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AZ IDEI BEREMELES lILESEZETT 
, , 

KEDVEZŐBB A_TAVALY�ÁL AZ UTAZÓK (IG YVIV Ól TESTiJLETE 
(Folytatás az 1. oldalról) to, mert ennek megvalos1tasa to-

vábbi 12,5 százalékos béreme-
de legalább a 8000 forinttal in- lést igényelt, amelyre fedezet 
duló bértáblázat 100 százaléká- nem volt biztosítható. A másik Év végén egymásnak adták a ban figyelmen kívül hagyott kö

veteléseit orvosolta. 
Munka Törvénykönyvében elő
írt napi maximális 12 órás fog
lalkoztatás például nehezen 
egyeztethető össze a vasút me
netrendi adottságaival, amely lé
nyeges meghatározója a forgal
mi utazók napi munkaidejének. 
Az utazók ügyvivői testülete el
lenáll a munkáltató olyan törek
vésének, hogy az utazói munka
kört nyilvánítsák részben, illetve 
egészében készenlét jellegű 
munkakörré. Erre a testület 
visszatérő válasza, hogy erről 
szó sem lehel. A beszámolási 
időszakban - a VSz fellépésének 
eredményeiként - kedvezően 
alakult a pihenőidő szabályozá
sa. Ezzel szemben hátrányosan 
érinti az utazókat a túlórák 
egyenlőtlen elosztása. 

Több hozzászóló értékesnek 

nak eléréséhez szükséges ösz
szeg. Ezeknek a munkaválla
lóknak is csak a rájuk vonatkozó 
tarifatáblázatban szereplő bére
ket lehet megállapítani, illetve a 
100 százalék feletti alapbér meg
állapítás esetén a béreket 100 fo
rintra kell merevíteni. 

Az alapbér emelkedésén túl
menően azokkal arányos mér
tékben növekednek a bérekhez 
százalékos mértékben kötődő 
egyéb bérelemek is. Így növek
szik a forint értéke a műszakpót
léknak, túlóra pótléknak, ké
szenléti díjnak stb. Így például 
egy forgalmi szoigálattevő II. 
munkakört ellátó 14. fizetési 
osztályba sorolt 20 évi gyakor
lati idővel rendelkező munkavál
laló eddig 28800 forint alapbért 
kapott, amely 34900 forintra, 
vagy 6100 forinttal emelkedik. A 
dolgozó müszakpótléka pedig 
1380 forinttal lesz több. Az 
összes kereset növekedés így pe
dig megközelíti a 8000 forintot. 

Az 1994. évre vonatkozó bér
fejlesztési javaslatok között két 
fontos kérdés is szerepelt, amely 
most nem valósulhatott meg. A 
munkavállalók széles köre igé
nyelte, hogy a bértarifa-táblázat 
induló bérét 8000 forintról 9000 
forintra (a jelenlegi minimálbér 
szintjére) emeljék fel. Sajnos ez 
az igény nem volt érvényesíthe-

Fiz. oszt .. 1. 2. 

Gyak. idő 

0-13 8000 8000 

4-6 8000 8000 

7-9 8000 8000 

10-12 8000 8200 

13-15 8000 8500 

16-18 8000 8800 

19-21 8300 9200 

22-24 8700 9500 

25-27 9000 9900 

28-30 9400 10300 

31-33 9800 10700 

34-36 10100 11200 

37-39 10600 11600 

40- 11000 12100 

Flz. oszt 1. 2. 

Gy■k. idő 

0-3 8000 8800 

4-6 8300 9200 

7-9 8700 9500 

10-12 9000 9900 

13-15 9400 10300 

16-18 9700 10700 

19-21 10100 11100 

22-24 10500 11600 

25-27 10900 12000 

28-30 11400 12500 

31-33 11800 13000 

34-36 12300 13500 

37-39 12800 14100 

40- 13300 14700 

munkaváll!llói igény a bérbeso- kilincset a VSz székházában 
rolási és tarifarendszer módosí- számvetésre készülő szakszerve
tása volt. A munkáltató is terve
zett némi módosítást a bérbeso
rolási rendszeren. A változtatá
sok jelentős bértöbbletet igé
nyeltek, amelyre többletbér nem 
volt. A meglévő források rész
ben erre a célra történő igénybe
vétele viszont kizárta volna a 
100 százalékos tarifaértékekre 
való ráállást. Ezért született az a 
közös döntés, hogy 1994-re nem 
módosul a bér- és tarifaszabály
zat, illetve a Vasutasok Szak
szervezete kérésére egy módosí
tás mégis történt. Ez az utasítás 
3.12 pontjára vonatkozik, amely 
előírja, hogy a munkavállalót 
egy év késleltetéssel vissza kell 
sorolni, ha szolgálati hely kate
góriája alacsonyabb lett a telje
sítmények csökkenése miatt. Si
került elérni, hogy a vezér
igazgatói utasítás kimondja, 
hogy változatlan munkakör és 
szolgálati hely esetén a munka
vállalók a jelenlegi fizetési osz
tályukat megőrzik, tehát a szol
gálati hely kategória módosítá
sából adódó visszasorolást 1994. 
évben nem kell végrehajtani. 

A mellékelt táblázatokból ki

olvashatók az új alapbérek, illet
ve megállapíthatók a béremelési 
mértékek. 

zeti testületek képviselői. Érthe
tő ez a nagy sürgés-forgás, hi
szen a VSz szervezeteinél meg
kezdődtek a választások. Az 
ügyvivői testületek sorra ülésez
nek. Napirendjükön nemcsak az 
1993. évi munkájuk számbavé
tele szerepel, hanem az elmúlt 
három év tevékenységének mér
·Iegét is megvonják. December 
16-án tartották az egyik legré
gebben működő tagozat, az uta
zók ügyvivői testületi ülését. 

A tagozat 1989-ben alakult a 
vasúti forgalmi utazói létszám
ból, amely körülbelül 4000 sze
mély. 2650 a VSz tagja. Ennek 
közvetlen képviseletét látja el a 
tagozat vezetője. 

Az ügyvivői testület elé került 
beszámoló tárgyilagosan vette 
számba és értékelte a három éves 
tevékenységet. Ma már hetven te
lepállomáson működnek. Heves 
viták után született meg a tagozat 
szervezeti és működési szabályza
ta. A küldöttek Friedrich Imrét, a 
budapesti igazatóság küldöttét vá
lasztották vezető ügyvivővé, aki 
jelenleg is betölti ezt a tisztséget. 
A testület működésének első idő
szakában olyan javaslatokat tett a 
MÁV Kollektív Szerződéshez, 
amelyek a forgalmi utazók koráb-

Javaslatukra a munkáltató elfo-
gadta a túlórák 100 százalékos dí
jazását. A várakozási idő 4 óráról 
6 órára emelkedett. A jegyeladási 
jutalékot 5 százalékról 8 százalék
ra növelték. Az utazók béremelé
sében is sikerült elfogadható ered
ményeket elérni. A testület tanács
kozását hátrányosan befolyásolta, 
hogy több esetben meghallgatásuk 
mellőzésével történtek megegye
zések. 

Az utazói tagozat tevékenysé
ge különösen a szakmai érdek
védelem területén váltott ki elis
merést. Az 1992-ben bevezetett 
bértarifarendszer előnyösen érin
tette a vidéki telephelyek utazó 
személyzetét. Több területen 
azonban nem sikerült met 
őriz-ni az előnyös megállapo
dást. Visszalépés történt például 
a már bevezetett túlóra és mü
szakpótlék mértékében. A MÁV 

ruházati utasítást viszont az uta
zószemélyzet javára úgy sikerült 
módosítani, hogy a 3 év kihor
dási időre adott 3+2 ing helyett 
3+3 inget rendszeresítettek két 
évre. Csökkent a félcipő és egy
két ruhadarab kihordási ideje is. 

A testület nap mint nap szem
betalálja magát olyan problé
mákkal, amelyek megoldása tör
vénymódosítást igényelne. A 

Alig egy éve nagy felháboro
dást váltott ki a forgalmi utazók 
között a mozdonyvezetők for
galmi utazóként való foglalkoz
tatása. A MÁV vezetése olyan 
kompromisszumra kényszerült, 
amelynek eredménye, hogy ko
rábban is forgalmi utazói beosz
tásban dolgozókat ez az intézke
dés hátrányosan nem érintheti. 
Az utazók egységesen léptek fel 
a kitüzők viselése ellen is. Az 
_ügy bíróságra került. Olyan 
bölcs bírói döntés született, hogy 
a kitüző viselése csak önkéntes 
alapon történhet. 

és célravezetőnek tartotta, hogy 
a VSz vezetői a szakszervezet 
szervezeti felépítésében nagy ru
galmasságot tanúsítottak. Az 
utazók például több nagyobb ál
lomáson létrehozták sajM szak
szervezeti bizollságukat. Az ed
digi tapasztalatok igazolják, 
hogy nincsenek "határvillongá
sok", átfedések az állomási szb
ék és az utazói szb-ék között. 
Folyamatosan kialakul egy 
egésL�éges munkamegosztás, 
amely a közös érdekeket szol
gálja és növeli a VSz szerepét a 
munkahelyeken. A tagozati 
szakszervezeti bizottságok és az 
ügyvivők döntő többsége fiatal, 
30-35 éves korosztályúak, lelke
sek, ötletgazdagok. Nem félnek 
kimondani az igazságot, bátran 
bírálnak. Ezt igazolják az ügyvi
vői testületi döntések is. A MÁV 

Rt-nél hatvan utazót választottak 
az üzemi tanácsok tagjává. 
Nyolcat pedig az üzemi tanács 
elnökének. 

Ez a tagozat is, mint a VSz 
mindegyik szervezete készül a 
VSz XIII. kongresszusára. Már 
alaposan tanulmányozták a szak
szervezet programját és alapsza
bály-tervezetét. A kongresszuson 
küldötteik hallatni fogják hang
jukat. 

Pásku Jenő 

Dr. Simon József 
'----------------------------------------------------

BÉRTÁBLÁZAT: 82,4%-OS TARIFAÉRTÉKEK 
(érvényes: 1993. április l-jétől 1993. december 31-ig) 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

8000 8800 9700 10600 11700 12800 14100 15500 17100 18800 20700 22800 

8300 9100 10000 11000 12100 13400 14700 16200 17800 19600 21500 23700 26000 28600 

8600 9500 10400 11500 12600 13900 15300 16800 18500 20300 22400 24600 27100 29800 32800 

9000 9900 10900 11900 13100 14500 15900 17500 19200 21200 23300 25600 28200 31000 34100 37500 41200 45400 49900 

9300 10300 11300 12400 13700 15000 16500 18200 20000 22000 24200 26600 29300 32200 35400 39000 42900 47200 51900 

9700 10700 11700 12900 14200 15600 17200 18900 20800 22900 25200 27700 30500 33500 36900 40500 44600 49100 54000 

10100 11100 12200 13400 14800 16300 17900 19700 21600 23800 26200 28800 31700 34800 38300 42200 46400 51000 56100 

10500 11500 12700 14000 15400 16900 18600 20500 22500 24800 27200 29900 32900 36200 39900 43800 48200 53100 58400 

10900 12000 13200 14500 16000 17600 19300 21300 23400 25700 28300 31100 34300 37700 41500 45600 50200 55200 60700 

11400 12500 13700 15100 16600 18300 20100 22100 24300 26800 29400 32400 35600 39200 43100 47400 52200 57400 63100 

11800 13000 14300 15700 17300 19000 20900 23000 25300 27800 30600 33700 37100 40800 44800 49300 54300 59700 65600 

12300 13500 14900 16300 18000 19800 21800 23900 26300 29000 31800 35000 38500 42400 46600 51300 56400 62100 68300 

12800 14000 15500 17000 18700 20600 22600 24900 27400 30100 33100 36400 40100 44100 48500 53300 58700 64500 71000 

13300 14600 16100 17700 19400 21400 23500 25900 28500 31300 34400 37900 41700 45900 50400 55500 59800 67100 73800 

BÉRTÁBLÁZAT: 100%-OS TARIFAÉRTÉKEK 
(érvényes: 1994. január l-jétől) 

3. 4. s. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

9700 10600 11700 12900 14200 15600 17100 18900 20800 22800 25100 27600 

10100 11100 12200 13400 14700 16200 17800 19600 21600 23700 26100 28700 31600 34800 

10500 11500 12700 13900 15300 16900 18500 20400 22400 24700 27200 29900 32900 36100 39800 

10900 12000 13200 14500 15900 17500 19300 21200 23300 25700 28200 31100 34200 37600 41400 45500 50000 55000 60500 

11300 12500 13700 15100 16600 18200 20100 22100 24300 26700 29400 32300 35500 39100 43000 47300 52000 57200 63000 
11800 13000 14300 15700 17200 19000 20900 23000 25200 27800 30500 33600 37000 40700 44700 49200 54100 59500 65500 
12200 13500 14800 16300 17900 19700 21700 23900 26300 28900 31800 34900 38400 42300 46500 51200 56300 61900 68100 
12700 14000 15400 17000 18700 20500 22600 24800 27300 30000 33000 36300 40000 44000 48400 53200 58500 64400 70800 
13200 14600 16000 17600 19400 21300 23500 25800 28400 31200 34400 37800 41600 45700 50300 55300 60900 67000 73700 
13800 15200 16700 18300 20200 22200 24400 26800 29500 32500 35700 39300 43200 47600 52300 57600 63300 69600 76600 
14300 15800 17300 19100 21000 23100 25400 27900 30700 33800 37200 40900 45000 49500 54400 59900 65800 72400 79700 
14900 16400 • 18000 19800 21800 24000 26400 29000 31900 35100 38700 42500 46800 51400 56600 62200 68500 75300 82900 
15500 17000 18800 20600 22700 25000 27500 30200 33200 36500 40200 44200 48600 53500 58900 64700 71200 78300 86200 
16100 17700 19500 21500 23600 26000 28600 31400 "34600 38000 41800 46000 50600 55600 61200 67300 74100 81500 89600 







Emlékezetem szerint eddig 
mér vagy- egy tucatszor "meg
kilblltam• a hazai mellékvo
.na•-on közleked6, �ehszlo-
9'1é csúcstechnikát képvisel6, 
a. régi fapados kocsiknál alig 
kéf1V81mettenebb Bz sorozatú 
motoM>natokat. Most öröm
mel jel�etem, "Piroska" 
béWónult a magyar. ha ugyan 
nem &:világirodalom jeles al
kotésai közé. "Dicséretéről" 
nél6 versikét - bizonyos Vá
mosi Jénos által jegyezve - a 
VfJlútmotfvumgyOjtók hfradó-. 
ja adta közre. Lássuk hát: 

1 

Óda a Bz-hez 

Tborday Zolfjn 

Hidrosztatikus lultésú, ma
nudlis vezbléstl 
Csodarondaság . 

Ó, te naplwllelcto"al fiM, 
nyári szol4r grillsül6, 
Vagy jegesmedvét fölvidll6, 
téli mirelil gyorsfagyasztó. 

ó, mily piros ziJnuniJgéssel re
pflesz vaspálya vadonba. 
Nem véletlenül vagy te Stu
denlca Vagonka. 

Elismerem, nyfltak már a 

poetizmus ágyásaiban ennél 
szebb virágok is, ám a költé
szetben eme csiszolatlan 
gyémántjának tényszerOsé
géhez egy pillanatig sem fér
het kétség. Aki pedig nem 
hisz a fönti költemény igazsá
gában, hát egy ezresért meg
szerezheti a szükséges ta
pasztalatokat, mondjuk Buda
pest és Balassagyarmat vi
szonylatában. Lefogadom, 
visszafelé már tegszfveseb
ben gyalog jönne ... 

Thorday 

Fíítóházat fíít 

·a ''Troman'� 

Vasút a fe6tésmlben címmel de
cember 3-12-e k6z6tt SZegeden, a 
m..,i pedag6gial lnlézaf� 

� 

MEGLEPETE9. 
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Száz éves a VKD Segélyező és Biztosító Egyesülete 

A Podmaniczky utca 75-ben 
müködő nagy múltú vasutas 
egyesület, a Vasutasok és Köz
lekedési Dolgozók Segélyező és 
Biztosító Egyesülete az idén ün
nepli alapításának századik év
fordulóját. A centenárium kap
csán kerestük meg Márton And
rást, az egyesület ügyvezető el
nökét, hogy múltjukról, jelenük
ről és az idei tervekről kérdez
zük. 

Egyesületünk jogelődjét 
1894-ben alapították a vonatkí
sérők a Szív utcában - kezdi 
visszaemlékezését Márton And
rás. - Az akkori létszám mintegy 
harminc fő volt. Az egyesület 
neve ezalatt a száz év alatt sok- • 
szor változott, legutoljára 1992-
ben, amikor is lehetővé tettük, 
hogy a közlekedés egyéb ágaza
taiban dolgozók is tagként be
lépjenek hozzánk. 

- Mekkora a létszáma az egye
sületnek és mennyi a havi tag
sági díj összege?? 

- Kétszáz-kétezer a tagsági 
létszám, és ez közel kilencvene
zer tagot jelent. Azért mondtam 
kétféle számot, mert az alapsza
bályunk szerint egy személy ma
ximum öt tagságot vehet fel, ami 
azt jelenti, hogy az ötszörös tag
sági díj fizetése mellett ötszörös 
összegü szolgáltatásokra jogo
sult. A havi tagdíj 40-45 forint 
között mozog, az életkortól füg
gően. 

- A befizetett tagdíjak után 

S 

zobája sarkába terebé
lyes láda volt tolva. 
Szenet tartott benne. 
Ezen ült naphosszat, s 

törött lába fájós csontjait mele
gítette a kis Jancsi-kályhánál. A 
kályhán kormos lábasban hol 
paprikáskrumpli, hol feketekávé 
gőze emelgette a fedőt. Ez volt 
az egyetlen zaj a szobácskában, 
amit szívesen is hallgatott, mert 
egyedüllétében a családi életre, 
a háztartással járó tevés-vevésre 
emlékeztette. Melléből sóhaj tört 
fel, bajusza zsíros szálai ki-be
lengtek szája szélén a sóhaj nyo
mán. Felesége pár hónapja halt 
meg. Évek óta súlyos beteg volt, 
s hogy nincs belőle felgyógyu
lás, egyszerüen nem akarta tudo
másul venni, bár lelke mélyén 
érezte, hogy a halál közel áll fél
ereszes házuk küszöbéhez. 

Nyomasztó élete volt felesége 
betegsége alatt. Néha megbe
szélte magában a helyzetét az 
üres istállóban, ahonnan már rég 
kidöglött a kehes, csont-bőr 
igásló. A munkahelyén is foly
ton érdeklődtek a kézbesítő tár
sak, s ez idegesítette. Hiszen mit 
feleljen a sok kérdésre? Szegény 
asszony minden nap rosszabbul 
érezte magát. A főnök is érdek
lődött olykor, különösen azután, 
hogy kiadták a kórházból. Ó 
csak legyintett a főnöknek, ezzel 
mutatva ki az asszony változat
lan súlyos állapotát. 

Az üres istállóban sokszor 
mondogatta magában: Ne búsulj 
Károly, hisz él még Julis, még 
meggyógyulhat. Amikor erre az 
időre gondol, szinte érzi a sült
szalonnával ízesített túróscsusza 
zamatos illatát. Mennyivel jobb 
volt az, mint most ez a folytonos 
paprikáskrumpli. Aztán eljött a 
rettenetes nap: Julis meredten fe-

hányféle szolgáltatás vehető 
igénybe? 

- Tizenkilenc féle szolgáltatást 
nyújt egyesületünk, s ezek gya
korlatilag az élet valamennyi te
rületét felölelik, a születéstől a 
halálig. Ezeket az úgynevezett 
szociális szolgáltatásokat a ta
gok részére a választmány által 
évente meghatározott keretösz
szeg erejéig biztosítja az egyesü
let. Emellett külön balesetbizto
sítási kártérítésben részesülnek 
azok a tagok, akik havi 2-10 fo
rintos díj fizetés mellett külön bal
esetbiztosítási szerződést kötöttek. 

- Az emberek megélhetési kö
rülményei egyre nehezednek. Az 
egyesület lépést tud-e tartani a 
megnövekedett igényekkel, illetve 
gondoltak-e a munkanélküliekre? 

- 1993. január 1. óta vezettük 
be új szolgáltatásként a munka
nélküliek szociális segélyét, 
amelyet a legalább 20 éve tag
sági viszonnyal rendelkező sze
mélyek vehetnek igénybe, leg
feljebb hat hónapos időtartamra, 
2000-5000 forint összegben. 
Emellett a legnagyobb eredmé
nyünknek tekintjük, hogy idén 
január l-től tagdíjemelés nélkül 
100 százalékkal emeltük az 
öregségi segély és 50 százalék
kal az árvasegély összegét. Eh
hez még csak annyit szeretnék 
hozzáfüzni, hogy a vasútnál mű
ködő többi egyesülethez viszo
nyítva a Vasutasok és Közleke
dési Dolgozók Segélyező és 

küdt az ágyban. Csuli, a korcs 
kuvasz kutya hajnalban vonyí
tásba kezdett a holdvilágos ud
varon. Már akkor érezte, a bal
jóslatú vonyításból a halál érke
zését. Julis a mellette lévő ágy
ban hörgött, szinte hallja ma is 
mondatfoszlányait: - Károly, 
nem akarlak itt hagyni, de mu
száj menni. Majd téged is ma
gammal viszlek. Féltelek. 

Igen, határozottan emléke
zett rá: ezt mondta. Szabadkoz
ni akart, de nem bírt szólni a 
torkát fojtogató döbbenettől. 
Csak gondolta, hogy ő nem 
akar menni, bármennyire is jó 
lenne ott az ismeretlenségben 
Julissal. De lehet-e ott jó? Itt a 
földön valóban jó volt vele 
lenni. Julis volt az őrangyala,_ 
mennyországa, mindene. De 
ott vajon várja-e még, félti-e 
még, küldi-e érte egyszer a ha
lált, hogy magával ragadja, 
odavigye Julis mellé és együtt 
éljenek tovább olyan szere
tetben, mint itt a földön? 

