész mozdult 

ért. A ma,yaro
Németoi'Szág pél

lett ltórbázvonatot 
a várhatóan véres 

'& a polgári lakosság 
tjemek ellátása céljá

:A német szerelvényt az
- n• részletezzük milyen 

-, dhány napon be-
dték a feladónak. 

!VOO&t - a Németországi 
tai 87Afttetszolgálat jóvol

- most ismét Magyaror
on tartózkodi k  és decem-
1-án; afféle Télapó aján

eea.iumt klnyl.totta ajtajait a 
Jajlél!tálanok előtt. A további 
17,emeltet.ést a hazai Máltai 
Sr.eretetnolgálat, a Népjóléti 
Kiniutlslum, a f6városi ön
tol"inén:,zat és a MAV közö
llell Wja el A ldJenc azemély
locsi'hoZ bevet:ették a vizet, a 
� csatornáztak, a „láto
;a,t6Jt'' csaknem összkomfor
'°6 ellátásban részesülnek a 
llryugati pályaudvar egyik vá
pnyán. 

- A ,ojt6 nem t,erle fl4{J1J

lolm.& a újabb „éjnakai me
'9dékheltl' megnvitását. Miért 
a a tit1col6zá&? - kérdezem 
l':e(lfJó Tibon és S1lll Zoltánt, 
a szolgálat önkéntes munka
társait. 

- SzerintQnk: az ilyesminek 
nem kell különösebb hírverés, 
• hír „szájhagyomány" útján 
terjed. Ma már a hajléktala
aoknak is kialakult a maguk 
Információ& rendszere. Első 
Jlapon csak tízen, aztán hú
szan, ötvenen jöttek esténként. 
Ma éjszaka hetvenötöt helyez
tünk el, ami úgy fele kihasz
náltsággal egyenlő. Egyébként 
120 embernek tudunk alkalmi 
szállást adni, de ez a szám 

százhatvanra is leltornúzhat6 
kényelmetlenséJ árán. De a 
szükség esetén, no meg némi 
kényelmetlensé1et még min
dig könnyebb elviselni, mint a 
kinti tizenöt fokos hideget. 

- Kiket vesznek föl a vo
nat „létszámába"? 

- El6n6r i8 CBtJk mt10'lla" 
állampolgá,-okat, akik azemé. 
lyi igazol1'ánnyal, ha;léktalan 
igtJZolvánnyal, t,agy anya
könyvi kivonattal ezt igazotni 
tudják. Természetesen fönnáll 
a lehetősége annak is, hogy 
kisebb-nagyobb bűnök elkö
vetői is behúzódnak, de a ha
tóságnak valószínűleg meg
vannak a „preventív" eszkö
zei. Erre van egy jó példa ta
valyról, amikor egy hajón ren• 
deztek be hajléktalanszállást. 
A rendőrök időről időre elkér
ték a l istát - mert természe
tesen listát vezetünk a segít
séget kérőkről - betáplálták 
a számítógépbe és reggel már 
tudták, kiket kell igazoltatni, 
előállítani. Ez a mi esetünkben 
sem kizárt, már csak azért 
sem, mert a rendőröknek 
szemmel láthatóan averzióik 
vannak a hajléktalanokkal 
szemben, ami persze megfor
dítva is igaz. 

- Mikor nyitnak, mi.kor 
zárnak? 

- Este hétt6l T'eggel hétig 
taTtózkodhatnak a vonaton a 
T'CÍSZOTultak. ETkezéskor kon
zen,vacsorát kapnak és vita• 
mintablettát. Biztosítani tud
juk az állandó orvosi ellátást 
is. Ha hosszabb távon érdek
lődik a nyitva tartás felől, azt 
tudjuk mondani, hogy április
ban minden valószínűség sze
rint zárunk. A nyári meleg
ben nem is lehetne üzemeltet
n i  a vonatot, mert a kocsikban 

akár 6tven fokra Is emelked
het a hőmérséklet. &i itt azért 
reggelre - finoman uólva -, 
föltorlódnak a szagok, amlt 
kánikulai évadban képtelen
ség napközbe11 kiszellőztetni. 

- Ilyen heterogén összeté
telű „vendégek" mellett ko. 
moly gondot jelent a belső 
tisztán tartás is, úgy vélem. 

- A takaritás1'a lciilön - ,ze
mélyzet1lnk "471; alctk itt lak
Mk a wnaton. Más dolguk 
ninca, mint f'f!QOelt6l délutánig 
takaritanak, el1'égztk a szük
sége, ferlötlenttéseket '8. Ez 
et111 naponta iamétlc5d6 mun
kafolyamat, B91/Ík nap t,éget 
é,-, másik nap kezdódik min
den el.öl1'ól. 