Pár nappal a temetés után sza
badságot vett ki. Bement a hiva
talba a szabadságot kiíratni. Alig 
ért a Szentesiék előtti nyomós 
kúthoz, a felduzzadt jégpáncélon 
akkorát vágódott, hogy eltört a 
lába. Mentő vitte a közeli kór
házba. Első gondolata az volt, 
hogy Julis jött érte. Lába rettentő 
fájdalmát alig érezte a rémület
től. Táncsak nem most váltja be 
ígéretét? Csak annyit ért el vele 
Julis, hogy a szabadság kiírása 
helyett táppénzre került... Nem 
is fog sikerülni Julisnak, hogy őt 
elvigye, mert a lába rohamosan 
kezd gyógyulni, a gipsz is lassan 
lekerül a lábáról. A Jancsi-kály
ha melege a gipszet is átjárja. 
Egészen jól érzi magát. Miért is 
kell annyira gondolkodni az asz-

Biztosító Egyesületének tagsági 
díja a legalacsonyabb vala
mennyi közül. 

- Miből gazdálkodik az egye
sületük, és a költségvetésből mi-

lyen tervek megvalósítására van 
mód 1994-ben? 

- Mintegy százharminc millió 
forint az éves költségvetési ke
retünk, ebből kell gazdálkod-

A balatonfüredi központi üdülő 

• 

szony után. Miért? Julis nem fog 
őérte soha, de soha jönni. Julis 
meghalt. Julis nincs többé. 

A gondolatok hozták a meg
nyugvást, vigasztalást. Gondola
taiban odáig ment, hogy a gyá
szévet pár hónappal lealkudta. 
Mert ugye a szobát is rendben 
kell tartani, főzni is kell, mosni 
is kell. Szól: asszonyt kellene 
hozni. Volna is két utcabeli. 
Mind a kettő eljönne hozzá, ha 
hívná. Még van három éve a 
nyugdíjig, s az a havi húszezer 
is édeskésen vonzó. Egyiknek a 
vejével, másiknak a menyével 
van gondja. Mert az özvegy
asszonyak nemcsak az a fontos, 

hogy szép derék, eleven legyen 
a szépreménytl, hanem az is, 
hogy mennyi a pénz .. Asszony
nak való hát volna. Csak úgy, 
közös megegyezéssel, vagy 
hogy is szokták manapság mon
dani. Hat-hét óra alatt kikézbe
síti a leveleket, de ha kell, a cso
magokat is kihordja. Nyugdíj 
után is kell a postás, mondta a 
főnök: csomagkézbesítést vállal. 
Vesz egy olcsóbbfajta lovat, az
zal jó pénzt keresne. Ha pénz' 
lesz,, lesz vágyakozás, szeretet 
is. Előbb befedi a konyhaszek
rényt márványpapírral, az üres 
madárkalitkát felfrissíti festékkel 
és két kanárit vesz bele. Szép 
lesz az élet, nagyon szép, mint 

amilyen szépek ezek a gondola
tok is. Színezte, alakítgatta, ra
kosgatta élete sorát saját szájaíze 
szerint, de a két utcabeli özve
gyet sem hagyta ki a tervéből. 

Csonkára vágott csibukját új
ratömte. Megpiszkálta a kályha 
parazsát, az összehajtogatott 
pokrócot megigazította maga 
alatt. Ahogy nekidőlt a falnak, 
szinte fekvő helyzetbe került. 
Kényelmesnek találta így az 
ülést, nem kívánkozott még ágy
ba. Nagyon jó érzés, ahogy a 
forró gipsz melegíti törött lábát. 
Majd estefelé fog jönni Harsány 
Béni kézbesítő társa, mindig hoz 
valami új hírt, mi történt a hiva-

talban. Este még soká lesz. Be
csukta a szemét, úgy gondolko
dott tovább. A kiszínezett jövő, 
a szép nyugdíjas öregség moz
gott öregedő agyában, de aztán 
jött Julis, átölelte, simogatta, 
mint valamikor, és vele aludt el. 

A Jancsi-kályha parazsának 
utolsó szikrája is kialudt. A pap
rikáskrumpli megdermedt, tete
jén megfagyott a piros zsír. Zúz
marától lett fehér az ajtó vaski
lincse. Az ablak üvegén jégvi
rágból gyönyörú csokor alakult 
ki. Mozdulatlanság ülte meg a 
szobát. Hanyattdőlve aludt, szája 
is elernyedt. Pipája fogai közül 
kicsúszott és nagy koppanással 
ért a padlóra. 

nunk. 1993-ban a befizetett tag
sági díjak 70-75 százalékát fizet
tük ki a különböző segélyekre. 
Emellett létesítményeink fenn
tartására is folyamatosan költe
nünk kell. Balatonfüreden há
rom üdülőnk van, ahol kedvez
ményes és az ingyenes üdülte
tésben vehetnek részt a tagjaink. 
1994-től a tavaly korszerűsített, 
úgynevezett 1. számú központi 
üdülőben egész évben fogadjuk 
a pihenni vágyókat. Az ingyenes 
üdültetéseket a főszezonon kívül 
bonyolítjuk, a 106 fő befogadá
sára alkalmas épületben. Egy tíz 
napos turnus egy személynek tí
zezer forintjukba kerül, míg a 
főszezoni kedvezményes üdülés
nél tavaly a 980 forintos önkölt
ségből az egyesületi tagok csak 
600 forintot fizettek fejenként és 
naponta. 

Az idén a tetőszerkezet átalakí
tásával, manzárd szobákat létesí
tünk a férőhelyszám növelésére. 
Ezenkívül Bükfürdőn van egy 
üdülőtelkünk, ahol gyógyüdülő! 
szeretnénk építtetni, kiaknázva a 
gyógyforrások közelségét. 

Ügyfélszolgálatunk munkájá
nak gyorsítására és korszerúsíté
sére számítógépes hálózatot épí
tünk ki. Hogy érzékkeltessem, 
erre miért van égetően nagy 
szükségünk, csak egy tegnapi 
adatot mondanék. Ügyfélszolgá
latunk 225 fő részére 465 ezer 
forintot fizetett ki. Ez a napi 
ügyfélforgalom jellemző a de-

A nagy ölelkezésből ütemes 
zaj ébresztette fel. Az ablakot 
verték. Szeméből az álmot dör
zsölgetve kocogott az ablakhoz. 
Fejében volt még a Julissal töl
tött néhány órai boldogság ... 
Megkaparta az ablaküvegre ra
kódott jégpáncélt, közben arra 
gondolt, hogy táncsak nem Julis 
jött érte. Széles nyílást sikerült 
kaparnia, azon szépen kilátott. 
Bizony nem Julis jött érte, ha
nem nájlon fejkendőben, szép 
városi bundában, karján retikül
lel az egyik utcabeli özvegy
asszony állt ott, arca, szája-sze
me harciasra kifestve. Mindent 
megértett. A nyíláson átnézte az 
ass:z;onyt, az meg a megkapart 
ablak üvegén megjelent nagy 
szemgolyót. Nézték egymást, 
mígnem az asszony mosolyra 
húzta a száját és halkan szólt: 

- Jöttem volna egy kicsit be
szélgetni. 

Szép volt az asszony, nagyon 
szép, ahogy ezt kimondta. Szája 
szögletében kis gödröcske jelent 
meg, ahogy Julisnak szokott. Ju
lis azonban szebb volt festék 
nélkül, bunda nélkül is, hogy az 
ember szíve ma is beleremeg, ha 
rágondol. A szemét se kormozta 
ki a lelkem soha, mégis úgy tü
zelt az akár a gyémánt. Meg kell 
hagyni, az özvegyasszony is 
elég szemrevaló, az ember bírja 
megállni ... Julis, Juliskám most 
segíts. Állt az ablakban, a fagy 
az arcába csapott. Az asszony 
felemelte a fejét, arca szinte vi
lágított. Julis, ne hagyj el. 
Összébbhúzta az ablakot, kis 
rést hagyott rajta, a szemét be
csukta, úgy merte kimondani. 

- Ne haragudjon, de már még
gondoltam. Ne jöjjön többet, 
Zsófia! 

Berántotta az ablakot, s úgy 

cemberi és januári időszakra. A 
számítógépes ügyintézés beve
zetése mellett lehetőséget bizto
sít egy új biztosítási forma be
vezetésére is. A "Zöld Fény" el
nevezésű biztosítást szintén az 
idén kívánjuk bevezetni. A száz
tíztől hatszáz forintig terjedő ha
vi biztosítási összegért külön
külön és együttesen baleseti, be
tegségi és öregségi biztosítást le
het majd kötni. 

- Milyen a segélyező és bizto
sító egyesület kapcsolata a MÁV
val és a szakszervezetekkel? 

- Jó a kapcsolatunk a MÁV
val, amelyet egy külön együtt
működési szerződés szabályoz. 
Ennek keretében az aktív és a 
nyugdíjas tagjaink járandóságá-. 
ból levonják és átutalják a tag
díjakat, valamint vonalpostát 
biztosítanak az egyesületnek. A 
szakszervezetekkel törekszünk a 
jó kapcsolat fenntartására. Pél

dául a Vasutas Nyugdíjasokért 
Alapítványnak tavaly 50 ezer fo
rintot utaltunk át. 

- Végezetül visszatérve a 
százéves évfordulóra, hogyan 
készülnek az ünnepre? 

- Az ünnepi közgyülést október 
15-én tartjuk, ahol majd megjuta
lamazzuk azokat a legrégebbi tag
jainkat, akik 40, 45 vagy 50 éve 
léptek be az egyesületünkbe. 
Emellett most készül az a könyv, 
amely az egyesület 100 éves tör
ténetét örökíti meg. 

Kovács Györgyi 

zárta vissza, mintha az életére 

törő rémet zárná ki. Még kiné

zett a nyíláson: az asszony még 
mindig ott állt csodálkozó sze
mekkel: az ablak előtt. 

Az udvari ajtóhoz bicegett: 
- Csuli, gyere be kiskutyám! 
A kis görbelábú korcs kuvasz 

berohant, a szoba közepén szét
vetette lábait és lerázta magáról 
a fagyos havat. Aztán gazdájá
hoz szaladt. Az leerőltette magát 
a sámlira, magához húzta, átfog
ta a nyakát, végigpaskolta hátsó 
felét: 

- Csuli, Csulikám, ezntúl itt 
alszol velem, bent a melegben, 
még megfagynál odakint. 

Szeméből meleg sósvíz csur
gott végig az arcán. Úgy magá
hoz szorította a kiskutyát, hogy 
az szinte nyögött belé. Hiába, az 
ember csodálatos teremtmény, 
nem tud meglenni szeretet nél
kül. Mindenképpen szeretnie 
kell, ha más nincs a háznál, hát 
a saját kutyáját. A kutya a leg
hűségesebb. És kell-e neki, a pár 
év múlva nyugdíjba menő, 
negyven év szolgálatot lehúzott 
postás kézbesítőnek más, mint a 
saját kutyája? Bizony nem kell 
neki. Mert az elsőt, az igazit 
nem pótolja soha senki. 

A Jancsi-kályhában újragyúj
totta a tüzet, nemsokára langyos 
melegség és a paprikáskrumpli 
szaga töltötte meg a szobácskát. 
Két tányért, evőeszközt rakott az 
asztalra, ha majd jön a kézbesí
tőtársa, megkínálja. A tükrösfi
ókban fényes kanálka került a 
kezébe. Julis kanala volt. Meg

simogatta, visszatette a helyére, 
az emlékei közé. Aztán enni 
kezdett, előbb azonban a Csuli 
kislábasát szedte tele a jó zsíros 
krumpliból. 

Dénes Géza 
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A szakszervezeti jogse

gél yszolgálatokat egy 1976-
os SZOT szabályzat hozta 
létre. Létük nem jogszabá
lyon alapult. Más kérdés az, 
hogy a jogszolgálatok műkö
dését a Polgári Perrendtartás 
elfogadta, így nem csupán 
szakszervezeti tagok, hanem 
bármely aktív és nyugdíjas 
munkavállaló képviseletét is 
perben, vagy peren kívüli 
ügyeit is elláthatták. Egyéb
ként a második világháború 
előtti időben is ismert volt 
Magyarországon a jogsegély
szolgálat egy érdekes és ko
rábbi formája. Ennek lénye
ge, egy jogvédelmi utalvány 
volt, amit a szervezett dolgo
zók igényelhettek, és ennek 
felhasználásával ingyenes 
ügyvédi képviselethez juthat
tak. A MÁV és a GySEV te
rületén a 70-es évek végére a 
jogsegélyszolgálatok teljes 
köre épült ki. Ez valamennyi 
vasutas és nyugdíjas kollegá
nak a legkézenfekvőbb, egy
ben ingyenes jogi tanácsadás 
és képviselet lehetőségét je
lentette. A jogsegélyszolgálat 
működési területe nem korlá
tozódott a munkajogra, így a 
polgári peres és államigazga
tási ügyek széles körben el 
voltak látva. 

A szakszervezeteknek nem 
okozott problémát a jogszol
gálat működtetése és finan
szírozása, hiszen a MÁV és 
a GySEV mint munkáltató 
infrastrukturálisan és anyagi
lag is biztosította a műkö
dést. 

1989 után gyökeresen kez
dett megváltozni a jogsegély
szolgálat helyzete. A munka
vállalói érdekvédelem egyre 
több jogi ismeretet igényelt, 
miközben a jogsegélyszolgá
lat működési feltételei rom
lottak. 

Másik figyelemreméltó kö
rülmény, hogy közben a jo
gász társadalom is "tudatára 
és jelentőségére" ébredt. To
vábbá a Polgári Perrendtartás 
is megváltozott. A fent leírt 
körülményekre tekintettel a 
Vasutasok Szakszervezete a 
jogsegélyszolgálatot 1993. 
január l-jétől a jogszabály
változásokra tekintettel új 
szervezeti formában, azaz 
ügyvédi irodaként működteti. 
Az iroda és a Vasutasok 
Szakszervezete között meg
bízási szerződés jött létre, 
amely szerint az iroda arra 
vállalkozik, hogy megbízói 
díj ellenében továbbra is el
látja a Vasutasok Szakszerve
zete jogszolgálatát változat
lan formában. A megbízási 
szerződésben rögzítésre ke
rült, hogy melyek azok a te
vékenységek, ügycsoportok, 

amelyekben az iroda jogi fel
világosítást, tanácsadást, ok
iratkészítést, perirl\t készítést, 
illetve ingyenes jogi képvise
letet köteles nyújtani a Vas
utasok Szakszervezete tény
leges és nyugdíjas tagjainak. 
Ezzel a megállapodással si
került elérni, hogy a V Sz tag
jainak jogvédelme változatla
nul megmaradjon. 

Ebben a kérdésben a 
MÁV-on belül működő 
egyéb érdekvédelmi szerve
zetek előtt járunk és talán en
nek is köszönhető, hogy a 
jogszolgálat létére is tekintet
tel tagokat nyerünk szakszer
vezetünk számára. Fontos 
kérdés annak megállapítása 
is, hogy a területi irodákban 
nagy vasúti ismerettel és jo
gi. munkaügyi, társada
lombiztosítási tudással ren
delkező jogászok és más 
szakemberek kerültek alkal
mazásra. Jelenleg az iroda 
hálózata és szolgáltatásai 
mind a GySEV, mind a 
MÁV, mind az újonnan ala
kult gazdasági társaságok ak
tív és nyugdíjas munkavál
lalóit lefedi. 

Néhány adat az ügyfél for
galom alakulásának szemlél
tetésére. 

1993 első tíz hónapjában 
az iroda munkatársai mintegy 
4700 ügyben jártak el, ami 
1992 évi hasonló időszaká
hoz képest 10 százalékos 
mértékű növekedést mutat. 
Továbbra is a munkaügyi és 
társadalombiztosítási ügyek 
fordulnak elő legnagyobb 
számban. Sajátos helyzet ala
kult ki a rendkívüli felmon
dási ügyek esetében, ezeknél 
sajnos jelentős részben az it
tasságból eredő elbocsátások 
a gyakoriak. Ezekben a pe
rekben a bírói gyakorlat to
vábbra is nagyon szigorú. 

Jogász kollégáink sok eset
ben tapasztalják, hogy a 
MÁV egyes területein a 
munkáltató helyi képviselője 
"rábeszéli" a dolgozót a mun
kaviszony közös megegye
zéssel történő megszünteté
sére, anélkül hogy tudatosíta
ná, milyen jogokat veszít el 
a dolgozó, különös tekintettel 
a felmondási bér és végki
elégítés elvesztésére. 

Az ügyek jelentős mértékű 
növekedése tapasztalható a 
munkajogi, kártérítésekkel 
kapcsolatos jogvitákban. 
Ezen a jogterületen belül 
egyedül a foglalkozási (üze
mi) baleseti kártérítési ügyek 
aránya nem emelkedett, illet
ve kismértékben csökkent. 

A családjogi ügyekben to
vábbra is a házassági bontó
perek, a gyermektartásdíj és 
gyermek elhelyezési, vagy 
megváltoztatási perek száma 
a legjelentősebb. A polgári 
jog területén megszaporodtak 
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a hagyatéki, öröklési, tartási, 
életjáradéki és öröklési szer
ződésekkel kapcsolatos 
ügyek. A közigazgatási hatá
rozatok elleni ügyekben szin
tén nagy számban keresik 
meg jogi irodáinkat szakszer
vezeti tagjaink. Az új lakás
törvény és az illetéktörvény 
módosítása jelentős és alap
vető változásokat tartalmaz, 
amelyek miatt igen nagy az 
érdeklődés és felvilágosítási 
igény. 1993-ban kárpótlási 
törvényekkel kapcsolatosan 
mind vagyoni, mind a poli
tikai ügyekben szintén sokan 
keresték meg a jogszolgála
tot. Ez év február 15 és már
cius 15 között a kárpótlás is
mételt megnyitása miatt nagy 
valószínűséggel ismét sokan 
fognak segítséget kémi. 

Megállapítható, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete 
tagjaink elvárásának megfe
lelően eredményesen műkö
dik együtt a budapesti 88-as 
számú ügyvédi irodával és 
rajta keresztül a vidéken fog
lalkoztatott ügyvédekkel, il
letve ügyvédi irodákkal. 
Azonban van néhány olyan 
kérdés, amely a jelenben 
megoldott ugyan, de a jövőre 
nézve változtatást igényel. 
Így súlyos gondja a budapes
ti és a vidéki kollegáknak, 
hogy nem áll rendelkezésre 

A Vasutasok Szakszerve
zete tagjai, illetve a tag üze
mi balesete halála esetén 
hozzátartozója részére a jog
szolgálat keretében ingyene
sen végzendő tevékenysé
gek köre: 

1.) Felvilágosltás. 
2.) Szóbeli jogi tanács

adás, mindennemű jogi ügy
ben. 

3.) Periratok szerkesztése 
írásban, mindennemú jogi 
ügyben. 

4.) Jogi képviselet ellátá
sa: 

- munkaviszonyt érintó és 
társadalombiztosítási ügyek
ben, 

- házassági kötelék felbon
tása, gyermektart�j megál
lapitása, gyermek elhelyezése, 
vagy elhelyezés megváltozta
tása, szülótartásdij és házas
társi tartásdij ügyek, apaság 
megállapítása, illetve apaság 
vélelmének megdöntése, 
örökbefogadás, illetve örökbe
fogadás megszüntetése, 

- polgári ügyek körében in
dokolt esetben személyiségi 
jogi perek esetén, 

megfelelő irodahelyiség és 
hozzá tartozó infrastruktúra. 
Elengedhetetlen, hogy a 
MÁV, illetve a Vasutasok 
Szakszervezete között 
együttműködési megállapo
dás keretében, vagy a kollek
tív szerződésben a vitatott 
kérdések megoldást nyerje
nek. Ez az együttműködési 
megállapodás rendezhetné az 
irodahelyiségek használatát, 
a vasúti kedvezmények biz
tosítását, illetve a perköltség 
igény érvényesíthetőségét 
vagy nem érvényesíthetősé
gét. 

Házunk tájára visszatérve a 
Legfelsőbb Bíróság 157. szá-

mú állásfoglalásában az eddi
giektől eltérően állapította 
meg, hogy a munkavégzés 
helye, nem pedig a vasúti
gazgatóság, illetve vezetőség 
székhelye szerint illetékes bí
róságok járnak el a munkaü
gyi jogvitákban. Ez azt jelen
ti, hogy például a budapesti 
üzletigazgatóság területén 
Hegyeshalomtól Szolnokig a 
helyi munkaügyi bíróságok 
bírálják el az ügyeket, ami az 
idei munkaügyi pereket fi
gyelembe véve rendkívül sok 
utazással töltött időt vesz 
igénybe. Természetesen ez a 
példa más üzletigazgatóságra 
és üzletvezetőségre ugyanígy 

vonatkozik. Többek között 
emiatt is meg kell gondolni 
azt, hogy a jogsegélyszolgá
lat hogyan tudná ellátni a jö
vőben legracionálisabban fel
adatát. 

A jogszolgálat működteté
se és szakszervezeti tagjaink 
jogvédelmének teljes körű 
megoldása csak akkor bizto
sítható, hogyha a működés 
feltételeit a V Sz központ, a 
területi szakszervezeti közép
szervek és a helyi alapszer
vek közösen viselik. 

Dr. Péter Mihály 

Ye1etősé1e1 választoffak 
A Vasutasok Szakszervezete 

hatvani nyugdijas csoportja a 
MÁV művelődés, házban tartotta 
meg vezetőség és küldött válasz
tó taggyűlését. A beszámolót B. 
Nagy K á roly a csoport elnöke tar
totta . Ismertette a négy év ered
ményeit, nehézségeit, valamint a 
Jövő feladatait. Foglalkozott szer
vezeti kérdésekkel. A jelenlegi 
taglétszám 710-730 körül van, de 
a nyugdijasok hozzá tartozóinak a 

gondja i ,  ügyei intézését is felvál
lalták. 

A vezetőség hetenként, szerda 
délelőtt fogadónapot tart, melyen 
szép számmal vesznek részt a tá
mogatást, segítséget, segélyt ké
rő nyugdijasok. Az elmúlt időszak
ban 211-en részesültek a segé
lyezés különböző formáiban. 

Az elnöki beszámolót Szabó 
Vilmos, a számvizsgáló bizottság 
elnökének tájékoztatója követte a 

csoport anyagi, pénzügyi helyze- i 
téről. A két beszámolót élénk vita 
követte, melyben többen is kifej
tették véleményeiket. 

Mint ismeretes a jelenlegi elnöki 
funkció ideiglenesnek tekinthető, �y 
most került sor a hét tagú vezető
ség és az elnök megválasztására. 
Elnöknek B. Nagy Károlyt, Szabó i 

1 Vilmost pedig a számvizsgáló bi-
i zottság elnökének választották. i 

Szúcs Ferenc ; � 
"-'_.,����,*�-�--»���� ���������h.��,-_,, ___ QA17H;WmhY.W/�J 

- büntető ügyekben csak 
gondatlanul elkövetett bűn
cselekmény miatt indult ügy
ben, valamint szabálysértési 
ügyekben, 

- közigazgatási jog terüle
tén la�sügyekben, építési 
engedé�ezésí ügyekben és 
gyámhatósági ügyekben. 

5.) Szerződéskötéseknél: 
tartási, életjáradéki szerző
dések készltése, lakás bér
beadására, használatára irá
nyuló szerződéseknél, ingat
lan tulajdonjogának átruhá
zásával kapcsolatos szerző
déseknél csak akkor, ha a 
vállalat által szervezett, vagy 
támogatott lakásépítés, illet
ve értékesftés keretében köt 
a VSz tagja szerzódést 

A jogi képviselet ellátására 
természetesen csak akkor 
van mód, ha a perbeli ellen
érdekű fél nem MÁV dolgo
zó. 

Következó lapunkban kö
zöijük a Vasutasok Szakszer
vezete jogszolgálata munka
társainak nevét, rendeltetési 
hel;tét, valamint a félfogadás 
időpontját. 

Tanulságos 
esz111eesere 

(Folytatás a 2. oldalról) 

gélykeretek és az üdülési 
jegyek leosztása megtör
ténhessék. 

A szakszervezetek nem 
felettesei a helyi üzemi 
tanácsoknak, ebből adó
dóan nem irányíthatják 
azokat és ez valósul meg 
a helyi ÜT és a KÜT vi
szonyában is. Ugyanak
kor az elnök leszögezte, 
hogy fontosnak tartja a 
szakszervezetek és az 
üzemi tanácsok egymást 
segítő, egymást támoga
tó együttműködését és 
ezzel segítve az informá
ció megfelelő áramlását. 
A helyi üzemi tanácsok 
együttműködését is fon
tosnak tartja annak érde
kében, hogy megismer
jék azt, hogy a külöí}bö
ző főnökségeken a mun
káltató milyen feltétele
ket biztosít az üzemi ta
nács működéséhez. 

Néhol a szakszerveze
tet összekényszerítik és 
iroda megosztásra ítélik 
a helyi üzemi tanácsok
kal. Másutt az üzemi ta
nács- működése "munka-

jogi teher." Probléma
ként vethető fel a mun
kaidőkedvezmény igény
bevételének helytelen 
gyakorlata is. A központi 
üzemi tanács a MÁV Rt
nél ÜT hírlevél formájá
ban kívánja tájékoztatni 
a helyi üzemi tanácsokat 
a gondokról, tennivalók
ról, jogi problémákról. 

Korrektnek nevezhető 
az együttműködés a 
MÁV Rt. vezérigazgató
ság főosztályaival és na
gyon sok kérdésben si
került a feleknek előre
mutató döntéseket hoz
ni, illetve véleményt for
málni. Érdekess�gként 
említette meg a KUT el
nöke egyik legnagyobb 
érdeklődésre számottar
tó és legtöbb embert 
érintő kérdésben rögzí
tett álláspontjukat, 
amely a záhonyi átrakó 
térség egyszemélyes Kft
be történő vitelével fog
lalkozott. Sok olyan kér
dést vetett fel a KÜT, 
amely alapján a koncep
ciót átgondolták. 

Tonzor Péter 
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(Folytatás az 5. oldalról) 

lom, a munkáltatói oldal 
helyzetét nem könnyítené 
meg, ha a létszámcsökkentés 
vagy a hatékony foglalkozta
tás tárgykörében a YSz pél
dául a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete magatartásá
hoz igazodna. 

ad.2.) a Fővárosi Munkaü
gyi Bíróság hivatkozott vég
zésének előzményéül szolgá
ló keresetet tudomásom sze
rint a MÁV nyújtotta be a 
november 15-i sztrájk jog
szerűségével kapcsolatban. 
Ennek - a MÁV számára ta
lán nem kívánatos - mellék
terméke az, hogy a bíróság a 
november 11-i megállapo
dásról is véleményt mondott. 
Ilyen alapon fölösleges azt a 
látszatot kelteni, mintha a 
végzés megfellebbezése a 
megállapodás érvénytelensé
gének el utasítása szellemé
ben fogant volna. Kérdéses 
az is, hogy mindebben ki 
vagy mi lehet gusztustalan? 

ad.3.) talán felesleges azt 
részleteznem, hogy egy elhú
zódó, hosszas szakmai 
egyeztetéseket is igénylő tár
gyalássorozaton a felek sza
kértőinek és első számú ve
zetőinek (ahol ez elválaszt
ható, de úgy gondolom a 
MÁV Vezérigazgatóság és a 
Vasutasok Szakszervezete 
ebbe a kategóriába tartozik) 
részvétele a tárgyalások kü
lönböző szakaszaiban nem 
egyformán indokolt. Ami 
személyes részvételemet ille
ti - ez éppen elégségesnek bi
zonyult a véleményalkotás
hoz. E vonatkozásban nem 
voltam egyedül. 

Hogy a "múlt" kinek a tu
datában kisért, az nyilván at
tól függ, hogy kinek milyen 
mértékben volt lehetősége és 
érdeke azzal azonosulni. Ma
gamról legyen szabad annyit 
megjegyezni, hogy - külön
böző okok miatt - a "múlt"
ban valószínűleg nem lehet
tem volna egy ágazati szak
szervezet vezetője (azért ága
zati, mert nem csak egy mun
káltatónál rendelkezik tag
sággal). A pártok és a szak
szervezetek pluralista mo
delljeinek egy kalap alá vé
tele - bárkitől is ered - nem 
vall túlzott jártasságra a po
litikai természetű ügyekben. 
A Magyar Országgyűlés 
összetétele és működésmódja 
például - annak ellenére, 
hogy pluralista - eléggé kü
lönbözik a Vasúti Érdeke-

gyeztető Tanács tevékenysé
gétől. Ha az országgyűlés is 
így működne, az egyes pár
tok és képviselőik létszámá
ra, támogatottságára nem 
lenne tekintettel, valószínű
leg elégséges volna a 6 frak
cióvezető jelenléte és dönté
se. Lehetőleg konszenzussal. 

ad.4.) nem világos szá
momra, hogy munkatársaim
nak miért kellett volna egy 
olyan konstrukciótól elzár
kózniuk, amely - a többi ér
dekképviselet erőfeszítései
nek eredményeképpen - a no
vember 11-i megállapodás
ban foglaltaknál esetleg ked
vezőbb? 

ad.S.) a miniszterhez inté
zett levelem "osztott munka
időre vonatkozó rendkívül 
terjedelmes része" esetleges 
helytelen adatai és számszerű 
tévedései - sőt az egész levél 
- kikerülhetők lettek volna, 
ha e témára (és a végkielégí
tés meghosszabbítására) vo
natkozó tárgyalások nem 
1994. január 4-én, hanem 
közvetlenül 1993. november 
11. után - még a bérügyekben 
való elkötelezettségek felvál
lalása előtt - megkezdődnek 
és eredményesen befejeződ
nek. Ez esetben mindkét 
ügyet a KSz 1994. január 1-
től hatályos meghosszabbítá
sával párhuzamosan, vagy 
egyenesen a KSz-ben ren
dezni lehetett volna. 

A miniszter türelmének 
igénybevételére irányuló ki
tétel csak félretájékoztatá
son alapulhat, mert ebben a 
formában bármely felelős ve
zetőhöz méltatlan. Ez ajtón
állói mentalitás. 

ad.6.) nem vonom kétség
be, sőt igénylem azt a jogot, 
hogy Vezérigazgató Úr a 
szakszervezetekkel történő 
kapcsolattartás jelentőségét 
és az érdekegyeztetéssel 
megbízott szakapparátus te
vékenységét értékelje. Igény
lem azonban azt is, hogy az 
értékelést tett kövesse. 

A részletek talán hosszas
nak tűnő fejtegetése után is
mételten kérem Vezér
igazgató Urat, legyen segít
ségemre a vasutas munkavál
lalók több ezres táborát érin
tő - az eredeti levélben rész
letezett - még nyitott ügyek 
rendezésében. Ei a szándék 
vezérelt akkor 'is, amikor a 
miniszterhez címzett bead
ványt - még annak elküldése 
előtt - Önhöz személyesen 
elvittem közös megoldást ke
resve. Úgy gondolom, ez 
nem feltétlenül megdöbbentő 
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cselekedet. Sajnálom hogy a 
lehetséges megoldás vizsgá
lata helyett kezdeményezé
sem elfogult, érzelmileg túl
fűtött, már-már hisztérikus 
reagálást váltott ki. Bízom 
ugyanakkor benne, hogy ez 
csak egy pillanatnyi hangulat 
terméke és a továbbiakban a 
MÁV Vezérigazgatóság és a 
Vasutasok Szakszervezete 
együttműködését nem fogja 
zavarni. 

Sajnálom, hogy az utóbbi 
időben - bár korántsem na
ponta - történt személyes tár
gyalásainkat - amelyek célja 
éppen az érdekegyeztetés za
varaiból eredő problémák 
tisztázása és a Vasutasok 
Szakszervezete működését 
átmenetileg valóban nehezítő 
körülmények csupán hozzá
álláson múló enyhítése volt -
utólagosan más értelmezést 
kapnak. Azt hiszem - ami a 
magántermészetű ügyeket il
leti - ezek inkább valamely 
más szakszervezeti vezetőre 
illenek, ezért kérem Vezér
igazgató Urat, hogy mind
azon magánügyeimet, me
lyekhez a közelmúltban vagy 
azelőtt segítségét, támogatá
sát kértem, hozza nyilvános
ságra. 

A levél utolsó bekezdése, 
amely "szükség esetén meg
felelő lépések megtételét" 
helyezi kilátásba, sem kifeje
zetten elegáns megnyilvánu
lás. Meggyőződésem, hogy 
ez is csak az alattvalói buz
galom terméke, nem pedig 
felelős vezető elhatározása. 
Fel sem tételezem, hogy Ve
zérigazgató Úr a velem 
szembeni elégedetlensége 
okán a Vasutasok Szakszer
vezetét érintő retorziókra 
szánná el magát, érintse az a 
VSz egyes megállapodásait 
MÁV és nem MÁV szerve
zetekkel, vagy a tisztségvise
lők munkaviszonyának egyes 
a MÁV által befolyásolható 
elemeit. 

A közöttünk kialakult né
zetkülönbségek megnyugtató 
és a további együttműködést 
elősegítő tisztázására bármi
kor készséggel állok rendel
kezésére. 

A jelen levél által megtes
tesített "szörnyűség" okán 
igénybevett türelmét és a vi
tás ügyek megoldása érdeké
ben tett intézkedéseit előre is 
megköszönöm. 

Budapest, 1994. január 10. 

Tisztelettel: 

Papp Pál 
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Szolgáltatások 

a tanműhelyben 
A Kőér utcában várják a vasutas szülők gyermekeit is 

}3u_dapesten, a Kőér utcai 
MAY Epítési Géptelep Főnök
ségen a nyolcvanas évek ele
jén, a Szakmunkásképzési 
Alap támogatásáv_al, új tanmű
helyt épített a MA V. Ebben az 
oktatási intézinényben minde
nekelőtt a MA V közúti jármű
parkjának karbantartására ké
szítették fel a tanulókat. Vasadi 
István kezdettől fogva vt:,zetője 
ennek a tanműhelynek. Ot kér
deztük a tanműhely munkájá
ról. 

- Milyen szakmában képez
nek tanulókat? Van-e lehető
ség arra, hogy a vasutasok 
gyermekei jelentkezzenek? 

- Tanműhelyünk létesítése 
óta a három éves képzési rend
szerben autószerelőket, karos
széria lakatosokat, autóvilla
mossági szerelőket, géplakato
sokat, anyagmozgató gépsze
relőket képeztünk. Ezen túl 
érettségizett fiatalokat is fel
vettünk az autós szakmákban, 
tanulónak. A Bánki Donát és 
Csonka János Szakközépisko
lákkal együttműködve az otta
ni autóipari szakközépiskolai 
tanulók részére gyakorlati le
hetőséget biztosítottunk. Sok 
vasutas szülő talán nem is tud
ja, hogy a MÁ Y-nak ilyen tan
műhelye van, pedig szívesen 
látjuk a vasutas szülők gyer
mekeit. Természetesen csak jó 
tanulmányi eredményűeknek 
vállaljuk fel a gyakorlati kép
zését. A pályaválasztó és szak
középiskolába jelentkező gyer
mekektől azt várjuk, hogy az 
általános iskola hetedik osz
tályától legalább 4-es feletti 
eredményt hozzanak, de a 
nyolcadik tanév első félévében 
se legyen visszaesés a tanuló 
előmenetelében. A szakmun
kástanulóknál 3,5-nél húztuk 
meg a hozzánk jelentkezés al
só határát. Természetesen en
nél jobb eredménnyel a tanuló 
bejutási esélyeit is növelni le
het. Rosszabb eredményt 
azonban nem szívesen veszünk 
figyelembe, mert az utóbbi 
években az általános iskolából 
hozzánk került fiatalok előme
netelében és szorgalmában is 
sajnálatos visszaesést tapasz
talunk. A követelményeket vi
szont a jövőben nemhogy mér
sékelnénk, inkább növelni fog
juk. Azt hiszem, ez a technikai 
fejlődés és a vállalkozásra való 
sikeres felkészítés miatt elen
gedhetetlen. 

- Van-e szakirányú munka 
a tanulók r�szére, figyelem
bevéve a MA V-nál elkezdett 
privatizáció hatásait? 

- A géptelep, mint köztudott, 
a múlt év január l-jétől Kft-vé 
alakult. Tanműhelyünkeni du
nakeszi, szolnoki, északi jár
műjavítói tanműhelyek�el 
együtt már korábban a MA V 
Budapesti Oktatási Főnökség
hez csatolták. Gyakorlatilag a 
gépteleppel sem szakadt meg a 
kapcsolatunk, hiszen megren
delés esetén ezután is tudunk 
a részükre szolgáltatásokat vé
ge�ni. Végzünk szolgáltatást a 
MA V részére is, azonban a ta
nulók megfelelő szakmai mun
kával való ellátása, és az autó
típusok megismerése érdeké
ben bármely magánszemély 
vagy gazdasági szervezet ré-

szére is vállalunk megfelelő, -
a magyar autóipari szolgáltatá
si áraknál lényegesen alacso
nyabb térít_és ellenében • sz�l
gáltatási munkát. A MA V 
1990. óta a szakképzési hozzá
járulásból jelentős fejlesztése
ket realizált tanműhelyünkben. 
Ennek eredményeként a közúti 
személy és teherjárművek álta
lános . állapotának, motorjai
nak, futóműveinek, fékszerke
zetének, karosszériájának, 
elektromos berendezéseinek a 
tesztelésére, digitális műszeres 
bemérésére, beállítására, vizs
gára fel�észítésér� vállalkozni 
tudunk. lgy a MA V részére a 
tanulók szakmai képzése mel
lett szerény idegenfeles bevé
telt is realizálni tudunk. 1994-
ben a szolgáltatásainkat és így 
bevételeinket is tovább szeret
nénk növelni. 

- Milyen szolgáltatásokat 
�állalnak és kapnak-e az 
Onökhöz forduló vasutas dol
gozók valami kedvezményt? 

- Az elmúlt két évben vala
mennyi gépjármű motor tesz
teléséhez, diagnosztizálásához 
alkalmas korszerű műszereket, 
számítógépes berendezéseket 
vásároltunk. A futóművek és 
az elektromos berendezések 
javításához, műszeres beállítá
sához mondhatom, a legjobban 
felszerelt szervízállomások be
rendezéseivel rendelkezünk. 
Ezentúl a lengéscsillapítók 
mérésétől és javításától a ke
rék centírozásáig, a kisebb ka
rosszéria sérülésekig, kuplung
javításig, küszöbcseréig, fék
beállításig mindent el tudunk 
végezni. A tanulók felkészült 
szakemberek, mérnökök, szak
oktatók irányításával az előbb 
felsorolt technikai háttérrel sa
játítják el a szakmai ismerete
ket. Vállaljuk a benzinüzemű 
gépjárművek környezetvédel
mi felülvizsgálatát és beszabá
lyozását is, s megrendelőink
nek erről a múlt év óta zöld
kártyát is tudunk adni. Mióta 
a géptelepi teherjárműveik 
mellett a különböző, keleti és 
nyugati személygépkocsik is 
megjelentek a tanműhelyünk
ben, a tanulók is nagyobb 
kedvvel végzik feladataikat. 
Sikerélményt jelent nekik, ha 
a vizsgára felkészített jármű 
megfelel. Alapvetően minden
kinek kedvezőbb árfekvésű, ha 
a magán szervizek helyett ná-
1 unk javíttatják gépkocsijaikat. 
A vasutas dolgozók és nyugdí
jasok, amennyiben a 71-35-ös 
telefonszámon bejelentkeznek 
valamelyik szolgáltatásunkra 
és a MA V munkaviszonyt iga
zolják, lehetőségünk van sajá
tos szociális juttatásként ré
szükr� kedvezményt adni. 

- Ugy tűnik, a legideáli
sabb feltételek mellett végzik 
a munkájukat a tanműhely
ben. Ezek szerint nincsenek 
gondjaik? 

- Dehogy! Sőt. A legna
gyobb gondot az jel�nti, hogy 
a szolgáltatásokért kapott l;>e
vételt t�ljes egészében a MA V 
egyszámlájára kell befizet
nünk, abból semmilyen tarta
lékot nem képezhetünk. Így vi
szont a szolgáltatásainkat 
igénybevevőinknek maguknak 
kell a javításhoz szükséges al-

katrészeket beszerezni és hoz
zánk eljuttatni. Bár ez kétség
kívül nehezíti, lassítja a szol- , 
gáltatás bonyolítását, de így is 
igen rövid idő alatt elvégezzük 
a munkát. Van azonban előnye 
is ennek: alkatrész, ajtó, vagy 
egyéb csere esetén konzultálni 
tudunk a tulajdonossal az 
ésszerűbb és olcsóbb, a közle
kedés biztonságát sem veszé
lyeztető megoldásról. A kisze
relt alkatrészt, vagy egységet a 
tulajdonosnak mindig vissza
adjuk, tehát meggyőződhet ró
la, hogy a pénzéért az összes 
megrendelt munkát elvégez
tük. Valójában így a tanuló a 
szakmai ismereteken túl a ügy
féllel való korrekt kommuni
kációt, a vállalkozáshoz szük
séges ismereteket is elsajátítja. 

Nem tűrjük viszont, hogy 
valamilyen csúszópénz remé
nyében bárki is valamilyen 
előnyt élvezhessen a tanműhe
lyi javító állomásokon. 

- Vajon ehhez a sokoldalú 
munkához a tanulók a mai is
kolarendszerben megkapják-e 
a szükséges ismereteket? 

- Többnyire igen, azonban 
örülünk az új Szakképzési Tör-
vény által elindított változá
soknak. Úgy látjuk, hogy az is
kolák és tanműhelyünk közötti 
új együttműködési szerződé
sek a szakmai gyakorlat és az 
elmélet jobb egymásra épülé
sét segítik. Lényeges javítást 
igényelnek azonban a tan
könyvek, melyek közül több 
már elavult. Olyan hihetetlen 
fejlődés van az autóiparban, a 
kapcsolódó elektronikában, 
hogy ezek követéséhez a kol
légáimmal gyakran Bécsbe, és 
az autóipari kiállításokra já
runk szakkönyveket, prospek
tusokat vásárolni. Termé
szetesen a saját pénzünkön. 
Enélkül nehéz lenne a fejlő
déssel lépést tar!ani. Külön 
örülünk a MA V Vezér
igazgatóság kezdeményezésé
nek, hogy a Munkaügyi Mi
nisztériumnál új járműelektro
nikai szakma indítását kezde
ményezték. A hagyományos 
autóvillamossági szerelői is
meretekkel az autóelektronika 
már nem javítható. Valójában 
a közúti és vasúti járműelekt
ronika között legfeljebb mére
teiben lehet eltérés, ezért a jár
műelektronikai műszerész 
szakma gyakorlatilag a közút 
és vasút igényeit egyaránt ki
elégítheti. Az egykori István
telki főműhely tanműhelyében 
berendezett elektronikai labo
ratórium műszeres mérési ka
binetjeit lehetőségeink szerint 
mi is szeretnénk majd igénybe 
venni tanulóink és szakoktató
ink képzésére, továbbképzésé-
re. Természetesnek tartjuk 
azonban, hogy az új országos 
képzési jegyzék a járműelekt
ronikai szakmára csak az érett
ségizett fiatalok felvételét teszi 
lehetővé. Szélesebb alapozású 
ismeretek, tehát fizika, elektro
technika, elektronika, mecha
nika, gépelemek, számítás
technika, idegen nyelv ismere-
te nélkül ugyanis a korszerű 
gépjárművek műszereiben a 
diagnosztikai berendezésekben 
igen nehéz már az eligazodás. 

Orosz Károly 





8 

mwm 
ffi @l!ílillfiillIBílIB�ffill 

A MÁV a vasutas gyer
mekek nevelési feladatai
nak ellátásához nagyszámú 
gyermekintézményt - 21 
óvodát, 10 bölcsődét, 5 ne
velő- és diákotthont - mű
ködtetett a legutóbbi idők
ig. 

A gyes, gyed bevezetésé
vel és a demográfüü hul
lámvölgy következtében az 
óvodákban és bölcsődékben 
az elhelyezési igény jelentő
sen csökkent. A nevelő- és 
diákotthonokban ugyanak
kor változatlan az érdeklő
dés, 100 százalék körül van 
a férőhelyek kihasználtsága. 