- Más hajléktalan szálláso
kon előfordultak komoly rend
bontások l.s. Kellett-e emiatt 
"vészféket hlizni ?" 

- Eddig nem volt rá példa. 
Lakóink tisztában vannak 
helyzetükkel. A rendőrséggel 
való ,,kapcsolatukat" DJár em
lítettük, ez az egyik visszatar
tó erő. A másik :  a fegyelme.. 
zetleneket kitiLthatjuk, ami a 
téli zimankós időben azért 
megfontolásra keszteti a leg
renitensebbeket l.s. 

- Búcsúzzunk egy, az eddi
gieknél is aktuálisabb kérdés
sel: karácsonykor terveznek-e 
a hajléktalanok számára vala
mi extrát? 

- Karácsonyfát minden-
képpen állítunk. Túl ezen, az 
egyik kocsiból kiszereljük az 
ágyakat, az így kialakított te
remben X. atya misét celeb
rál a lelki vigaszra szorulók
nak. 

Tborday ZoltAn 

A választmány döntött 

"Az ÖTA a iövő évb en növel i  
a készpénzsegélyek összegét 
A Vasutas Onkéntes Támo

gatási Alap választmánya no
vember 30-án tartotta soros 
fllését. Az elnökség előterjesz
tésében olyan, a tagokat úgy-
1zólván kivétel nélkül érintő 
kérdések szerepeltek napiren
den, mint az ez évi gazdálko
db tapasztalatai a háromne
Oedév tükrében, egyes intéz
ményes segélyek korszerűsíté
se, az ÖT A eljárási szabályzat 
mddosítása, valamint az 1994. 
ffi gazdálkodás irányelvei. 

Köztudott, hogy az alap leg
ffibb pénzforrása a tagdíjbevé
telekből származik. Ha ez ked
vezően alakul és az egyéb be
vételek is elérik vagy megha
ladják a tervet, több Jut segé
lyezésre, a rászorulók támoga
�a. Adni ugyanis csak ak
tor lehet, ha van miből 

Mint TiNld Attílánétól. az 
O'l'A .iroda vezetójétől meg
tudtuk, az idén volt miből ad
Iii. A tagdíj és az egyéb bevé
tldek ia az év elején elkészült 

és elfogadott terv szerint ala• 
kultak. Ez tette lehetövé, hogy 
a tagoknak készpénzsegélyek 
és szociális támogatás formá
jában juttatott támogatás 
e(II/Üttes összege meghalad;a a 
212 millió forintot. 

Hogy ebből a tekintélyes ösz
szegből 'a tagoknak milyen cí
men, mennyit juttattak? Hosz
szúra nyúlna tételesen felso
rolni. A nagyságrendek érzé
keltetésére azonban néhány 
adat ide kívánkozik. Kezdjük 
a közvetlen kiadásokkal, 
vagyis a készpénzsegélyekkel. 

Az intézményes segélyek 
közül az aktív dolgozók kór
házi ápolási segélye címén ki
fizetett összeg közel 23 mtllió 
forint. Csaknem ugyanennyit 
fordítottak a nyugdíjasok 
kórházi segélyére. A cukorbe
tegek 16 és fél millió forint 
segélyben részesülnek. Kelen
gye segélyre 15 mtlliót fizettek 
ki. A felsoroltakat magasan 
túlszárnyalja az OTA tagok-

nak kifizetett temetési segél11 
összege, mel11 meghaladja az 
50 millió forintot. 

A közvetlen segélyezés má
sik formája a szociális támo
gatás. Ebbe a kategóriába 
tartozik a méltányossági se
gély, a nyugdíjasok szociális 
segélye, a 100 éves életkort 
elérő tagok segélye, s az idő
szakos szociális gondozó. En
nek együttes költségkihatása 
47 millió 565 eze„ forint. 

Az OT A a jövő évi költség
vetés i rányelveiben a kész
pénzsegélyek nagyobb ará
nyú növelését tervezi. Az er
re a célra fordítható keret -
a segélyfejlesztések elfogadá
sától függően - 40-45 millió 
forinttal növekedne. A szociá
lis támogatás keretének pedig 
mintegy 20 százalékos növelé
sét tervezik. Az elnökség dön
tése alapján 1994-ben 1902 
idős embe1' gondozását 1'állal
ják. Erre 18 millió 300 ezer 
forintot szánnak, 2 millióval 
többet az ez évinél. 

A segélykeret megemelését 
a rászorultak számának nö
vekedése indokolja. Hasonló 
megfontolásból tartják szük
ségesnek a méltányossági se
gélykeret 17  -százalékos eme
lését. 

Az 0T A segélyfejlesztési 
kotlceoeiójával összhangban, 
1994, január l-jétől, két in
tézrhényes St!lé1Y fejlesztését 
javasolják az alábbiak sze
rint : 

- Cl flllUOd{Juo]e 
4i,otcift NVél11étaek iJBaegét 
120 forint n&pT'a (naptári éven 
beldl maxlmillsan 1 5  napra), 

- aaem1Jo-c, Jr,énylés esetln 
fJ tdm«?Qatú m�� ft4pt4ri 
l�t $00 forintra. 

...., u •lflttfft -,iél1J &ne-

9.1« ta1't6,i � eaetén 3000 
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A Vasutas �rt>,tc,aek ea.iillét t8GL . 'tlil>W dt- ke khölte. holt �. eüot. 
F,gyeaüla newt1nber 27-én a �J 11 � _,_ � qyea� 
MAV-kórha konferencia- utas iiclfil6 11ezWe1f • ea- oJyJm tajiégí � 
termében tartotta elsó kül- lcorbeteQelc iidtiltdéli f.uite- � �ben a �� � 
döft-kÖ7.QOlését. melyen a leinet frl•�-- '1d.e�- n•DA6 .adatok �...-
tagcsoportokat képviselő 18 bffl 111{1Zett t11uftlcélf4C. tólt. 
küldött mellett több mint fél- Voltak, akik igényelték, A k�ál ellamerff ift. száz érdeklődő vett részt. A hogy a cukorbetegeknek. kQ FeWt lffl1in e1aölt 9 � ,_ 
87 taggal két éve -1akult lönösen az tnzullnk�e � .Enlébet t&li:IVOI 

• 
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egyesület taglétszáma ma már szorulóknak legyen olyan uo� 0tunll'3étt j� 
az ezerhez közelít. Sajnos, van egészségügyi kartonja, ami • hogy érdtanelbt Jel)'ll6k� 
honnan meríteni az utánpót- betegnél van, amely rosszuU�t ben örökítsék bleg. VqUI a 
lást, mivel a vaautas társada- esetén a gyors orvosi, szak- közgyűlés új � elnök
lombiztosítlis egészségügyi el- szerű beavatkozást: megk6ny- Béget válaaztott. 
látási körében több ezren nyfthetné azáltal, hogy az or-
szenvednek ebben a betegség- vos ebből nyerhetne tájékozó- 0gyver.et6 elnfflt PdaJcá � 
ben. dást. ft6 nyugdíjas, a VSz szakén6-

A Jcijzgyillés elé tet'jesztett Megnyugtatásul a vezet6sé1 Je, a Vasutas cutor'bt!teget 
elnökséoi beszámoló 1cété1'es és a Magyar Cukorbetegek Egyesületének alapító tagja 
munlcá;ukat siker'esnek ítélte. Szövetségének jelenlévő elnö- lett. 
Ez a siker nemcsak a taglét- �----------------------..-szám növekedésében és új 
tagcsoportok létrehozásában 
mutatható ki, hanem a vaa
utas cukorbetegek érdekében 
végzett felvilágosító munká
jában, és a részükre nyújtott 
anyagi támogatásban is. Az 
egyesület sikeresen pályázott 
a parlament által szétosztásra 
kerülő társadalmi szerveze-
teknek nyújtott támoga-
tás elnyerésére. Részükre 
100 OOO forintot juttatott az 
illetékes pa„lamenti bizottság. 

A Vasutasok Szakszervezete 
és más szervek jelentős anya
gi támogatása mellett létre
hozták a vasutas cukorbete
gek támogatására alapítvá
nyukat, amelynek alaptőkéje 
ma már közel félmillió forint. 

Eredményesen ténykedtek 
az egészségügyi felvilágosítás 
területén, együttműködve a 
vasút-egészségügyi szervekkel.. 
Szakszerű támogatást kaptak 
a MÁV-kórház vezetőitöl. Di
cséretes a központi rendelö 
cukorbeteg-gondozó főorvos 
asszonyának, dr. Dömötör Er
zsébetnek és munkatársainak 
a munkája. 

Az e�esület feln(Stt � gyer
mek cukorbetegek részére a 
lehet6ségekhez mérten ked
vezményes üdtlltetést biztosí
tott. 