A nem kellően kihasznált 
óvodák és bölcsődék műkö
dését már megszüntették, 
lehetőség szerint úgy, hogy 
más üzemeltető vette át az 
intézményt, és így az erede
ti funkcióját megtartva mű
ködhet tovább. Valamennyi 
bölcsőde bezárásra került, 
az óvodákban kialakított 
"mini" csoportok feladata az 
óvodáskorhoz közeli gyer
mekek nevelése, közösség
be szoktatása. 

A MÁV Rt. jelenleg 14 
óvodát és 4 nevelő- és diák
otthont működtet. A Bodro
golaszi Nevelő- és Diákott
hont a katolikus egyház -
mint volt egyházi ingatlant 
- visszaigényelte, azonban 
ott is folyamatos a korábbi 
feladatellátás, a gyermekek 
nevelése. 

A MÁV Rt. a gyermek
intézménvek működtetésé
vel jelentős részt vállal az 
állami szociálpolitika fel
adatköréből, anélkül hogy 
az állam ezt a tevékenysé
get anyagilag támogatná. 

A legcélszerűbbnek ,.egy 
alapítvány megteremtése 
látszott, melynek révén le
hetőség nyílik arra, hogy az 
állami költségvetésből a tör
vény alapján biztosított nor
matív támogatást az intéz
ményeink megkaphassák. A 
költségvetési fejkvóta az ön
költségnek, mintegy egy
harmadát fedezi, hálózati 
szinten közel 100 millió fo
rint támogatásra leh�t szá
mítani, mellyel a MA V ter
hei csökkenthetők. 

A múlt évben kezdődött 
el az a munka, amelynek 
eredményeként december 
13-án megtörtént "A vasút a 
gyermekekért" alapítvány 
bírósági bejegyzése. Az ala
pítványhoz, tartozik vala
mennyi MA V óvoda és ne
velőotthon. Az alapítványt 
hét. tagú kuratórium fel
ügyeli, melyben a különbö
ző szakterületek és az ér
dekképviseleti szervek által 
delegált tagok vesznek 
részt. 

Az alapítvány ,szt?rvezésé
nél az volt az alap.elv, hogy 
a feladatokat a rendelkezés
re álló létszámmal kell meg-

oldani. Így a nevelő- és 
diákotthonok tevékenységi 
körébe szervezik az óvodák 
pénzügyi, számviteli fel
adatainak elvégzését, a bu
dapesti központot egy fő
könyvelővel és 2 adminiszt
rátorral tervezik kialakítani. 
Az alapítvány működésé
hez szükséges költségek fi
nanszírozásának forrása az 
állami költsé_gvetési fejkvó
ta és a MA V támogatás, 
amely az egy főre jutó ön
költség és a fejkvóta kü
lönbsége, levonva �bből a 
szülői térítést. A MA V ezt a 
támogatást a vasutas gyer
mekek után vállalja. Világos 
tehát, hogy az alapítvány 
legfóbb táry:10gatója tovább
ra is a MAY Rt. Ugyanak
kor az alapítvány bármely 
szponzorí támogatás felvé
telére képes, mód van a 
nem vasutas gyermekek el
helyezésére is, amennyiben 
aMi.elyi önkormányzat vál
lalja a költségek finanszíro
zását. Előzetes tájékozódá
sunk szerint igény és lehe
tőség is van több _települé
sen, miután a MA V gyer
mekintézmények sok he
lyen a területi feladatokat is 
ellátják. 

A szervezés időszakában 
folytatott egyeztető tárgya
lásokon az érdekképviseleti 
szervek támogatását is 
megszereztük. Együttmű
ködési megállapodásban kí
vánjuk rögzíteni azokat a 
feltételeket, amelyekkel az 
alapítványi dolgozók státu
szában bekövetkező válto
zásokat megfogalmazz1;1k. 
Ennek szellemében a MA V 
menetkedvezményt az ala
pítványi dolgozóknak biz
tosítani kell, a� alapítványi 
dolgozók a MA V Rt. dolgo
zóival azonos menetked
vezm_�nyre lesznek jogosul
tak. Oregségi nyugdíj kor
határ elérésekor termé
szetesen a MÁV Rt. nyugdí
jasai lesznek dolgozóink. 

"A vasút a gyermekekért" 
alapítvány létrejöttével 
mintegy 480 vasutas dolgo
zó kerülhet ki úgy a MA V 
Rt. létszámából, hogy ko
rábbi munkahelyén válto
zatlan feltételekkel, kedvez
ményei meghagyásával dol
gozhat tovább- tehát sem
miféle hátrány nem éri. 

A tervek szerint február 
elseje az a nap, amikor a 
munkaszerződések módosí
tására sor kerül, és az ala
pítvány megkezdi működé
sét. A gyermekintézmé
nyekben dolgozó pedagó
gusok és technikai dolgo
zók felkészültsége, szakmai 
tudása ad garanciát arra, 
hogy a vasutas gyermekek 
nevelése továbbra is a meg-

• szokott magas színvonalon 
teljesüljön. 

Szabó Miklósné 

MÁV•os repülők 
, , , 

evzarasa 

égen és földön 
A december 31-i derült 

időjárás ezúttal is lehetővé 
tette, hogy a MÁV Repülő 
és Ejtőernyős Sport
egyesület tagjai az oev 
utolsó napján ismét ma
gasba emelkedjenek vitor
lázó repülőgépeikkel, se
gédmotoros sárkánnyal, il
letve ejtőernyővel ugorva 
mártózzanak meg a fagy
pontig lehűlt levegőben. A 
hagyományossá vált szil
veszteri üzemnap új szín
foltját jelentette, hogy ez
úttal Imreh Lajos oktató 
Smelák tipusú motoros re
pülőgépével szintén részt 
vett az üzemnapon, két
három perc alatt vontatta 
600 méterre az IS-28B-ket 
és Góbékat. 

Január 19-én viszont 
már szakosztály-értekezle
ten összegezték a vitorlá
zórepülők az elmúlt esz
tendő eredményeit, s ter
vezték az új év tennivaló
it, költségvetését. 

Bár a klubtagoknak 
minden egyes felszállásért 
egyre többet kell fizetniük 
(1990 óta), különösen fi
gyelemre méltó, hogy az 
elmúlt évben 4867 felszál
lásból 2367 órát töltöttek 
a levegőben. Közben 38 
"távot" repültek - ebből 
kilenc volt 300 kilomé
ternél hosszabb, 7 "B", 7 
"C" vizsga született, s né
gyen teljesítették az ezüst
koszorús, egy fő pedig 
(Petrovics Gábor) az 
aranykoszorús jelvény fel
tételeit. Az ifjúsági Euró
pa-bajnokságon Verebélyi 
Zoltán 11., az Alföld Ku
pán Fejes Attila 2., Petro-

vics Gábor 4., Válóczy 
István 6. lett. A "vasutas" 
repülők ennél is jobban 
szerepeltek a Gemenc Ku
pa versenyen, ahol Vere
bélyi és Szabó Róbert 
megnyerte a saját kategó
riáját, Bánki Péter pedig 
3. helyezést ért el. 

Nagyon jól sikerült ta
valy is a farkashegyi gyer
mektábor, a terveik szerint 
az idén is két turnust biz
tosítanak a vasutasok 
gyermekeinek nyári üdül
tetéséhez. A sportrepülés 
feltételeit javítani fogja, 
hogy több felújítási mun
kát sikerült befejezni, s 
immár szinte valamennyi 
repülőgépük üzemképes 
állapotba került. Igaz, a · 
klub és a repülőtér műkö
dési költségei - az általá
nos árszínvonal emelkedé
sével együtt - ugyancsak 
megnőttek, ami a repülé
sekért fizetendő összegek
ben is érezhető "áremelke
dést" hozott. S ettől az év
től kezdve már a hatósági 
pilótavizsgákért, a jogosít
ványok meghosszabbítá
sáért is fizetni kell (alkal
manként 11.500, illetve 
8.500 forintot), amihez 
még olyan egyéb "díjak" 
csatlakoznak, melyek bő
ven elegek ahhoz, hogy a 
most még életképes klu
bok is csődbe jussanak ... 

A társadalomban érzé
kelhető elszegényedést 
látva, aligha lesz felhőtlen 
az égbolt a sportrepülők 
felett - mégha odafönn 
perzselően is tűz majd a 
nap. 

Büki Péter 

Jótékonysági 
koncert a vasutas 

árvák lavára 
A MÁV Szimfónikus Zenekar január 25-én ked

den este jótékonysági koncertet adott Budapes
ten, a Váci utcai Pesti Színházban. A zenekar, 
Gaál Tamás karnagy vezényletével, Strauss, Le
hár és Kálmán Imre műveit szólaltatta meg. Köz
reműködött Pászthy Júlia és Berkes János, az 
Operaház két magánénekese. 

A koncert fővédnöke Csárádi János, a MA V Rt. 
vezérigazgatója volt. A vezérigazgató nevével 
jegyzett meghívó, a koncert céljára is utalt. Esze
rint a teljes bevételt a vasutas árva gyerekek 
megsegítésére fordítják. A MÁV Rt. a belépője
gyek árának - csak a jegyek eszmei értékét tün
tették fel - befizetésén túl további pénzbeli ado
mányokat is örömmel fogad. A befizetéseket a 
"Vasút a gyermekekért alapítvány" megjelöléssel 
a 215-97527-7083 számlaszámra lehet teljesíteni. 
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8, Nagy László immár a 72. éle

tévében jár. A Ferencvárosi rendező
pályaudvar melletti Péceli úton laká
sán keresem fel. Nemrég épült fel be
tegségéből, s a régi energikus modó
rában idézi fel pályafutását. Püspökla
dányi játékosként lett Kelet-Magyaror
szág· ifjúsági válogatottja, így figyelt fel 
rá a Debreceni VSC, amelynek színe
iben 1940 és 1947 között szerepelt. 
Ezután következett a BVSC (1953). 
Megjegyzendő:. a hatvanas-hetvenes 
években László nevű fiaik is sokáig 
szerepelt a Szónyi úti e;sapatban. B. 
Nagy László mindig MAY-klubokban 
fejtette ki képességen. Pályafutása al
konyán játékos-edzőként tevékenyke
dett a Bihari úti Törekvés-pályán, 
1961-ben elvégezte a Testnevelési 
Főiskola edző szakát és nyugdijazásig 
(1983) a .Töri" mestere volt. 

- Hadd emlftsem meg, hogy a deb
receni együttesben a balhátvéd, a 
vasutasválogatottban a középcsatár 
szerepkörét osztották ki rám - mondja 
mosolyogva. Funyik András vasutas 
szövetségi kaprtány irányltásával a 
szárnyaskerék-válogatottal bejártam 
Európát... Emellett sohasem felejtem 
el, hogy 1947 őszén részese lehettem 
nagy Vasutas Európa Kupa sikerünk
nek. A második helyezést sz�reztük 
meg a jugoszlávok mögött az Ullói úti 
tornán és én gólkirály lettem ... 

A dicső múlt után jött a sivárnak mi
nóslthetó jelen. 

- Nehéz véleményt mondani a mai 
állapotokról - komorodik el kissé ér
deklődésemre a rokonszenves riporta
lany. -Sajnos, ,leült" a magyar labda-

Eladó Tápiógyörgyén, Damian1ch u. 
4. szám 2,5 szobás 3/4-ig kész családi 
ház, lakhatási engedéllyel. Bekerített 
250 négyszögöles telken, ára: 2,2 mil
lió forint. Vasúttól 5 percre. Eladó Tá
piógyörgyén, Mikszáth K. u. 31. szám 
2 szobás családi ház 200 négyszögöles 
telken, ára: c;gy millió forint. Vasúttól 
10 percre. Erdeklódni lehet mindkét 
ház eladásáról: 2767 Tápiógyörgye, 
Mikszáth K. u. 31. szám. 

Elcserélném Budapest III. kerület 
Keled utca 4. szám alatti szolgálati la
kásomat (2 szoba, konyha, előszoba, 
mellékhelyiségek, komfortos) másfél 
szobás, összkomfortos, de legalább 
komforto� lakásra. Minden megoldás 
érdekel. Erdeklódni lehet: reggel 8-9-tg 
a 1423-193-as városi telefonszámon. 

Elcserélném VIII. keruleti 30 négy
zel!lléteres központi fűtéses, telefon,os 
MA V-lakásomat nagyobb lakásra. Er
deklódni lehet: a 1130-138-as telefon
számon. 

Elcserélném olcsó bérű világos 22 
négyzetméteres alapterületű zuglói (1 
szoba, konyha, WC) önkormányzati la
kásomat nagyobbra, lehetőleg a VI., 
VII., kerületben lé_vó lakásra, más meg
oldás is érdekel. Erdeklódni lehet: hét
köznap: 8-16 óráig a 122-8645-ös vá
rosi vagy a 35-47-es üzemi telefonszá
mon, Zsirai Zsuzsannánál. 

rúgás ... A sikerért meg kellene küzde
ni, de a mai fiatalok ezt menigen látják 
be ... 

Kissé vidámabb vízekre eveM 
vasutas csapataink tavaszi elsőosztá
lyú esélyei-reményei kerülnek szóba. 
B. Nagy László véleménye: 

- Szerintem a DVSC az első hat 
között végez. Sót még jobb helyezés 
is elképzelhető, hiszen oly sok pontot 
gyűjtött a csapat ősszel. Megltélésem 
szerint, a Haladás olyan nagy hátrány
ba került az őszi idényben, hogy azt 
már nem lesz képes ledolgozni. A 
BVSC szerintem olyan játékosállo
mánnyal és szakvezetéssel rendelke
zik, hogy tavasszal megszerzik a 
bentmaradáshoz szükséges pontokat 
a Szónyi útiak ... 

B. Nagy László már nem jár ki mér
kőzésekre, csak a képemyón figyelgeti 
a pettyes Ú1jának vándorlását. 

A Gyáli út 15/c számú házban lakó
társam Palócz Ferenc. Az. idén május 
9-én lesz hetven esztendős. Sajnos, hi
ába akartam beszélni vele - egészségi 
problémái a Sportkórházba kény
szerltették... Feleségétől tudom, néha 
kijár a BVSC-pályára, ennyi kapcsolata 
maradt a mai sportélettel, a vasutas lab
darúgással. 

E sorok írója látta ót még védeni a 
Ferencvárosi Vasutas SK-ban. Koráb
ban öt é•1ig órízte a Debreceni VSC 
hálóját, volt S-válogatott, ifjúsági válo
gatott, vasutas válogatott. Végül a Fe
rencvárosi Vasutas Sport Kör elnöke
ként vívott ki megbecsülést és elisme
rést magának. 

Újházy György 

Elcserélném a Kerepesi út 1. számú 
IV. emelet 84 négyzetméteres, kétszo
bás, komfortos, gázfűtéses lakásomat 
Gárdony, Agárd, Velence esetleg a 
XVII. kerületben lévő másfél szobás 
lakásra. (csak vasutassal) Érdeklödni 
lehet: a 114-4264-es telefonszámon. 

Eladó Püspökladányban a város 
központjában 1277 négyzetméteres tel
ken, 90 négyzetméteres családi ház, 
(kettő szoba. komfortos, hőtárolós vil
lanyfűtés plusz vegyes tüzelés_ű cserép
kályha) gyümölcsfák, szóló. Erdeklód
ni lehet: munkanapokon 8-16 óráig 
01/19-77/132 mellék, vagy a 269-
7743-as városi telefonszámokon. 

Elcserélném tápiószelei, 100 négy
zetméteres szolgálati lakásomat egy 2 
szoba, konyhás, 67 négyzetméter körüli 
ugyanilyen szolgálati lakásra. (csak 
végrehajtó szolgálatnál dolgozó vas
utassal) Jászberény és Hatvan környé
kére. Érdeklődni lehet: személyesen 
vagy levélben: Faragó István, 27�6 Tá
piószele, Rákóczi út 56. 1/1. (MA V-ál
lomás) 

Elcserélném 47 négy_zetméteres 2 
szoba, összkomfortos MA V-lakásomat 
1 szoba komfortos (lehetőleg gázfűté
ses) lakásra (önkol'f!lán yzati is lehet) 
MA V-dolgozóval. Erdeklódni lehet: 
Nyíri Ildikó, Budapest Bulcsú út 4. 
fszt. 5. 1062. 
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TANULSAGOK ES TEENDOK 
AZ ISZOSZ S1övetségi Tanáesának állásfoglalása 

meg kell akadályozni a mun
kabiztonság és a dolgozók 
egészségi állapotának továb
bi romlását. A munkavédelmi 
előírások betartásának elle
norzese, a mulasztások 
szankcionálása és a foglalko
zás-egészségügy valamennyi 
dolgozóra ki terjedő ellátási 
rendszerének kialakítása a 
kormány és a szakszerveze
tek részéről is fokozott erő
feszítéseket követel. 

9. Az elkövetkező évek
ben végre politikai indítéko
kat mellőzve a gazdaság- és 
területfejlesztési döntésekben 
valódi súlyának, egy modern 
,társadalom humánus szem
pontjainak megfelelően kell 
a környezetvédelem, a kör
nyezetgazdálkodás szem
pontjait érvényesíteni. A 
szakszervezetek nem csupán 
a munkahelyen belül, de 
azon kívül is az egészséges, 
emberi, kulturált környezet 
megteremtésében érdekeltek, 
amikor a munkahelyek vé
delmét szorgalmazzák egy
ben azok modernizációját, 
belső és külső környezet- és 
emberbarát reorganizációját 
is kívánják. 

1 Ü. Ki kell alakítani é� 
valamennyi szociális partner 
részéről valódi súlyának 
megfelelően, a szociális 
konfliktusok megelőzése és 
kezelése fő színterének kell 
tekinteni a gazdasági érdek
egyeztetés egymásra épülő 
rendszerét. Az országos érde
kegyeztetés jogszabályi felté
telei adottak, hatékony mű
ködtetéséhez ugyanakkor va
lódi megegyezési szándékra, 
egymás és a megállapodások 
kölcsönös tiszteletbe tartásá
ra lenne szükség. Ki kell ala
kítani azokat az intézményes 
mechanizmusokat, amelyek 
garantálják, hogy az érdeke
gyeztetésben kötött megálla
podások szervesen beépülnek 
a parlamenti döntéshozatal
ba. A középszintű érdeke
gyeztetés jórészt még kiala
kulatlan, törvényi szabályo
zással, kormányzati támoga
tással is elő kellene segíteni 
e fórumok mielőbbi, a piac
gazdaság viszonyai között 
nélkülözhetetlen kialakulá
sát. Az érdekegyeztetés in
tézményeinek megteremtése, 
működtetése, a szociális part
nerek azonos információs 
hátterének megteremtése, a 
tárgyalások szakmai előké
szítése, megalapozása. a 
konfliktuskezelés szükséges
sé teszi, hogy a kormány -
mely nem csupán megállapo
dó partner, hanem normali-

zált viszonyok között a mun
kaadók és a munkavállalók 
közötti moderátor, közvetítő 
szerepet is ellátja - költség
vetési forrásból is elősegítse 
a valódi szociális partneri vi
szony kiépülését. 

11. A jövőben az or
szág meghatározó politikai 
erőinek, beleértve a majdani 
kormányt alakító pártokat, 
végre feltételek és fenntartá
sok nélkül el kell ismerniük 
a jelentős tagsággal és mun
kavállalói befal yással rendel
kező szakszervezetek gazda
sági és társadalmi szerepét és 
olyan tárgyaló partnernek 
kell tekinteniük őket, ame
lyek készek és képesek 
megállapodásra, és azok be
tartására is. A szakszerveze
tek vagyoni helyzetének 
végleges rendezése érdeké
ben a parlamentnek törvé
nyi úton véglegesen szak
szervezeti tulajdonba kelle-
ne visszaadnia a bizo
nyíthatóan szakszervezeti 
pénzekből éptilt, szakszer
vezeti használatban lévő, de 
állami tulajdonként nyilván
tartott néhány ingatlant. 

12. Szükséges, nogy az 
elkövetkező években tartós 
alapokra helyeződjön a köz
ponti hatalom és a területi 
önkormányzatok viszonya, a 
mindenkori politikai erővi
szonyoktól függetlenü I meg 
kell teremteni a területi ön
kormányzatoknak az általuk 
ellátandó feladatokhoz 
szükséges feltételeket. A te
rületi önkormányzatoknak -
a társadalombiztosítási ön
kormányzatokhoz hasonló
an - önálló és felelős dön
téshozó testületekként kell 
működnie, partneri viszony-

ban a kormánnyal és intéz
ményes kapcsolatban a parla
menttel. 

13. A többpárti parla
ment a demokrácia fontos, 
elengedhetetlen, de nem 
egyetlen intézménye. Az el
következő években szélesíte
ni kell a demokrácia intéz
ményrendszerét, ösztönözni a 
civil szféra szerveződését, 
köztük a legjelentősebbét, a 
munkavállalók érdekképvise
letét, a szakszervezetét. A 
társadalommal való párbe
széd, kapcsolat megteremtése 
érdekében biztosítani kell a 
parlament és az érdekképvi
seletek, a civil szervezetek 
közötti intézményes kapcso
latokat. 

14. A Magyar Szak
szervezetek Országos Szö
vetsége függetlenül a válasz
tások kimenetelétől, a majda
ni koalíció összetételétől, 
ahogy eddig, ezután is érde
mi párbeszédre, szociális 
partneri viszonyra törekszik 
majd az új kormánnyal. Az 
országban kialakult súlyos 
szociális konfliktusok köze
pette éppen az elkövetkező 
évek társadalmi békéjének 
megőrzése érdekében ugyan
akkor elengedhetetlenül 
szükségesnek tartja, hogy az 
új kormánnyal már hivatalba 
lépését követően megkez
dődjenek a tárgyalások egy 
átfogó gazdasági-szociális 
megállapodásról, mely köl
csonos kompromisszumok 
alapján egyaránt garantálja a 
legalapvetőbb munkavállalói, 
nyugdíjas érdekek védelmét 
és a gazdaság további, veszé
lyes szociális konfliktusok 
nélküli átalakításának lehető
ségét. 

nnak érdekében, hogy már a választások 
előtt az MSZOSZ és rajta keresztül tag
sága képet kapjon arról, hogy az egyes 
politikai pártok kormányra kerülésük 
esetén az előbb megfogalmazott legf on-

tosabb munkavállalói törekvések közül mit és 
milyen módon hajlandók kormányzati politiká
juk részévé tenni, december elején a Szövetségi 
Tanács levélben fordult a választásokon induló, 
az MSZOSZ-szel kapcsolatban lévő pártokhoz, 
hogy fejtsék ki e kérdésekről pártjuk álláspont
ját. Az MSZOSZ-nek és platformjainak a válasz
tások során tanúsított magatartásának meghatá
rozásához a szakszervezeti törekvések és a pár
tok válaszainak összevetése fontos információ
val, e/igazítással szolgál, de egyúttal annak a le
hetőségét is megteremti, hogy egy-egy párt mos
tani kijelentései esetleges kormányzati szerep
vállalásuk esetén is számonkérhetővé válnak. 

Budapest, 1994. február 3. 
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Vajon \'ágják-e mától odabenn a T Házban? Már
mint a centit. �1ert \'an még száz nap, s ahogy a se
regben szokás. itt is nyírhatnák a bennlé\'ők a szalagot, 
számolgatYa a hátralevő napokat. Sokan bíznak a to
vábbszolgálatban, mások számára a bizonytalanság a 
biztos, de nyil\'án sokan vannak, akiknek valódi szaba
dulás lesz, hogy a politikusszerepet eljátszották ebben 
a négy évben. Vágják közben mások idekinn. Azok, 
akik reménykednek á bekerülésben, azok, akik már 
nem tudják elviselni a tudatot, hogy ezek vannak oda
benn. A parlament és a parlamentarizmus rettenetesen 
felértékelődött az utóbbi négy évben. Előtte is sok il
lúzió volt, most pedig az a hitünk: lesz egy jobb, va
lódibb, autentikusabb változat is. 

hetne májusig. A pártok már a jövendő felállás esélyeit 
latolgatJák. aligha hoznak olyan törvényeket. amelyek 
alapján a Boross-kormány nevez ki főtisztviselőket. 

A mostani orsl.ággyűlés képviselőknek tartózkodni
uk kellene minden lépéstől. amely a kampány légkörét 
megronthatja. A napirend előtti őrjöngésekre, a rendkí
vüli törYényjaraslatok, interpellációk ürügyén elzengett 
ördögÍÍlésekre gondolok. 

Komolytalanná teheti az utolsó parlamenti szezont, 
ha kiderül: a képviselők tömegének jut most eszébe, 
hogy választókörzetének helyi érdekeit országos fórum
ra vigye. 

Az újak bizonyára gyakorlottabbak lesznek. De amíg 
elfogy a mostani centi, ennek a parlamentnek feladata 
megtestesíteni a népfelséget. A köztársaság elnöke azt 
mondta a választási napot bejelentő sajtóértekezletén, 
hogy a második demokratikus választásnak még na
gyobb a jelentősége, mint az első szabadnak volt. Talán 
arra gondolt az elnök, hogy május 8-án a polgárok 
meggyőződhetnek a leváltók leválthatóságáról is, arról, 
hogy nincsenek pótolhatatlan személyek, pártok, szel
lemiségek. 

Méltóságteljessé tenné a képviselők távozását, ha ki
derülne, az utolsó hónapokat már nem használják fel 
állások megszerzésére, ha lemondanának igazgatósági 
tagságaik egy részéről, s nem hoznának olyan törvé
nyeket, amelyek saját helyzetükkel vannak összefüg
gésben. Indokolt volna önmérsékletet mutatnia parla
mentünknek a törvényhozásban is. És ha ráadásul el 
tudnának fogadni néhány gyakorlatias gazdasági jog
szabályt, meggyőzhetnék a közvéleményt arról: lehet
séges a tárgyszerű munka. 

Nehéz bízni mindebben. A légkör nem kedvez a 
mérsékletnek. A centivágás időszaka a politika végső 
elvadulásának veszélyét is magában hordozza. Jogos 
félelmek uralkodnak a politikai osztály köreiben, s ez 
fagyos tavaszt ígér. 

A még száznapos parlament sokat tehet azért, hogy 
a választások sikeresek legyenek. Nem a törvényhozás 
sikerére gondolok. Nem hiszem, hogy a rendszercserélő 
törvényhozásban az országgyűlés különösen sikeres le-

Nem kevesebbet köYeteltek 
hétfőn a parlament előtt bizonyos 
„ötvenhatosok", mint azt, hogy a 
Munkáspártot, sőt az MSZP-t is 
be kell tiltani. Igaz, a tüntetők lát
ható módon egymással és önma
gukkal sem értettek mindenben 
egyet. mindenesetre elhangzottak 
a bűvös szavak. Viszonylag ha
mar... 

Ez a politikailag súlytalan kö
vetelés csak azért érdemel emlí
tést. mert a maga nemében első 
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ugyan, de bizonyára nem az utol-
1 só. hiszen a közvélemény-kutatók 

szerint, ha ma tartanák a válasz
tásokat, a szavazóknak feltehető
en több mint harmic százaléka 
adná a szocialistákra voksait. 
Eközben a szabad- és fiatal de
mokraták, valamint a magyar de
mokraták körülbelül tizenöt-ti
zenöt százalékkal tömörülnek a 
máso_dik helyen. 

A bölcsebb. az előrelátóbb po
litikai elemzők már jó két én-el 
ezelőtt megiósolták ezt a balol
dali előretörést. A kérdés, hogy 
azoknak van-e igazuk. akik sze
rint kormányozhatott volna itt az 
első négy évben bármilyen más 
párt vagy koalíció. ugyanez lenne 
az eredmény - vagy azoknak. 
akik szerint, ha nem „ezek" or
szágolnak itt, ak�or azért nem 
kellene ennek a népnek enn) ire 
rosszkedYűnek lennie. De hagy
juk meg a választópolgároknak a 
döntés jogát, okosabbat úgy sem 
tehetünk. Mert mondhat itt bárki 
bármit. májusban nem a politikai 

- -
-- - ·  

elemzők, hanem az állampolgá
rok választanak. 

Épp ezért egy csöppet sem 
meglepő. hogy a szocialisták 
konkurensei néhány hóm1pja el
kezdték riogatni a polgárokat, 
hogy alakul a baloldali blokk. 
Lám-lám, miközben az MSZOSZ 
szocialista platformja a szocialis
tákkal szövetkezik, a munkásplat
form már egyenesen a Munkás
párttal fog kezet. Egy olyan párt
tal. amelyik tagadja a magántulaj
dont, szóval egyek ezek, vissza 
akarják hozni a nyakunkra a párt
államot. Akik a szocialistákra 
szavaznak, azok a múltat sírják 
VJSsza, amikor volt legalább Tra
bant meg kiskert budival. Ha ezt 
akarja újra a nép ... 

No igen. Ez príma retorika. 
Azt kell mondani a polgárnak, 
hogy ha „azokra" szavaz, akkor 
kisstílű és földhözragadt, Majd 
elgondolkodik. Mert ki szereti azt 
hinni magáról, hogy kisstílű és 
földhözragadt? Csakhogy a pol
gár, ha nyolc általánost végzett. 
vagy valami szakközépiskolában 
éppen csak leérettségizett, akkor is 
átlát a szitán Azon is. amelynek 
felhasználásával nyomtatják az óri
ásplakátokat. Bár lpolydamásdor, 
valószínűleg amúgy sem ragaszt ki 
senki hatalmas posztereket. 

Baloldali blokk persze nem lé
tezik. A Munkáspáret és az 
MSZP között fényévnyi a kü
lönbség. De hát nem is a Mun
káspárt a veszélyes itt. Mitől len
ne az? 

Miklós Gábor 

' 
' 

A FIDESZ elnökének például 
eszébe sem jut, hogy a marxista 
párttal szemben rántson kardot, ő 
csupán választási szövetségesé_t 
félti attól. hogy tévútra lép. Azt 
mondta néhány napja, hogy az 
MDF politikusai szerint az 
SZDSZ és az MSZP „azonos kul
turális, társadalmi gyökerekből 
fejlődött ki, többé-kevésbé azo
nos célokat tűzött maga elé" 
Fontos. hogy ez MDF-es véle
mény. Mert Orbán csak figyel
meztetett: Te SZDSZ' Ne kösd a 
szekered a szocialistákhoz, mert 
ha ezt teszed. az MDF és szim
patizánsai szemében te is a , 
\'isszarendezés pártja leszel. Pe
dig a te tagjaid nem a Trabantot 
vágyják vissza, hanem olyan em
berek, akik soha töbé nem akar
nak pártállamot. 

Ami egyébként színigaz. Mert 
az emberek - MSZP-szavazók. 
SZDSZ-szimpatizánsok és Fide
szesek meg MDF-esek- reményt 

'akarnak, perspektívát. El akarják 
hinni valakiknek. hogy az élet 
minőségét meg tudják javítani. El 
akarják hinni, hogy ha holnap 
nem is lesz jobb. de legalább van 
jövő. És erről nem tulipános hát
terű miniszterektől hemLsegő té
véhíradókkal, nem hirdetőoszlo
pokkal, nem sanda rémisztgeté
sekkel. hanem emberi, értelmes. 
logikus. hitelt érdemlő szavakkal 
és mondatokkal lesznek meg
győzhetők. 

Gádor hán 
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Tavaly áprilisban jött létre 
Szegeden a Vasúttörténeti Ala
pítvány, amelynek célkitűzése
it az alapítók így összegezték: 
"A vasúti történelem tárgyi 
eszközeinek, emlékeinek fel
kutatása, összegyűjtése, rend
szerezése és ezen eszközök és 
emlékek megőrzése, felújítása, 
ápolása, kiállításokon történő 
bemutatása. Vasúttörténeti ku
tatások támogatása, a vasút 
iránt érdeklődő fiatalok segí
tése. Az 1928-ban létesült 
Kecskeméti Gazdasági Vasút 
eszközeinek gondozása, meg
óvása, helyi skanzenben törté
nő bemutatása, valamint az 
ott lévő 490.053 számú, Buga
ci Kispöfögő gőzmozdony 
üzemeltetésének figyelemmel 
kísérése". 

Az alapítvány február 4-én 
és S-én országos fórumot tar
tott Szegeden, az Oktatási Fő
nökség épületében. A fóru
mon vasúttörténettel foglalko
zó és azt támogató szervezetek 
(köztük a VSz is), alapítványok, 
önkormányzatok képviselői, 
magángyűjtők és kutatók, vala
mint a vasúttal szimpatizánsak 
vettek részt. A tanácskozást 
megtisztelte dr. Ványai Éva Sze
ged alpolgármestere is. 

összegyűjtve átmentik azt a je
lenbe. Ez a hagyomány, talán 
kissé megszállottabban érvé
nyesült a vasúton is. A szegedi 
területen ennek érdekében 
már korábban is sokat tettek, 
hiszen rendszeresen megemlé
keztek a különböző évfordu
lókról, kiállításokat rendeztek, 
forgalomból kivett járműve
ket helyeztek ki a vasútállo
mások elé, emlékül és azokat 
gondozzák, karbantartják. 
Ilyen régi jármű látható ma 
Baján, Kiskunhalason, Mező
hegyesen, Békéscsabán, Vész
tőn és Szegeden, az üz,letveze
tőség kertjében. 

rendbetétele, mind soronlévő 
feladat. Terveikben szerepel az 
1992. évi vasúti évkönyv, illet
ve Almanach kiadásának meg
szervezése. Mindezekhez to
vábbi segítőket, támogatókat 
várnak. Hiszen munkájuk so
rán másokkal együttműködve 
és nem rivalizálva szeretnék 
az utókornak átmenteni a vas
út még meglévő értékeit. A fó
rumon felszólaló szervezetek, 
alapítványok képviselői, egyé
ni kutatók valamennyien tá
mogatásukról biztosították a 
szegedieket. Közös tennivaló
jukat, a múlt értékeinek felku
tatását, és megőrzését, bemu
tatását jól összegezte az egyik 
felszólaló előadásában: ... "Ha 
a vasút múltját elfelejti, nincs 
is jövője". 

A fórum szervezői gazdag 
programról is gondoskodtak. 
Az előadásokhoz kapcsolódó
an a már összegyűjtött anya
gokból egy rögtönzött kiállí
tást rendeztek. Emellett a 
résztvevők Szeged város neve
zetességeivel ismerkedtek, ki
rándultak Ópusztaszerre, ahol 
sétát tettek a Nemzeti Emlék
parkban _és megtekintették a 
Feszty-körképet is. 

1994. FEBRUÁR 16. 

Akkumulótorjavítók 

a Nyugati pályaudvaron 
Azt gondolná u ember. ami

kor egy akkumulátorja,ító műhely
be lép. hogy ott savgőzök. gázol... a 
szerYezetre ártalmas anyagok kerin
genek a leYegőben. Szerencsére ez 
nem így ,an a Nyugati pályaudva
ron működő központi akkumulátor
javító helyiségeiben. Az üzemveze
tő távolléte miatt Závodni Miklós 
művezető fogad. 

- Nézze meg, a sajtó tele van az
zal, hogy nincs járvány. Nincs ám 
a fenét, hárman dolgozunk a tizen
egy helyett - jegyezte meg. Igaz ta
valy többen voltunk, de a létszám
leépítést néhány dolgozó meg
könnyítette, mivel ittasságon fogták 
őket. Viszont nekünk is bizonytalan 
a jövőnk, mert a privatizáció szele 
már elért bennünket is. 

- Nem is lenne ez baj - teszi hoz
zá Borsos Ferenc betanított akku
mulátorszerelő -, csak az a problé
ma, hogy még semmi konkrétumot 
nem tudunk. Egyszerűen bizonyta
lan a jövő. Én Ceglédbercelről já
rok be minden nap azért a havi ti
zennégyezer forintért, ami nem sok, 
de eddig biztos volt. 

- Én hat éve dolgozom itt - szól 
közbe Tari Attila targoncás és már 
nem vágyom máshová, itt ragad
tam. 

Ezek a régi lugos telepek csak 
barkácsmódszerrel újíthatók fel. Az 
évi 120 milliós költségvetés akkor 
elegendő, ha a használt alkatrészek 
75 százalékát visszaforgatják. Ép-

Tari Attila és Borsos Ferenc munka közben 

pen ezért elgondolkodtatónak tart
ják, hogy ha ezt az üzemet kiengedi 
a kezéből a MÁV, akkor mennyibe 
kerül majd a személykocsik világí
tása. 

Meglepő módon találhatók az 
üzem területén új akkumulátorok is, 
de mint a míívezetőtől megtudom 
ez nem terheli az évi költségvetést, 
mivel ezek mind német hitelből 
vannak az új Z 1, Z2-es kocsikba. 
Egyetlen láda értéke 32 500 forint, 
és tíz ilyen láda szükséges egyetlen 
kocsi üzemeltetéséhez. Szerencsére 
ezeket a drága áramforrásokat nem 
fenyegeti az eltulajdonítás veszélye, 
mert egyrészt jól zárható helyen tá
rolják, másrészt a háztartásban még 
a legügyesebb barkácsolóknak is 
használhatatlan. 

A savas részlegnél egy kicsit orr-

facsaróbb levegő fogad, de jól mű
ködnek az elszívóberendezések, és 
így a szervezetre nem jelent ve
szélyt. Azért az elgondolkoztató, 
hogy aki lehúz egy ilyen helyen 10-
15 évet annak milyen lehet az 
egészségi állapota. Gyanakvásomra 
közlik, hogy senki nem szenved pil
lanatnyilag olyan betegségben, 
amely a savgózre vezethető vissza. 

Szóba került a szakszervezet is, 
amely náluk a tizenegyből tíz főt 
tömörít. A tagok a közelgő kong
resszustól megújulást várnak. 

A munka sürget. Előkerül fúró
gép, kalapács, villáskulcs. Ezzel a 
néhány szerszámmal végzik a mun
kát, amely nélkül valószínű minden 
személykocsiban félhomály lenne. 

Tonzor Péter 

Tóth Imre, a szegedi üzlet
vezetőség igazgatója megnyitó 
beszédében arról a szép ha
gyományról szólt, amely kere
tében a szakmát szerető embe
rek kutatják szakmájuk múlt
ját, történetét és a talált doku
mentumokat, eszközöket 

Az alapítvány eddigi tevé
kenységéről, az eddigi eredmé
nyekről és a közeli tervekről 
a kuratórium tagjai számoltak 
be. Szabó Gyula elnök tájé
koztatójában két feladatot 
emelt ki: Szegeden egy állan
dó kiállítás megnyitását, illet
ve Kecskeméten egy kisvasúti 
járműskanzen létesítését, ame
lyekkel az 1996-os világkiállí
tás regionális céljaihoz is sze
retnének kapcsolódni. Mind
két kiemelt feladat megvalósu
lása sínen van, de hogy azt a 
nagyközönség is lássa majd, 
még igen sokat kell tenni. Az 
alapítvány részére jelenlegi he
lyükön megfelelő helyiségek 
biztosítása, a már összegyűj
tött többszáz emléktárgy, ok
mány részére "tárolók" bizto
sítása, a leendő járműskanzen 
bekerítése, újabb járművek, 
vasúti eszközök felkutatása és 

S, végül az érdeklődők, a se
gíteni szándékozók részére kö
zöljük a Vasúttörténeti Alapít
vány címét: 6724 Szeged Bo
ros J. u. 4/B. (MÁV Oktatási 1---------------------------------

Főnökség) számlaszám: MKB 
Rt. Szeged 285-12992-7007. 
Adószám: 18450716-2--06. 

Gellért József 

, 

, llj vasúti híd a Rábán 
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A folyókat, ártereket átívelő 
hidak olyanok mint az embe
ri szervezet. Bizonyos kor 
után elfáradnak, elhasználód
nak. Ez történt a sárvári vas
úti Rába híddal is, amely a 
második világháborút úgy ahogy átvészelte, így kisebb sé
rüléseit gyorsan rendbehoz
ták. De később a nagy igény
bevétel miatt hiába javítgat
ták, toldozták, foltozták, a 
csavarok elfáradtak, a tartó 
pillérek megereszkedtek, 
vasszerkezeteit is kikezdte az 
idő. S mivel teljes felújítására 
nem jutott pénz kitűzték a 
lassújelet. A vonatok sebessé
gének csökkentésével a bizton
ságot tartották szem előtt. 

Az öreg híd több mint négy 
évtizeden át szolgálta a vas
utat, mígnem ítélet született 
felette. Az érvek ugyanis egy 
ÚJ híd mellett szóltak, amire 
1990-ben az engedélyt is kiad
ták. Ezután már csak azt kel
lett eldönteni, hogyan lehetne 
a kivitelezést leggyorsabban és 
legolcsóbban megoldani. Ez a 

döntés is hamar megszületett. 
A terveket a MÁV Tervezőin
tézetben készítették. Az épí
tést szintén a MÁV szervekre 
bízták. A MÁV Hídépítési Fő
nökség, a híd, a rajta keresztül 
vezető pálya, illetve a fővonal
lal összekötő vágányok építé
sére a MÁV Celldömölki Épí
tési Főnökség kapott megbí-
zást. 

A MÁV Rt Vezér-
igazgatóság pálya, híd és ma
gasépítményi főosztályán el
mondották, hogy a két akkori 
főnökség szakemberei számá
ra - ma a MÁV egyszemélyes 
kft-i - kihívás volt ez a mun
ka._ Hogy miért? Egyrészt 
azért, mert nem a régi helyén, 
hanem attól tíz méterrel 
odébb kellett az új hidat meg
építeni. Másrészt nem a me
der felett, hanem a parton 
dolgoztak a hidászok. Ott sze
relték össze a híd elemeket, s 
amikor a fémszerkezet festését 
is befejezték, azután sínen gu
ruló görgőkön· tolták helyére, 
a tartópillérekre, a 118 méter 

hosszú 503 tonnás acélszerke
zetet. Ez a művelet sem volt 
mindennapi látvány. De az 
emberek leleményességével pá
rosuló szakértelmét végül is si
ker koronázta. 

A múlt év december köze
pére elkészült a mű. S kará
csony előtt megtörtént az ava
tás, ami rendhagyó volt. A 
nemzeti színű szalagot ugyan
is nem hagyományos módon 
ollóval vágták át. Ezt a felada
tot ezúttal a gyorsvonat dízel
mozdonya végezte el, amely 
hosszan tartó kürtjelzéssel, 
lassított tempóban haladt át 
az új hídon. A látvány felejt
hetetlen, a pillanat pedig ün
nepélyesebb volt a legfennköl
tebb beszédeknél. A híd- és 
pályaépítők együtt örültek a 
kezük munkája nyomán ké
szült új sárvári vasúti hídnak, 
amelyen most már akár 100 
kilométeres óránkénti sebes
séggel roboghatnak át a gyors
vonatok. 

(vf) 
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TIZENNEGY EV A 27-ES ORHELffl 
A korszerű biztonsági 

berendezések e/terjedésé
vel csaknem teljesen eltűnt 
a palettára/ egy ősrégi vas
úti foglalkozás: a sorompó
kezelőé. E munkakör afféle �--�"" 
•utolsó moh1kán1ai" közé tar
tozik a kisbéri 27-es őrhe- .----
lyen dolgozó Ivánkai István
né, aki immár tizennegyedik 
éve csukja - nyitja a ·ruda
kat•. Mint mondja, nem volt 
mindig ilyen kényelmes éle- · 
tűk, emlékszik olyan eszten
dőre, amikor a létszámhiány 
miatt állandó hármas túrba 
jártak, még a szabad
ságokat sem tudták kiadni. 
Manapság már jószerével 
csak a Komárom - Székes
fehérvár között közlekedő 
személyvonatokkal akad 
dolguk, éJszakánként pedig 
öt órás üzemszünetet tart a 
vasút, amiért csak fele fize
tés Jár és amely időt egy ké
nyelmetlen karosszékben 
bóbiskolva kell "e/múlatni". 