A közgyú!esen a hozzászó
lók elismeréssel szóltak a ve
zetőség eddig végzett munká
járól, kiemelték azt a szerve
zőmunkát, amelynek eredmé
nyeként ma már a vasutas 
cukorbetegek 10 százaléka az 

Szentes i cukorbetegek 

ta lá lkozóia 
Az Egészségügyi Világszer

vezet október 14-ét a cukor
betegek világnapjává nyilvá
nította és összekötötte Frederic 
Banting professzor születés
napjával, aki felfedezte az in
zulint. A nagy felfedezőre va
ló emlékezés jegyében tartot
tak összejövetelt Szentesen. 

- Senki ne gondolja, hogy 
mi a cukorbetegek egyesületé
ben állapotunkba belekesere
dett, letargikus emberekként 
éljük közösségi életünket -
mondta MagyaT Károl111&é, a 
szentesi egyesület elnöke. -
összejöveteleink fókuszában 
betegségünk, állapotunk prob
lémái és életviteliink szabá
lyozott korlátai állnak. 

A cukorbetegség társadalmi 
ügy, mert hazánkban félmil
lióan élnek e40'iltt ezzel a be

tegséggel. Támogatásukra hoz-. 
ták létre a nemzetközi diabe
tikus programot, és ennek ré
szeként alakult meg a Szentes 
és Körn11éke Cuko1'betegefnek 

Alapítványa. A közösség célja 
szakszerű irányítással a be
tegség szövődményeinek meg
akadályozása, az ellatás szük
séges infrastruktúrájának biz-

tosítása és a beteg 6nisrnerete. 
A betegek állapotuk könnyí• 
tésére többféle támogatásban 
részesülnek. Kapnak térítés• 
mentes gyógyszereket, inzuli• 
nos fecskendőket, pa�onokat. 
A Vasutasok önkéntes Támo. 
gatási Alapja évente eaY al
kalommal 1500 forint kalória
pénzt ad (népszerűen fgy ne
vezik ezt a juttatást), s gyó
gyászati segédeszközként 
megtéríti a vércukorszintmért'.i 
készülék árát. 

A szentesi összejövetel az 
ünnepi emlékezésből szórakoz
tató keretjátékká alakult át. 
Berki Erzsébet, a klub tagja 
legkedvesebb verseiből szavalt 
Juhász Gyulától és József At
tüától. A szentesi H01'1'áth 
Mihály Gimnázium drámai ta
gouto'9 diákjai Vidám músd
rukkal kedveskedtek az ün
nepség résztvevőinek. A cu
korbetegség témaköréből há
rom csapat mérte össze Isme
reteit a vetélkedőben. A han
gulatos összejövetel 15 gramm 
szénhidrátot tartalmazó va
csorával ért véget. 

Fo,as Pál 

Fantázianeve: DVJ 93 

Bemutatjuk a MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. 

új IC személykocsiját 
A gazdasql társaságokba 

átment Járműjavítók közül a 
Dunakeszi Vqongyártó és Ja
vító Kft. ar4nylag hamar túl
jutott a megrendelések: biá• 
nyában előállt nehézségeken. 
Ezt a nagyjavitásban átépített 
legújabb termékük, a DVJ U 
fantázianevtl IC forgalomra 
készült személykocsi is bizo., 
nyítja. Az újjávarázsolt kocsi 
műszaki korszerűsége, utas
kényelmi színvonala az üzem 
termékfejlesztő mérnökelne� 
technikusainak elméleti fel
készültségét, kivitelezést vég
ző munkások szakértelmét, 
igényességét bizonyítja. 

Ai új személ:Ykocsf protötí• 
pusa tíz hónap alatt készült 
el, majd hozzáfogtak a sorozat
gyártáshoz. A MAV az ez évi 
20 darabos megrendelés után 
1994-re további 60 kocslta 
adott megbízást. 

A MAV Dunakeszi Vagon
gyártó és Javító Krt. leg()jal>b 
tennékét, a DVJ 93 fantázl•
neV'ú személykocsit a kft. v.,_ 
zetai december 8-lin bemutat• 
ták a M A V  Rt vez�tői nek és a 
�ajtó �pvlsél�lnek, A bernu• 
tatóri SiklóW Caab.g elrtölt é,8 
Cacb'cif:H Jtfnos veátlg&zgat6 
Ws�tcába11 rént t1ttt PtJP,P 
Ptili, • VSt elnöke Ja; A qak• 
embéí'ek el t�é81e1 'oytlat,i 
kozt1tk az lif iöeálrót 





tükrös kaívéház" cfmtI '11 • 
zettáo) számaihoz Balogh Al• 
bert zenekara adta a � 
tet. 

- Mini nótti6nekea, 1-t4-
1:'41inkon túl is mcfo.rdultálT 

- Jgeq. A ezomszéd.: 
szágokban tö� � -
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