Ivánkai Istvánnénak még 
fél é_ve van hátra a nyugdí
jig. Es, hogy mennyi lesz az 
a nyugdij? A válasz nem kí
ván nagyobb matematikai 
tudást: kevés I Jelenlegi 
alapbére 12. OOO, azaz tizen
kettőezer forint. .. 
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Kmérdekd eszmecserét 
rendeztek Szentesen, a MÁV 
Xulturházban, a vasúti közle
kedés és szdkebb régiójának 
a jelenérc:51 és a mellékvona
lak árnyékban maradó jövő
jér61. A szakszolgálatok ve
zetói és dolgozói, aktívak és 
nyugdíjasok az utas és a fu
varom oldaláról vették gór
cscS alá a vidék vasútjának 
kritikus helyzetét. 

Magyarországon vannak 
még oly;tn személyszállító 
vonatok amelyek 30 kilómé
ten=s óránkénti sebességgel 
közlekednek, vannak haszná
latban lévő sínek, amelyek 
büszkén viselik a hőskor jel
zését: készült 1890-ben Re
sitza-bányán. Az is elgondol
kodtató, hogy Szentest a fő
várossal összeköt6 vonat me
netideje 30 év alatt nem 
csökkent, pedig csak egy 1,3 
kilóméteres szakaszt kellene 
korszentsíteni. Újra megje
lent az 1968-as koncepció vi
déket ijesztgető árnya, hogy 
egyes szárnyvonalakat fel
számolnak. 

Frányó Ferenc, a MÁV Rt. 
pályalétesítményi igazgatója 
tartott tájékoztatót a MÁV 
hc;•yzetéról. Visszatekintésé
bea mn16keztetett arra, hogy 
egy adott mozgástérben az 
önálfóságot milyen jól lehet 
kamatoztatni. SztTlcebb kere
tek között erre most is mód 

devizabevételeket biztosító 
tranzit forgalom Magyaror
szágon haladjon át. A dél-ke
let irányú tranzit forgalom a 
balkáni helyzetból fakadóan 
elkerül bennünket. A közös 
érdekek alapján tárgyalunk a 
román vasúti partnerrel egy 
Balkánt elkerülő nemzetkö-zi 
tranzit útvonal kialakításáról, 
amelynek adottak a lehetősé
gei. 

- Környezetvédelmi és ta
karékos.úgi szempontból is 
nagyobb állami garanciát 
kellene a MÁV-nak a mdkö
déséhez és fejlesztéséhez 
kapnia - folytatta. - A nem
zetkö-zi forgalom szintjéhez 
integrálódó fejlesztés deter
minálja szllkös gazdasági le
hetőségeinkben a mellékvo
nalak korszerűsítését. A szen
tesi vasútépítők még néhány 
évvel ezelőtt is évi 40 kiló
méter pályát korszenlsítettek. 
Most 1994-ben a hegyeshal
mi fővonal kivételével mind
össze 10 kilóméter fejlesztés
re van pénz az egész ország
ban. A leromlott pályaállag 
miatt a hálózat 28 százalékán 
kell sebességkorlátozást al
kalmazni. 

Smba került a leromlott 
Szentes-Orosháza vonal sor
sa is. Szentes térségében sem 
lehet számottevő fejlesztésre 
számítani. 

Mégis mik lehetnek a kitö
rési pontok. Az előremenekü
lés útjai? 

Az eszmecserén felvető
dött kérdésekre, bírálatokra 
válaszolva Frányó Ferenc el
mondotta: - a problémákkal 
együtt kell élni, de saját ha
táskörben is lehet fuvart szer
vezni és a helyi gondokon 
enyhíteni. Szorgalmazzuk a 
decentrizált hatáskörök meg
valósítását. A radikális lépé
sekhez azonban szükséges a 
szolgálati helyeken a szemlé
letváltás. Ne várjanak min
denben fels&b utasításra. 
ÉsszenI igény, hogy a szol
gálati vezető két-három lép
cső kiiktatásával saját maga 
rendelkezzen. A bürokrácia 
nagy veszteségek ered6je. 

Már vannak jó példák is az 
elmoululás irányába. Febru
ártól sdnibb járatokkal, lé
nyegesen olcsóbb tarifával 
közlekednek vonatok Hód
mezóvásárhely és Szeged
Rókus kömtt.. Szentes már 
lépett az önálló fuvarszerve
zésben. A szentesi téglagyár 
és egy kecskeméti vállalko
zát 'kÖ'Zös c1ónyös fuvarozási 
Jdegállapodást kótönek. 

A � fórumot a 
KDNP tif)yr fiatal mánök 
képvisel6je161tje szervezte. A 
rmtvevdlc befe�I meg
�ace�k a S1,entes-H6dme-
7.CS'rislrlaely Hév �ntenáriu
nit,61: tészftett filmet. 
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a MÁV Rt. 
Vezérigazgatójához 
A b. 429 487 számú táv

iratban megfogalmazott 
fenyegetések késztettek 
arra, hogy tollat ragad
jak. 
.. Szükségesnek ér7.em az 
On tényszerű tájékoz
tatását, mert táviratából 
kitűnik, félre ismer ben
nünket. 

Tudatom Önnel, hogy a 
megfenyegetett, és igen 
rossz fényben ·feltüntetett 
forgalmi utazók nagy ré
sze felháborodva olvasta 
rendelkezését. 

Bármilyen hihetetlenül 
hangzik, kollégáim több
sége jól kép7.ett, jószándé
kú, becsületes, jó munkae
rő. S7.ereti mun15áját, tisz
teli feletteseit. Epp ezért 
érthetetlen és sértő szá
mukra a táviratban megfo
galma�ott általánosítás 
pont Ontől. 

Pár konkrét mondattal 
szeretném megvilágítani a 
problémák és félreértések 
általunk ítélt eredőjét. 

Hogyan lehet valaki 
jegyvizsgáló (forgalmi uta
zó)? 

A felvételt az ön által jól 
megfizetett és elismert, 
képzett szakemberek vég
zik. 

A kiképzést szintén 
szakember gárda végzi. 

Tehát a kiképzett forgal
mi utazó szakmai felké
szültsége, szorgalma, 
munkához való viszonya 
szakmailag elismert kollé
gák munkájának látvá
nyos eredménye. 

Az igazsághoz még hoz
zátartozik, hogy a kikép
zés agyonjavf tott dfjszabá
sokból, utasításokból tör
ténik, amelyek ellentmon
dásosak és napról-napra 
változnak. 

A változásokról elvi ál
lásfoglalások alapján és 
parancskönyvi rendelke
zésekb61 értesülnek, amit 
azonnal úgy kell végrehaj
tani, hajtatni a kedves uta
sokkal, ahogy azt elvárják 
tőlük. 

Nincs nemzetközi díj
szabásuk, nincs menet-

. jegy-gytljteményük, és 
még sokminden hiányzik. 

Az fgy felkészített for
galmi utazók m�nkakö
rülményeit is az On által 
fizetett munkatársak biz
tosítják, azaz 

- hideg vonatok, 
- hiányosan felszerelt 

WC-k, 
- koszos, és rosszul 

szigetelt ablakok, stb. 
A létszámleépítésnek 

köszönhetd, hogy 40-50 ki
lométeres vonalakon nincs 
szolgálat, jegykiadás, így 
koHégáim semmilyen se
gítséget nem tudnak kémi 
munkájuk elvégzéséhez. 

Munkáltatói intézkedés 
miatt egy vonaton egy 

dolgozó teljesít szolgála
tot. 

És sajnos az ülés alatt 
nincs vészfék felszerelve. 
Pedig jó lenne, mert ha fej
bevágják a kollégát, így a 
vészféket fekve is meg
húzhatná. 

Mindenki tudja, hogy a 
jegyvizsgáló konfliktus 
helyzetet kell, hogy meg
oldjon munkája során. Ezt 
a munkát egyedül kell vé
gemie, nem kérhet állás
fo�alást feletteseitől, hogy 
jól értelmezi-e a helyzetet. 
Nem kérdezheti meg a 
kollégát, his7.en elvették 
mellőle, így segítséget sem 
kérhet senkitől. 

Az ellenőrzést viszont 
jól képzett és fizetett szak
ember gárda végzi. 

Soha nem egyedül, sok
szor úgy, hogy kollégánk 
nem is tud róla, és nem 
mindig oktató jelleggel! 

A létszámzárlat nem ol
dotta meg létszám problé
máinkat. Az átképzés mi
att hozzánk került kollé
gák életcélja sem az, hogy 
jegyvizsgálók legyenek. 

E7.eknek a gondoknak, 
problémáknak az elfedésé
re van a szolgáltatói maga
tartás, ami a névkártya el
rendelt viselésétől az ajtó 
zárogatásig terjed. De írás
ban megfogalmazva, és ar
ra oktatva mi a szolgálta
tói magatartás, jegyvizsgá
ló kollégáink nincsenek. 

A meglévő problémák 
ellenére a napi utas
mennyiséghez képest az 
utaspanaszok mennyisége 
elenyésző. Kollégáink a 
mostoha körülmények el
lenére is igyekeznek az el
várásoknak megfelelni. Ez 
az igyekezetük bizo
n}'!tható és tapasztalható. 

Epp ezért remélem, 
hogy levelem elolvasása 
után a kapott információ
kat is figyelembe véve ez 
a munkavállalói réteg is 
megkapja megfelelő helyét 
a vasúti hierarchiában úgy 
erkölcsileg, mint anyagi
lag. 

Egyik fél számára �m 
közömbös, hogy a MA V
ról alkotott közvélemény 
milyen, így közös érde
künk, hogy a kirakatunk 
jól rendezett, tetszetős le
gyen. 

Ebben a közös munká
ban, egymás érdemeit elis
merve bízok a további 
korrekt munkáltatói meg
nyilvánulásokban, a jobbí
tó szándékban és a jóindu
latban. 

Levelem zárom, választ 
a gyakorlati élet tapasz
talatain keresztül várok. 

Miskolc, 1994. február 4. 
Valamennyi kollégám 

nevében: 
Pint& Jmos 

Miskolc 

a 
■ MÁV állandó pénzhiánnyal kuzd. A m,

niszténumok ádáz harcot folytatnak, hogy 
minél több támogatáshoz jussanak az álla

mi kasszából. A pedagógusok, az egész-
ségbiztosítók vagy éppen a színházak sem arról 
ismertek, hogy dúskálhatnak a földi javakban. 
Ehhez képest a legújabb hírekben ezen intéz
mények úgy szerepelnek, mint nagybefektetők, 
akik most éppen pórul jártak, a Lupis brókerház 
csődjének áldozatai lettek. 

Hogy is van ez? Ha befektetni tudtak, akkor 
talán mégsem kellene annyi állami támogatást 
juttatni nekik - fogalmazódhat meg a hirtelen íté
let. A helyzet azonban némileg komplikáltabb. 
Ezzel is magyarázható - na és persze némi kor
mányzati erőtlenséggel -. hogy az elmúlt négy 
évben nem jött létre az államháztartási reform. 
Arról van ugyanis szó, hogy a költségvetési szer
vek és a költségvetésből támogatásban része
sülők bevételei és kiadásai között van némi idő
beli eltérés. Sok százmillió forint befektetése -
pár napra is - több tízmillió forintnyi kamatot hoz
hat. Érthető, ha ezt a lehetőséget nem hagyják 
ki az érintettek. A támogatás egy része ügyes 
gazdálkodással meg is takarítható, összegyújt
hető nagyobb öss.!eget igénylő fejlesztésekre. 
Az. önkormányzatok általában ilyen érvvel védték 
ki mindig azt a vádat, hogy túl sok pénz van a 
számlájukon. 

Joggal merülhet fel azonban az a kérdés, is 
hogy az állandó likviditási gondokkal küszködő 
költségvetésből ésszerú-e kiutalni ezeket a pén
zeket? Nem lenne-e helyesebb eleve levonni 
azokat a tételeket, amelyek némi kerülővel 
ugyan, de végül visszakerülnek az államkasszá
ba? Az. adó például először eljut az adóhivatal
hoz, s onnan vissza a költségvetéshez. E pénz
kímélő módszerrel az állami kassza biztosan job
ban járna. Mindez azonban egy átfogó államház
tartási reformot feltételezne. Amíg ez nincs, ad
dig is megoldást hozhatna - s ez most egy önál
ló képviselői indítványban is megfogalmaz6QQtt 
-. ha az ideiglenesen szabad pénzek befekteté
sét szigorúbban ellenőriznék. Ennek módjdt a 
pénzügyminiszternek rendeletben kellene pon
tosan szabályoznia. -Ha ugyanis a közvetítő közli 
megbízójával a vásárolt állami értékpapírok sor
számát, ez utóbbi pedig a pénzügyi tárcával, ak
kor egy helyen ellenőrizhetők az adatok, s 
könnyen kiderül az esetleges\ csalás. Mások az 
osztrák példát tartják követendő gyakorlatnak. 
Ott a költségvetési szervek ideiglenesen szabad 
pénzét egy erre a célra alapított, a Pénzügy
minisztérium tulajdonában lévő befektetőtársa
ság forgatja. Így nagyobb a befektetés bizton
sága, kisebb a kockázata. 

Mindegyik megoldásban - vagy ezek ésszerű 
kombinációjában - van logika. Egyetlenegyet 
nem tehet a kormány s a pénzügyi tárca: azt, 
hogy tétlenül, tehetetlenül figyelje, milyen látvá
nyosan szaporodnak a költségvetési intézmé
nyek rossz befektetései, milyen gyorsan úsznak 
el az állami kassza forintmilliárdjai. Persze tud
juk: lényegi változtatásra ma . már kevés az 
esély, rövid az idő. 

A képviselői indítvány sorsa így bizonytalan. 
1�. csak a tazoltást szolgálná, nem ped19 egy 
átfogó államháztartási koncepció megvalósftá-. 
sát. Ám a szaporodó "tüzeket.9 látván mégis na
gyon fontos lenne az elfogadása. Az tlJ kotmény 
egyik első feladata pedig a tOz megelőzés le
hetne. 
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Dr. Ferenczy Imre 1961 óta dolgozik Győr 
állomáson vasútorvosként. Talán azon kevesek 
közé tarlozik az országban, akik ilyen hosszú 
időt töltöttek el egy munkahelyen a vasútegész
ségügy szolgálatában. Ám neve az eszperantó 
révén vált ismertté itthon és külföldön. A nem
zetközi nyelvet még gimnazista korában ismer
te meg. Szinte az egész világot bejárta. Immár 
tizenöt éve lelkes híve az amatőr rádiózásnak. 
Munkájáról, útjairól faggattuk. 

- Hogyan kezdődött vasút
orvosi pályafutása? 

A budapesti orvos
egyetemen végeztem 1957-
ben cum laude (dicsérettel) 
minősítéssel. Ezt követően a 
parádi kórház belgyógyásza
tán töltöttem három évet. Dr. 
Bácskai István MÁ V-főtaná
csos - világszerte ismert esz
perantó vezető - hívására 
1960-ban a péceli MÁV kór
házba kerültem segédorvos
nak. Egy év után mentem 
Győrbe, ahol jelenleg is dol
gozom. A nagy létszámú cso
móponton üzem-ellenőrző 
orvosként kezdtem gyógyíta
ni, megelőző tevékenységet 
végezni. Ezt tekintettem leg
főbb feladatomnak és csak 
utána jöhettek a társadalmi, 
közéleti elfoglaltságok. 

- Vasutas eszperantó kap
csolatok? 

- Pécelen eszperantó cso
portot alakítottam, nyelv
tanfolyamot tartottam, előa
dásokat szerveztem. A köz
ségben sikerült egy kis utcát 
Eszperantó-közre elneveztet
ni, és ünnepélyesen felavatni. 
A 14. Nemzetközi Vasutas 
Eszperantó Kongresszuson 
Budapesten, 1962-ben orvos
ként és rendezőként segítet
tem. Ezen a kongresszuson 
választottak meg az IFEF 
(Nemzetközi Vasutas Eszpe
rantó Szövetség) ifjúsági ve
zetőjévé. Nyolc éven át töltöt
tem be ezt a tisztséget. 

- Hol járt legutóbb és mi
lyen tisztségeket tölt be az 
eszperantóban? 

- Múlt év nyarán a spanyol
országi Valenciában az Egye
temes Eszperantó Világszö
vetség 78. kongresszusán 
szépszámú hallgatóság előtt 
tartottam előadást a vasutas 
dolgozók körében leggyako
ribb megbetegedésekről. 
Ezen a kongresszuson ismét 
megválasztottak az orvose
gészségügyi eszperantó vi
lágszövetség (UMEA) elnöké
vé. Ezt a tisztséget 1987 óta 
én töltöm be. Húsz éve va
gyok tagja az Universala Es
peranto-Asocio (Eszperantó 
Világszövetség) 75 főből álló 
választmányának. Itthon a 
Magyarországi Eszperantó 
Szövetség (MESZ) egész
ségügyi társaság elnökeként 
és a MESZ vasutas szakosz
tály vezetőségi tagjaként te
vékenykedem. 

- Hogyan dolgozik az orvosok 
nemzetközi szervezete? 

- Az UMEA 1908-ban ala
kult, tagjai között orvosok, 
gyógyszerészek, egész
ségügyi szakdolgozók talál
hatók. A szövetség célja ter
jeszteni a nemzetközi nyelvet 
szakmai körökben, fokozato
san bevezetni az eszperantót 
a konferenciák és kongresz
szusok munkájába, folyóira
tokat, szakkönyveket kiadni. 
Folyóiratunk az Internacia 
Medicina Revuo (Nemzetkö
zi Orvosi Szemle) Japánban 
jelenik meg és terjesztjük 40 
országban. Két évenként 
más-más országban n�mzet
közi orvosi konferenciát ren
dezünk. (Intemacia Medicina 
Esperanto-Konferenco 
!MEK). 

- Az IME_� megrendezése 
állítólag az On ötlete volt? 

- Igen. 1977-ben javasoltam 
Vladimir Opoka lengyel 
gyógyszerész barátomnak, -
ma ő az UMEA főtitkára, -
hogy rendezzünk kétéven
ként nemzetközi konferenci
át. Az ötlet bevált és így 1977-
ben Krakkóban jöttünk össze 
mintegy százan 12 országból. 
Az ötnapos program kereté
ben szakmai előadásokat 
hallgattunk, egészségügyi in
tézményeket látogattunk, jó 
baráti kapcsolatokat építet
tünk ki a klinikák orvosaival. 
Két évvel később Hódmező
vásárhelyen találkoztunk. Itt 

már jóval többen voltunk. 
Idén nyáron ismét hazánkban 
Veszprémben volt az immár 
kilencedik !MEK 

- Igaz-e, hogy Önnek sok 
barátja van Japánban? 

- Dr. Hideo Shinoda japán 
orvosprofesszorhoz, a yama
gatai egyetemi klinika igaz
gatójához régi, szoros barát
ság fűzött, aki 1985-ben meg
halt. Japán kollégák és az 
UMEA kezdeményezésére 
1991 decemberében Shinoda 
születésének 90. évfordulóján 
Yamagata városban emlékün
nepséget rendeztünk; ahol az 
UMEA nevében emléktáblát 
helyeztünk el a nevét viselő 
kórház falán. Költségeimet a 
japán orvosszövetség vállalta. 
A japán és eszperantó nyelvű 
márványtáblán az én nevem 
is szerepel, mint az UMEA el
nöke. Tokióban Saionji Ma
sayouki úr ve13dége voltam 
néhány napig. 0 egy nemzet
közi intézetet vezet, ahol a 
különleges japán keleti 
masszázst alkalmazzák moz
gásszervi betegségeknél. Ma-

�li\GYAR VASUTAS 

sayouki úr módszere Európa
szerte ismert, az elmúlt évek
ben Budapesten, Győrött és 
Pápán tartott bemutatót orvo
sok részére. 

- Az eszperantóval Ön Eu
rópában majdnem mindenütt 
járt, sőt megfordult Japánban, 
volt Brazíliában, Kanadában 
és Kubában is! Hallhatnánk 
ez utóbbiról? 

- A rendszerváltozás évé
ben, 1990 nyarán jártam 
kongresszuson Havannában. 
Az ünnepi megnyitón várat
lanul megjelent Fidel Castro 
kubai elnök és pártvezér két 
állig felfegyverzett katona kí
séretében. A küldöttek óriási 
ovációval fogadták. Megérke
zés előtt fegyveres erők úgy 
zárták körbe a kongresszusi 

T 
palotát, hogy még egy madár 
sem tudott oda berepülni. A 
beszédek alatt a nézőtéren ci
vilek álltak és lesték a külföl
diek minden mozdulatát. Ez 
úgy festett, mint a nagy futt
balmeccseken a pályának h;ít
tal álló s a lelátót fürkésző 
rendezők képe. 

- Aztán volt még egy talál
kozása Castroval, ez hogy 
zajlott le? 

- Castro a kongresszusi 
résztvevők mintegy száz tagú 
csoportjának adott fogadást a 
nyári rezidenciáján. Igyekez
tem a közelében maradni. 
Amikor pohárköszöntőjét tar
totta, alig egy méterre álltam 
tőle. Elmondta, hogy ő magát 
az eszperantó katonájának 
tartja. Ezt a mondatát más
nap a kubai lapok címszala
gon hozták. 

- Az eszperantó mellett a 
kedvelt időtöltése az amatőr 
rádiózás. HA 1 UD hívójellel 
tizenöt éve rádiózik. Mit je
lent a HA 1 UD? 

- Ezzel teremtek éterkap
csolatokat közeli és távoli or
szágok amatőrjeivel. Eszpe
rantón kívül németül és an
golul beszélek, ez utóbbit 
csak a rádiós kapcsolatok 
szintjén. A vasutas rádióama
tőrök nemzetközi szövetsége, 
a FIRAC múlt év szeptembe
rében Budapesten tartotta 32. 
kongresszusát. Itt a rendez
vény előkészítésében és lebo
nyolításában vettem részt, 
mint a FIRAC magyar cso
portjának elnöke. Legna
gyobb rádiós élményem Ja
pánban volt, amikor már em
lített tokiói látogatásom során 

. japán barátom autójából a 
forgalmas utcákat járva a ré
szemre engedélyezett JH 1 
ZXW hívójellel rádiózhattam, 

esténként pedig a szigetor
szág távoli vidékein lakó 
amatőrökkel sikerült baráti 
beszélgetést folytatni az éter 
hullámain. 

- Ki fedezte az Ön utazási 
költségeit? 

- Az európai országokba 
vasutas szabadjegyemmel 
utaztam, a távolabbi orszá
gokba a repülőjegyet a világ
szövetség, az UMEA fizette. 
Az egyéb kiadások jelentős 
részét saját magam vállaltam, 
ugyanis az eszperantó szer
vezetek önellátóak, bevételei
ket tagdíjakból, alapítvá
nyokból és adományokból 
szerzik. Korábban a vasút 
rendkívüli szabadsággal is 
segített, de ez már megszűnt. 

- Önt nagyon szeretik a Rá
baparti városban. Hogyan 
látja? 

- Igyekszem orvosi munká
mat továbbra is közmegelé
gedésre ellátni, gyógyítani, 
megelőzni. Rendszeres előa
dója vagyok a nyugdíjasok 
összejöveteleinek, ahol a 
szakmai kérdések mellett úti
élményeimről is beszámolok, 
sokszor telt ház előtt. 

- Hallhatnánk-e a családról 
is? 

- Feleségem a győri Hitel
bankban csoportvezető. Ko
rábban ő is eljárt a kong
resszusokra, becsüli, értékeli 
az eszperantót. Fiam orvos, 
három éve végzett, az angolt 
perfektül beszéli. Az eszpe
rantót nem, de az amatőr rá
diózást ő is műveli. Hívójele: 
HG 5 AMW. 

- Hová készül legközelebb? 
- Idén Szöulban, Dél-Korea 

fővárosában lesz az eszperan
tó világkongresszus, majd jö
vőre a finnországi Tamperé
ben. A FIRAC rádiós kong
resszust a németországi Bern
kastel városban, 1995-ben a 
távoli norvégiai Narvikban 
rendezik meg. Jövő év máju
sában Pécsre várjuk a nem
zetközi vasutas eszperantó 
kongresszus küldötteit. A 
kongresszusra az előkészüle
tek már javában folynak. 

- Közel négy évtizede buz
gólkodik az eszperantó moz
galomban. Elismerik a mun
káját? 

- A krakkói orvosegyetem 
rektora 1977-ben Kopemikus 
emlékérmet adományozott, 
1978-ban a japán Shinoda 
professzor kezéből Várnában 
vehettem át az általa alapított 
díjat: ezüst emlékérmet és 
pénzjutalmat. Itthon megkap
tam a hazai szövetségtől a 
Pro Esperanto kitüntetést. 

- Valami kimaradt a beszél
getésből. A sport? 

- Haft:1inc éve vagyok a 
győri MA V DAC labdarúgói
nak az orvosa. A kispadon iz
gulom végig a játékot. Jóné
hány edzőt kiszolgáltam már. 

- Kedves doktor úr jó 
egészséget! Bonan sanon sin-
joro doktoro! 

- Köszönöm, dankon! 

N. I. 

Bojtor Imre országszerte is
mert, vasutas berkekben pe
dig kiváltképpen népszerű nó
ta- és dalénekes a múlt év
ben töltötte be 70. életévét. 
Mint köztudott, a vasutat 
nem cserélte fel az előadói 
művészettel, mert azt vallot
ta, hogy számára a kettő jól 
megfér egymás mellett. 
Ezért az aktív szolgálati évek 
alatt gyakran fellépett a vas
utasok ünnepi rendezvénye
in, a nagyobb művelődési há
zakban éppúgy, mint a kisbe
fogadóképességű klubokban. 
Ha a kollégák hívták, ment. 

Most, március 11-én pén
teken este 18 órai kezdettel, 
a Törekvés Művelődési Köz-
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pontban rendeznek Bojtor lm
re tiszteletére Jubileumi mű
soros estet. A program gaz
dagnak ígérkezik Hiszen az 
ünnepelt mellett fellép fele
sége Urbán Katalin, leánya 
Bojtor Katalin, továbbá Mada
rász Katalin és Béres Ferenc. 

A műsorban közreműködik a 
Törekvés táncegyüttes. Művé
szeti vezető: Manninger Mik
lós. Kísér: Oláh Jenő és nép� 
zenekara. Konferál: Hortobágyi 
Judit. Jegyek 200 forintos egy
ségárban kaphatók - elővéte� 
ben és a műsor előtt is - a Tö
rekvés Művelődési Központ
ban. Cím: Budapest X. Köny
ves Kálmán krt. 25. Telefon: 
1138-211 . Vasúti: 26-79. 

•�··. TILTJlKOZ . 'i ,.,,. , ,.,,,.,.,, \ . ,.·····" ";,_ff?-" 

A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas 
Tagozata is csatlakozik a Nyugdíjasok Országos Ka
marája tiltakozásához, mely a januári drasztikus 
gyógyszeráremelés ellen irányul. 

"Határozottan elutasítjuk a tájékoztatás azon mód
ját, amely félrevezette az állampolgárokat azzal, 
hogy arra illetékesek különböző arányú emelésról tá
jékoztattak, mint amilyen a valóságban bekövetke
zett. Az idős állampolgárok egy része már tavaly sem 
tudta kiváltani az orvos által felírt gyógyszereket 
azok magas ára miatt. Az idén pedig sokan inkább 
�házi gyógymódhoz" folyamodnak, mivel nem tud
ják gyógyszereik költségét nyugdíjukból megfizetni. 

A körülményekre figyelemmel javasoljuk az 
Egészségügyi Kormányzatnak a gyógyszer árak felül
vizsgálatát és az idős állampolgárok számára kedve
ző intézkedés megtételét." 

Durk6 Gábor grafikája 



lyaink eddig még nem tar
talmaztak. 

A munkavédelmi képvi
selet rendszerbe foglalja és 
nevesíti mindazon munka
vállalói érdekeket, amelyek 
a korszeruöb m� 
lek megteremtését, a mun
.kawgz6 lcq>esség - egész
ség, - testi épség megóvását 

szolgálják. Feladataink ellá
tása felelősséggel jár. Ese
tenként vállalnia kell az ér
dekek ütköztetését is. &.ért 
Is indokolt, hogy megfelelcS 
-� védettséget él
vezzen. 

Ma,.jugiokNíf 1-....li!W.,, 
2'Jl(;a ll\UftkRáfelmi,� 
sel6? Elsósotban ellencSrzési 
joggal. Ennek keretében jo
gosult meggydzcSdni arról, 
hogyan érvényesülnek a 
munkahelyeken a bizton
� munkavégzés köve
telményei. A törvény tételes 
jogokkal ruházza fel a kép
viseldt, egyedül, vagy mint 

a bizottság tagját. A nemzet
közi joggyakorlatnak meg
.felélcSén ezen jogok skálája a 
belépési, tájarozódási, dön
tés e161éész9:ési jogtól kezd
ve a vélemény-nyilvánítási, 
kezdeményezési jogon ke
resztül a munkavédelmi fel
ügyelet értesftéséig rendkí
viil széles. 

A munkavédelmi képvi
selcS jogosult a biztonságos 
munkavégússel összefüg
gcS kérdéselcben a munkál
tatóval történcS elcSzetes 
megállapodás alapján sia
kértdt i�ybe VJ!nni. 
� a m,mMltató 

��
t

m: 
v&telmt szabályzatban ha
tározza meg a követelmé
nyek megvalósításának 
mód�t, ú$l e subályzat ki
�r a munkavédelmi 
ki�ló �) egyet
frl&e � Emiatt a 
tiagy érdeld&lés a szabzer
.tl �k rfszérol 

•�wdelmi' 
�Wgrehaj-, 

� 

Jók érdekeivel ellentétes 
eldfrásokat tartal�t. Jo
g<>;& tijlát az az igény, hogy 
mmél eldbb létre ken hoZIIÍ' 
a munkavédelmi érdekkép
viseleteket. 

Felmerül a kérdés a mun
ka"4delmi képviselők fel
adatainak és jogainak is� 
retében kik képviseljék a 
munkavállalókat. ElscSsor
ban azokat kell számításba 
Yentú, akik az elmúlt évek
be!\ bm>nyftották rátermett
ségüket, hozzáértésüket, a 
munkavédelem iránti elkö
telezettségüket. (munkavé
delmi ellencSrök) Ennek 
rnegfelelcSen ajánlatos jelöl
ni a munkavállalói érdekvé
delmi uervezetek társada
lmi ellendreit, az üzemi ta
nács munkavédelmi képesí
téssel rendelkem tagját. Ki
emelt figyelmet kell fordfta
ni azokra a fiatal szakem
berekre, akik bizonyították, 
hogy megfeleld múszaki
f_orgalmi, szervezési mun
kavédebni ismeretekkel 
rendelkeznek. Ilyen össze
tétebl bizottság tagjai tud
ják csak érdemben segfteni 
péld,ut a mun1'avédelm1 
aab�t -� 
egyet&tál jóg gyakorlá 
sát. 

Hány fcSbcSl álljon a mun
kavédelmi képviselcSi szer
vezet? Ennek meghatározá
sa elscSsorban függ a munka 
jellegétcSl (veszélyességi 
osztály) létszám, munka
rend, területi tagoltságból 
adódó feltételekbcSl. Ezt fi
gyelembe véve az Mt-ban 
foglalt, a szervezet létszámá
ra vonatkozó előírások csak 
irányszámnak tekintendcSk. 
KettcSnél több munkavédel
mi képviseld megválasztása 
esetén munkahelyi munka
védelmi bizottság hozható 
létre. A bizottság maga dönt 
ügyrendjércSI, a feladat meg
osztás szabályairól. 

Fazek• Lajos 

A munkav4ddmi tképvj
selók ltjválaszt� ne je
löljünk olyan szentélyeket, 
akik ügyrend. szerint a 
munkavédelmi szervezet 

tagjai, m\IDkaadói jqgokat 

gyakorolnák, munkavédel
Iqi ügyekben döntési jo
gokkal rendelkeznek. A 
munkavédelmi képviselók 
munkajogi védelme meg
egyezik a választott szak
szervezeti tisztségviselók
re vonatkozó szabályok
kal. A törvény kimondja, 
hogy jogszerű eljárása mi
att a képviseldt hátrány 
nem érheti. 

Ki kezdeményezheti a 
munkavédelmi képviselcS(k) 
választását? A választást 
munkavállalók, illetve azok 
érdekképviseleti szervezetei 
(szakszervezetek), részvéte
li intézményei (üzemi, köz
alkalmazotti tanács) kezde
ményezhetik. A választást a 
munkáltató nem akadályoz
hatja meg. 

A választási bizottságol<at 
az ii7.emi, közalkalmazotti 
tanácsok, annak hiányábaJI a 
szakszetvezetek, vagy a 
munkavl1lalók homk létre. 
Am� a� 
ni�nem�mzt. 
azt nem befolyásolhatja. 

A választási bizottság 
gondoskodik a jelölés -és a 
szavazás törvényes lebo
nyolításáról. 

A nagyobb létszám és 
vertikálisan tagolt gaµiasá
gi szervezeteknél (MÁV Rt.) 
ahol a munka- és egész
ségvédelemmel kapcsolatos 
munkáltatói jogok és fel
elcSsségek a vezetési hierar
chia több pontján oszlanak 
meg, ott szükséges lehet a 
jogok gyakorolhatóságá
nak érdekében delegálás
sal többszintű munkavé
delmi bizottságokat létre
hozni. 

PúkuJen6 

Uua/4A NI!�"- a,/ 

�� - ..IV�" 1/1, � 

.�lé e.;,;u .; r·� 
..,��NI✓. 

Hosszll utat telt" az �:872-
es � váltásit61 D!!P. a 
Oy((�ímfutti v. lt. 
(GfSEV). Azóta, hógy Etltager Vit
t« báró 1:iagyalta: a kisaffflla gilio
náját a "kisvasát" segítségével fogia a 
Lajtaújfalu (Neuféld) melletti t6zegrc 
é:serélni, a GySEv.i\li 4-5 J.Jilli6g; 
nis forgalmat booyoUtó � 
v• amely a szállítás ra6tt imiú-
11111 a 57.állftmányoús, lcombinilt fu
vaoús. ickgenforgalom. illetve ven
�álás terilletén is olyan sanpllj6,. 
vé vált a ga7.daságnak, hogy a konku
rcncinlc illik odafigyelnie arra, mit 
és merre "lép• a társaság. 

Az alapfdskorm6g az Osítnk-Ma
gyar Monarchia területén fekvő vamt 
tödáietéoek legnehezebb� az 
I. világbábolú után élte át, mivel az 
új államhatárok Magyarors7.ág és 
Ausztria között mbály� kettévág
ták a vasútvooalakal. Az e1s6 világ
égést követő�- egye
dülá116 m6don - lcillön paragrafusban 
lcöte1ezték a két, érintett orsz.ág kor
mányát a vasút egysége$ iil.emvitelé
nek fenn� Ennek révén az 
oszt1'k á11am 1923-ban koncesszi6s 
smztídést kötött a vasút mltödteté
sére, ame1yd uóta � -1egut6bb 
2007-ig - hosszabbítottak meg. 

A vaS11ti árufuvarozás sr.empontj6-
ti6f a 6yS6V � � 
smlpl a MÁV és az CISZtl'A állarn
vamt, az ÖBB kÖ7.Ölt Sopron péld&1 
egyre inkább a forgatókoronguérepét 
tölti be Nyugat- és Déltelet-Europa 
metsi.éspontJában. A határvárosban 
egyébként vámszabad terü1etet, fedett 
és 11yilOU raktárakat, lconténertami
nált és a kombinált fuvarozásra aJlcal
mas álrakóbázist hozott 1étre a 
GySEV. 

A "kisvasllr hagyományosan két 
szá11ftmányozási érdekeltséggel bír a 
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A kongresszusi eló'készületek jegyében 

Ülést tartott 
az országos választmány 

A Vasutasok Szakszervezte or
szágos választmánya március 1-én, 
Győri István alelnök elnölcletével 
ülést tartott. A napirend ismertetése 
és elfogadtatása után Pallos György 
alelnök tájékoztatta a testületet az 
alapsz.crvezeti választások elhúzó
dása miatt szükségessé vált határidő 
módosításokról. Mint mondotta: a 
választmány 1993. október 14-én 
megtartott ülésén fogadta el a szak
szervezeti választások feladat- és 
ütemtervét. Eszerint az alapsmve
zeti választásolé befejezésálek hatá
ride�t december 20-ában jelölték 
meg. Id6közben, különböző - elfo
gadható - okokra hivatkozva több 
alaplzervel.d is kérte az eredeti ha
tmd6 módosítását. A középszerve
zeti titkárok kezdeményezésére, a 
területi és tagozati tanács, a kény
szerítő körülményeket tudomásul 
véve, új időpontként ez év január 
31-ét jelölte meg. Mivel a módosí
tott határidőt sem tudták mindenütt 
betartani, az alelnök javasolta: a vá
lasztmány az alapszervezeti válasz
tások befejezésének végleges hatá
ridejét - utólagosan - március 10-re 
módosítsa. A választmány a javas
latot tudomásul vette. 

Pallos György ezután a kong
resszust előkészítő, s azon közre
működő munkabizottságokra és 
személyekre készült javaslatot i�
mertette. Előrebocsátotta, hogy a 
területi és tagozati tanács a javasla-

tot elfogadta és jóváhagyásra a vá
lasztmány elé terjeszti. A különbö
ző munkabizottságokba javasoltak 
névsorát, a részvevők az ülés előtt 
kézhez kapták. Így, annak megis
merése után bárki megtehette észre
vételét, elmondhatta javaslatát. Élve 
a lehetőséggel elhangzottak javas
latok személycserékre, illetve lét
szám kiegészítésre. A választ
mány végül az előterjesztett ja
vaslatot, a kiegészítésekkel együtt 
jóváhagyta. (A kongresszust előké
szíttíh és azon közreműködőit név
sorai lapunk 2. oldalán közöljük.) 

A harmadik napirendi pontként, 
a Vuutasok Szalwervu.etc alap
szabályára készült javaslatot vette 
bonckés alá a választmány. Ennek 
előterjesztője is Pallos György volt. 
Hangsúlyozta, hogy az alapszabály
tervezetet korábban a VSz testületei 
minden szinten, vagyis az alap- és 
középszervezetek is megismerhet
ték, az összegyűjtött észrevételeket 
pedig eljuttathatták a szakszervezet 
központjába. Az alap- és középszer
vezetektől 150 oldalnyi javaslat ér
kezett. A szerkesztőbizottság ezeket 
a módosító javaslatokat a végleges 
tervezet kialakításánál figyelembe 
vette. Mielőtt a tervezet a választ
mány elé került, a területi és tago
zati tanács kétízben is napirendjére 
tűzte. Közben utalt azokra a körül
ményekre, amelyeket a MÁV Rt. 
életében bekövetkezett szervezeti 

H8r1118, lf erl:eU 
Novemberig 76 korszerű 

Zl típusú személykocsival 
bóvül a MÁV Rt. jánnű
parkja 

A MÁV Rt. három veze
t6szakembere, Perger Imre 
a személyfuvarozási, Valo
vics István a forgalmi főosz
tály vezetője és Juhász Gyu
la a gépészeti főosztály he
lyettes vezetóje, január  8-

15-ig Spanyolországban 
részt vett a MÁV részére 
gyártott 21 tipusú személy
kocsik első darabjainak á t
vételi futópróbáin és tárgya
lásokat folytattak a gyártó 

cég vezetőivel A gyáregy
ségben, a futópróbás kocsi
kon kívül, további 11 kocsi
szekrény volt szerelés alatt. 
Valamennyi termes kivitelű 
lesz. 

A három vezet6 találko
zott Berényi István és Tóth 
Ferenc MÁV á tvev6kkel, 
akik az els6 tenneskocsin 
szigetelési ellenállás- és fe
szültségmérést végeztelé. Az 
első termeskocsi végátvéte
le ezzel a művelettel meg
kezd6dött. 

Alig több, mint egy hónap 

(Folytatds a 5. oldalon) 

változások miatt kellett figyelembe 
venni. Példaként említette a MÁV 
járműjavító kft-éket, melyek szer
vezetei az alapszabályon belül - a 
kft-ék önállóságából adódóan -
megkülönböztetett elhelyezésére 
tettek javaslatot. Ezt részben elf o
gadták és beépítették a tervezetbe. 

Az előterjesztés utáni vitában fel
szólalók, majd a választmány állás
foglalása megerősítették az önálló, 
erős, szakmai szakszervezet létének 
szükségességét, az ehhez kapcsolódó 
smvcmi struktúra kialakítását és a 
működési feltételek megtereniését. 

Az ülésen elhangzott szóbeli ki
egészítések és az írásban átadott ja
vaslatok összegzése, majd beépítése 
után az alapszabály-tervezet, a 
kongresszus többi írásos dokumen
tumaival együtt, jóváhagyásra az 
országos választmány elé kerül. (A 
következő választmányi ülését már
cius 18-án tartják.) 

A választmány végezetül elfo
gadta az 1994. évi létszám- bér- és 
kollektív szerződés tárgyalásainak 
eredményeiről készült előterjesz
tést. 

V. F. 

Az MSWSZ az esélyegyenlő-
ség függetlenség követelményé-

1 nek érvényesülése szempontjából 
1 egyre aggasztóbb jeleket tapasz-
• 

tal a közszolgálati médiákban. A 
MagyarTelevízió és a Magyar 
Rádió működését az ország adó-
fizető polgárai, köztük a szak
szervezetek által képviselt mun
kavállalók és nyugdíjasok finan
szírozzák. Ezért e médiákkal 
szemben minimális követelmény, 
hogy mind hírműsoraikban, mind 
más műsoraikban a politikai pár
toktól, társadalmi szervezetektől 
való egyenlő távolságtartás jelle
mezze működésüket. Az utóbbi 
időszak tapasztalatai alapján saj
nálattal kell megállapítani, hogy 
a Magyar Televízióban, részben a 
hírmtísorokban, valamint a Para
bola címtí mtísorban a mtísorké
szítők, szerkesztők , politikai 
meggyőződésének megfelelő 
mondanivaló kerül adásba. Alig
ha a viletlen mtíve, hogy az ilyen 

A MAV Rt. működó'képes 

Uts:óna-és hérga:dóllw_dós 

1993-han 
A 

z 1993. évet megelőző érde
kegyeztető tárgyalások me
netéről, vitáiról, a nehezen 

létrejövő megállapodás részleteiről 
a vasutas-szakszervezet testületei, 
de tagjai is rendszeres tájékoztatást 
kaptak. Itt most csak azt emelném 
ki, hogy szakszervezetünk már ak
kor sem csupán a foglalkoztatást, a 
bért, a kollektív szerződést tekintet
te olyan témának, amelyért a mun
kavállalók érdekében minden esz
közt felhasmálva küi.deni kell, ha
nem a tágabban vett gazdasági ér
dekek mellett is rendszeresen kiállt. 
A munkavállalók szorosan vett ér
de� ugyanis csak akkor teljesíthe
t6k, ha a vállalat gazdasági helyzete 
a követelések teljesítésére lehetősé
get ad. Ezért a kormánnyal való tár
gyalásokon követelésünk eredmé
nyeként növelték a MÁV Rt. költ
ségvetési támogatását, emelték az 
árkiegészítés mértékét, átvállalták a 
végkielégítés finanszírozását, a TB 
tartozás átütemezett fizetésére ga
ranciát adtak és segítséget nyújtot
tak a likviditási hitelek felvételéhez. 

Utólagos értékelésként megálla
pítható, hogy szakszervezetünk 

műsorok fő mondanivalója az el
múlt 40 év és a mai politikai bal
oldal összemosása, hamis színben 
való feltüntetése. Mindez nyil
vánvalóan pártérdekeket szolgál. 
Az MSZOSZ meggyőződése, 
hogy a választásokat megelőző 
időszakban a televíziónak foko
zott gondot kellene fordítania po
litikai függetlensége megőrzésé
re. 

A Magyar Rádióban minded
dig sikerült érvényt szerezni a 
pártsemleges tájékoztatás alapel
veinek. A Rádió műsorkészítői
nek elbocsátásával összefüggés
ben napvilágot látott, olykor egy
másnak ellentmondó híresztelé
sek, melyek részben az intéz
mény vezetőitől származnak, 
nem megnyugtatóak. Az 
MSWSZ a Rádió belügyének te
kinti, hogy milyen módon teszi 
az intézmény ésszerűbbé gazdál
kodó tevékenységét. Ám, ha az 
elbocsátások politikai szempontú 

/992 őszén folytatott tárgyalás so
rozata eredményes volt, hiszen 
1993-ra a MÁV Rt. működőképes 
lett. Elkerültük a tömeges elbocsá
tásokat, megőriztük a kollektív 
szerződés vívmányait, és elfogad
hatóan alakult az átlagbér növeke
dése. Az 1993. évi tényszámok 
alapján most a MÁV Rt. létszám és 
bérhelyzete kerül vázlatosan ismer
tetésre. 

Foglalkoztatás, 
létszámcsökkentés 

A MÁV Rt. 1993. évi foglalkoz
tatási tervének a szakszervezetünk
kel egyeztetett - fó célkiUiz.ése az 
erősen csökkenő teljesítményekhez 
közelíteni az élőmunka felhasmá
lást, emellett végre kell hajtani a 
tervezett társasági átalakítással 
együttjáró létszám módosításokat. 

Kiindulásként az 1992. évi teljes 
munkaidős létszám tekinthető, 
amely 99 716 voit. A MÁV terve
iben az szerepelt, hogy ezt a létszá
mot 79 446-ra csökkentik. Az 1993. 
évi teljes munkaidős tényleges lét
szám 77 120 lett. Ez a bázisnál 22 

mérlegelés következtében zajla
nak le, azt a sajtószabadság meg
csúfolásának tartja egy közszol
gálati média esetében. Ezért az 
MSZOSZ szolidaritást vállal a 
Rádió azon érdekképviseleti tes
tületeivel és tiltakozó megmozdu
lásaikkal; amelyek törvényben 
biztosított jogosítványailchoz ra
gaszkodnak és fellépnek az olyan 
munkaadói magatartás ellen, 
amely érdemben nem mérlegeli a 
munkavállalók szervezeteinek 
véleményét. Az MSWSZ szo
lidaritást vállal azokkal a rádió
sokkal, akiknek elbocsátásában 
bánnilyen mértékig is politikai 
meggondolások játszanak szere
pet. 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége fontosnak 
tartja hangsúlyomi, hogy a köz
szolgálati médiák semlegessége 
és függetlensége valamennyi 
munkavállaló érdeke. 

Budapest, 1994. március 2. 

596-tal (22,7 százalékkal), a terve
zettnél pedig 2326-tal (2,9 száza
lékkal) kevesebb. A fizikai foglal
kozásúak száma nagyobb mérték
ben csökkent (25 százalékkal), mint 
a szellemi foglalkozásúaké ( 16,6 
százalék). A létszámcsökkentés ki
vétel nélkül valamennyi szakszol
gálatnál meghaladta a tervezettet. A 
tervezethez képest a legnagyobb 
arányú csökkenés ( 4 százalék) az 
üzemvitelnél következett be, ahol 
éves átlagban 1400-zal foglalkoz
tattak kevesebbet az engedélye
zettnél. A vállalati átlagtól elma
radt a létszámcsökkenés a közép
irányító s:r.crvezeteknél, a végre
hajtó szolgálati helyeken pedig a 
termelésirányítói és adminisztra
tív munkakörökben. 

Az elmúlt évi munkaerógazdál
kodás néhány területen létszámnö
veló intézkedéseket is tartalmazott. 
Így növelték a szállítmánykisérők, 
a rendészek és a jegyvizsgálók szá
mát. Ezeken a területeken a lét
számnövelést elsősorban belső át
csoportosítással, átképzéssel oldot
ták meg. Az év végére egyes for
galmi munkakörökben, de a lét
számnövelés ellenére az utazóknál 
is, valamint a pályamunkásoknál 
létszámhiány alakult ki. A tervezet
tet meghaladó létszámcsökkenés 
részben tudatos intézkedések ered
ménye, hiszen az 1994. évre való 
felkészüléskor már ismert volt, 
hogy ebben az évben sem változik 
a teljesítmény és így további leépí
tés válik szükségessé. Jellemző, 
hogy az 1993 decemberi létszám 
már csak 75 378 volt. 

A létszámleépítés Is 
sokba kerül 

A létszámleépítés a terveknek 
megf elelóen a privatizáció és - az 
alaptevékenységet ellátó szerveze
teknél - racionalizálás útján valósult 
meg. Társaságalapítás jogcímén 
(zömmel a jármtíjavítás, építés te
vékenységnél) 1993. január l-jével 
9174 fónek, majd az első félév so
rán további 2304-nek, összesen 11 
478 főnek szűnt meg a MÁV mun
kaviszonya. Részben a társasági át
alakuláshoz kapcsolódva, részben a 
racionalizálás eredményeként 5286 
fó munkaviszonya sz&nt meg vég
kielégítéssel járó felmondás követ
keztében. A végkielégítésre össze-

(Folytatás a 2. oldalon) 
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A MA V Rt. működó'képes 

Léts:ám-és hérgu:dálkodós 
1993,han 

(Folytatás az 1. oldalról) 

sen 809 millió forintot fizettek ki 
és ez közel 70 százalékkal több an
nál, mintha csak a törvényben sze
replő összeget adták volna a mun
kavállalóknak. Az év folyamán kor
engedményes nyugdíjba vonult 2970 
fő, akik nyugdíjára 320 millió forintot 
kellett a TB részére átutalni. 

A végkielégítéssel járó vállalati 
felmondás és a korengedményes 
nyugdíjazás összesen I 129 millió 
forintot jelentett, amelyet a koráb
ban kötött egyezség alapján a kor
mány által biztosított összegből 
fizették ki. A létszámfogyás to
vábbi része öregségi (826) és rok
kantsági nyugdíjasból (854), kö
zös megegyezéssel eszközölt fel
mondásból (8 I 0) és a munkáltató 
rendkívüli felmondásából ( 454) 
tevődött össze. 

Munkaeró utánpótlás, 
átképzés 

A létszámleépítési feladatok a 
munkaerő utánpótlást is meghatá
rozták. Az I 99 I óta érvényben lévő 
létszámfelvételi tilalom miatt már 
korosztályok maradtak ki a vasút 
létszámából és helyenként a mun
kák elvégzését akadályozó létszám
problémák álltak elő. I 993-ban már 
lehetőséget adtak a pályakezdő fia
talok korlátozott számban történő 
felvételére. Így, nagyrészt a nyári 
hónapokban 1387 pályakezdő fiatal 
felvételére került sor, akik közül 
560 fő a pályafenntartás, 520 fő az 
üzemvitel területén került alkalma
zásra, a többiek pedig távközlési, il
letve a gépészeti szalcterületen 
keroték meg vasúti pályafutásukat. 

Az egyes munkakörökben fölös
legessé vált munkavállalókat belső 
átképzés útján tették alkalmassá 
más beosztás betöltésére. Így ösz
szesen 59 tanfolyamon 1400 főt ké
peztek át zömmel jegyvizsgálókká, 
illetve rendészekké. Az átképzés tá
mogatására a Foglalkoztatási Alap 
központi keretéből közel 100 millió 
forintot utalt át a Munkaügyi Mi
nisztérium a MÁV Rt-nek. 

Munkaidóveszteség, 
túlórák 

A foglalkoztatott létszám által 
teljesíthető munkaidőnek egy része 
olyan veszteségidő, amelyet a mun
kavállalók döntően törvényben biz
tosított szabályok miatt munkahe
lyükön sem töltenek. Az ilyen "ki
esett" idő mértéke 1993-ban az elő
ző évhez képest 19,5 százalékkal 
nőtt. Így az egy főre jutó átlagos 
kiadott szabadság 11 százalékkal 
volt több mint egy évvel ezelőtt 
(szabadság átlaga 26,4 nap). Az egy 
főre jutó betegszabadság 145 óráról 
169 órára emelkedett. Bővült a 
munkaidőkedvezményt igénybeve
vők köre és annak mértéke is (pél
dául az évközben megalakult üzemi 

tanácsok miatt). A felsorolt jogcí
meken a törvényes munkaidőnek 
átlagosan 22,4 százaléka esik ki, és 
ez 17 500 fő éves munkaidejének 
felel meg. Részben a megnöveke
dett veszteségidők, kisebb részben 
a létszámhiány miatt szinte minden 
szakszolgálatnál emelkedett a túló
rafelhasználás. A legnagyobb ará
nyú növekedés a távközlési (64,3 
százalék), a gépészeti (43,8 száza
lék) és a pályafenntartási szakszol
gálatnál (27,7 százalék) következett 
be. Az összes túlóra meghaladta a 
2 milliót, amely több, mint 1000 fő 
évi munkaidejének felel meg. 

Érdekes módon igen nagymérték
ben csökken a készenléti idők mér
téke. A lakáson töltött készenlét 
szinte már alig merül fel (mind
össze 4,5 százaléka az egy évvel 
korábbinak). A munkahelyi készen
lét pedig 1/3-a az 1992. évi 
mennyiségnek (1, 1 millió óra). 

Béremelés 
három forrásból 

Az 1993. évi bérfejlesztés gya
korlatilag három forrásból valósult 
meg. A kormány 6,9 százalékos 
bérfejlesztésre külön keretet bizto
sított (1776 millió forint), ugyan
csak a kormány tette lehetővé a lét
számcsökkenés bérének 50 százalé
kát béremelésre fordítani (37 I mil
lió forint) és rendelkezésre állt a 
bérköltség átcsoportosításából 
(1002 millió forint), amelyet koráb
ban más célra fizettek ki (kollektív 
szerződés módosítása során a mű
szakpótlék, túlórapótlék csökkenté
séből, illetve az erre a célra bizto
sított belső forrás). Így összesen 
3149 millió forintot lehet béreme
lésre felhasználni. 

A rendelkezésre álló keretből 
béremelésekre 1993. április l-jével 
került sor. Legfontosabb kérdés az 
alapbér növekedésének mértéke 
volt. Ebben az a megállapodás szü
letett, hogy az alapbéreket éves 
szinten I 2 százalékkal kell növelni. 
A gyakorlatban ez úgy valósult 
meg, hogy a korábban általános 70 
százalékos tarifaráállási szintet 82,4 
százalékra lehetett növelni. (Ez az 
érintett munkavállalóknál 17,7 szá
zalékos alapbéremelést jelentett) 
Azoknál a munkavállalóknál, akik
nek az alapbére már a béremelés 
előtt is a 82,4 százalékot megköze
lítette, elérte, vagy meghaladta leg
alább 6 százalékos alapbéremelést 
biztosítani kellett. A bérfejlesztési 
forrásból külön kellett keretet elkü
löníteni a KSz módosításából eredő 
bértöbbletre (például utazók, fordu
lószolgálatosok, munkaidőkereté
nek módosítása.) 

Elmaradás 
az átlagbér 

növekedésében 

Vállalati szinten az éves bérfejlesz
tés 378 millió forinttal (1,6 százalék-

kal) meghaladta a tervezettet, így a 
kifizetett bértömeg összesen 24 333 
millió volt. Az engedélyezett bért -
az anyaggazdálkodási szakágat kivé
ve - minden más szakág kisebb-na
gyobb mértékben túllépte. Ez a bér
költség túllépés annak ellenére kö
vetkezett be, hogy a létszám lénye
gesen kevesebb lett az előirányzott
nál. A bértúllépés oka elsősorban a 
tervezett, de meg nem valósult pri
vatizáció (Építési Géptelep Főnök
ség, stb.) és kisebb részben a nem 
tervezett túlóramennyiség. A bértúl
lépés döntő hányada a forgalmi és 
gépészeti szakszolgálatnál követke
zett be. 

Növekedtek 
az átlagbérek 

Az átlagbérek az előirányzottat 
meghaladóan 20, 1 százalékkal nőttek. 
Ez a növekedési mé.rték sajnálatosan 
jelentősen elmaradt a nemzetgaroasá
gi szinttől (23,0 százalék) és az inflá
ciótól (22,6 sz.ázalék). Így a vasutasok 
reálkeresete csökkent és tovább nőtt 
az elmaradás más nemzetgaroasági 
területek munkavállalóinak kereseté
től. A múlt évben az egy főre jutó 
keresetek havi összege 25 774 forint 
volt és ez 4318 forinttal volt maga
sabb mint 1992-ben. 

Szakszolgálatonként eltérő mér
tékben nőttek az átlagbérek. A vég
rehajtó szakterületek átlagbémöve
kedése között nagy különbség 
nincs. A forgalmi 18,8 a gépészeti 
21, 1, a pályafenntartási 19, 1, a táv
közlési 19,6 százalékkal nőtt. 

Viszonylag nagyobb mértékű a 
növekedés - 23 százalék - a köz
gazdasági szakterületen és ala
csony az igazgatósági közpon
tokban (14,2 százalék). Ez utób
bi viszonylag alacsony növeke
désének két oka van. Az egyik, 
hogy az igazgatósági közpon
tokban már korábban is viszony
lag magas volt a bértarifára való 
ráállás, a másik, hogy változott 
az ide tartozók létszámösszeté
tele (nőtt a viszonylag alacso
nyabb bérű munkavállalók ará
nya) a védelmi fonökség létszá
ma növelése miatt. 

Összefoglalva megállapítható, 
hogy az elmúlt évet foglalkozta
tási, munkaerőgazdálkodási terü
leten a nagymértékű létszámcsök
kenés teszi emlékezetessé, a kere
setek alakulásában viszont a rela
tív elmaradás növekedését kell 
számon tartani. 

Abban reménykedhetünk, hogy 

hasonló nagyságrendű létszámcsök
kenésre ez évben már nem kerül sor 
és a keresetek növekedése is ked
vezőbb lesz, mint amilyen a múlt 
évben volt. 

Dr. Simon József 
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Kongresszusi 
munkabizoNságok 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE XIII. KONGRESSZUSÁT 
,, , , ,, ,  .. ,, .. ,, 

ELOKESZITO ES A KONGRESSZUSON KOZREMUKODO 

MUNKABIZOTTSÁGOK. 

Alapszabályt szerkesztő bizottság: 

Vezetője: Pallos György, a VSz alelnöke. 
Tagjai: Karácsony Szilárd szb elnök, MÁV Rt vontatási főnökség Hegyeshalom; Kiss József szb titkár, MÁV Rt jánniíjavító 

kft Szombathely; Krassói Sándor VSz fókönyw:lő; Mári Gábor TIV elnök, VSz területi tag. választmány Szeged; Molnár 
György VSz nyugdíjas tagozat; Nógrádi Sándor IB elnök, VSz pályagazdálkodási intéző bizottság; Szelei Ferenc szakértő, 
VSz szervezeti és szervezési ügycsoport; V alet László szb titkár, MA V Rt üzletigazgatóság Budapest; Varannai Zoltánné 
szakértő, VSz főkönyvelőség. 

1 Program szerkesztő bizottság: 1 
Vezetője: Győri István, a VSz alelnöke. 
Tagjai: Hegedűs Károly VSz nyugdíjas tagozat; Karádi László IB titkár, VSz területi intéző bizottság Szombathely; Kiss 

Tamás 1B titkár, VSz jánniíjavító kft-k intéző bizottsága; Orosz Péter szakági-elnök, VSz üzemviteli szakág; Dr. Simon József 
szakértő, VSz közgazdasági és jogi ügycsoport. 

1 Szervező bizottság: 1 
Vezetője: Szelei Ferenc szakértő, VSz szervezeti és szervezési ügycsoport. 
Tagjai: Bacsa Lászlóné VSz gondnokság vezetője; Berényi Klára szakértő, VSz szervezeti és szervezési ügycsoport, Berta 

Attila szb titkár, MÁV Rt Miskolc-Tiszai pályaudvar; Détári Attiláné ügyintéző, VSz szervezeti és szervezési ügycsoport; 
Kaszala Sándor felelős szerkesztő, Magyar Vasutas szerkesztősége; Kádár Miklós szakértő, VSz szociálpolitikai ügycsoport; 
Pauer Olivérné szakértő, VSz szervezeti és szervezési ügycsoport; Pintér János szb titkár, VSz forgalmi utazók alapszervezete 
Miskolc-Tiszai pályaudvar; dr. Huszti Rezsőné országos nyugdijas tagozat. 

1 Ügyrendi bizottság: 1 
Vezetője: Pallos György, a VSz alelnöke. 
Tagjai: Balogh László IB titkár, VSz pályagazdálkodási intéző bizottság; Pöhacker Attila IB titkár, VSz területi intéző 

bizottság 2.áhony. 

1 Mandátumvizsgáló bizottság: 

Elnöke: Mári Gábor, a TIV elnöke, VSz területi tagozati választmány Szeged. 
Helyettese: Pauer Olivérné szb titkár, Vasutasok Szakszervezete központi szb. 
Tagjai: Szendrei Géza IB titkár, VSz területi intéző bizottság Miskolc; Bősz József szb titkár, MÁV Rt. Dunakeszi jár

műjavító kft. 

1 A kongresszust levezető elnökök: 1 
Papp Pál, a VSz elnöke; Győri István, a VSz alelnöke; Pallos György, a VSz alelnöke; dr. Péter Mihály, a VSz alelnöke. 

1 Szavazatszámláló bizottság: 

Vezetője. Németh Tibor szb titkár, MÁV Rt Északi Jánnlijavító kft. 
Helyettese: Somogyi Imre szb titkár, MÁV Rt. vezérigazgatóság. 
Tagjai: Darabos Katalin szb tilk?r, MÁV Rt pályafenn�i főnökség Ferencváros; Bögre Attila forgalmi tagozatvezető, 

MA V RT állomásfőnökség Szolnok; Berki János szb titkár, MA V Rt állomásfőnökség Debrecen; Csili Zsigmond szb titkár, 
MÁV Rt állomásfőnökség Kál-Kápolna; Kissné Kiss Ágnes szb titkár, MÁV Rt állomásfőnökség Dunaújváros; Nyúl László 
szb titkár, MÁV Rt pályafenntartási főnökség Kecskemét; István Jánosné szb titkár, MÁV Rt szertárronökség Szombathely; 
Zubály Bertalan VSz kocsiszolgálati tag vezetője, MÁV Rt vontatási főnökség 2.áhony; Tamási Sándor szb titkár, MÁV Rt 
Hajdú vasútépítő mélyépítő kft; Gazsi Lajos VSz nyugdijas tagozat; Kerti Tamás szb titkár, MÁV Rt utasellátó mozgószolgálat 

1 Kongresszusi titkárság: 

Vezetője: Papp Pál, a VSz elnöke. 
Helyettese: Pallos György, a VSz alelnöke, az ügyrendi bizottság vezetője. 
Tagjai: Szelei Ferenc szakértő, VSz szervezeti és szervezési ügycsoport, szervezési bizottság vezetője; Győri István a VSz 

alelnöke, programkészítő bizottság vezetője; dr. Péter Mihály a VSz alelnöke, határozatszerkesztő bizottság vezetője; Mári 
Gábor TIV elnök Szeged, a mandátumvi:zsgáló bizottság vezetője; Németh Tibor szb titkár, MÁV Rt Északi Jánniíjavftó 
szavazatszedő bizottság vezetője. 

Határozatszerkesztő bizottság: 
Vezetője. Dr. Péter Mihály, a VSz alelnöke. 
Tagjai: Krassói Sándor a VSz főkönyvelője; Orosz Péter VSz üzemviteli szakág elnöke; Simon De:zső TIT elnök Budapest; 

Szelei Ferenc VSz szakértő szervezeti és szervez.ési ügycsoport; Csósza István, VSz országos nyugdijas tagozat. 

Jelölést előkészítő bizottság: 

Ve:etóje. Dr. lmrédy Gyuláné 1B titkár 01/35-35; 35-30. VSz központi hivatalok mtéző bizottsága. 
Helyettese: Rácz Sándor szb titkár 06/71-39; 72-46 MÁV Rt állomásfőnökség Szentes. 
Tagjai: Hercegh Mária szb titkiÍ! 01/66-47 MÁV RT állomásfőnökség Józsefváros; Bánszegi József szb titkár VSz anyag

g�dálkodási tagozat vezetője, MAV Rt osztósrertárfőnökség Debrecen 03/23-57; 11-20; Pánti Miklós szb titkár 03/61-38 
MA V Rt állomásfőnökség PüspökladánY,; Gajdács Istvánné keresk. tag vezetője 04/17-31 MÁV Rt Miskolc-Tiszai pályaudvar; 
�ltész Sándor szb titkár 02121-34 MAV Rt pft. főnökség Hatvan, Göbölös János kereskedelmi tagozat ügyvivő 05/49-20 
MA V Rt �lomásfőnökség Nagyatád; Bosznay József szb titkár 05/13-81 MÁV Rt TBF Pécs; Cseh Ferenc szb titkár 06/15-27; 
21-43 MAV Rt vontatási fő�ökség Szeged; Pintér József szb titkár MÁV üzletvezetőség Szombathely: 07/14-04 Mayer 
�á�r szb t!tkár 07/42-37 �AV_ Rt vonta�i fónö�g Tapolca; Furda István szb titkár 03/33-02 MÁV Rt gépesített rakodási 
fon_okség Záhony: Falkenhe1m Jozsef szb titkár MAV Rt állomásfőnökség Záhony 03/33-49; Volant András szb titkár 01/24-20 
M� � �t C.ejlc;sztési �ut?t� in!ézet Budapest (KHI IB ); , Holló Vilmos szb titkár 04/48-89; 48-10 MÁV Rt hosszúsíngyártó és 
ell�to fonokseg; Erdélyi Arpad szb titkár 02/42-34 MAV Rt jánniíjavító kft Székesfehérvár; Kiss József szb titkár 07/28-49 
MA V �t jármiíjav(tó k!t S�on.iba.�I�; �e�zt� István szb elnök 0 1/13-53 MÁV üzletigazgatóság Budapest; Prókay Sándorné 
1B tJtkar VSz vasuteges:zsegugy1 mtezo b12ottsag 0_l/19-77; Dr. Kun Dezső VSz országos nyugdíjas tagozat 156-9157. 
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MEGYESI GUSZTÁV 

Ha jól emlékszem, úgy 
egy évvel ezel6tt azt találta 
mondani Boross Péter - ak
kor még belügyminiszter -, 
hogy ha nem az MDF nyeri 
meg a választásokat, akkor 
nem ad fél évnél többet az 
új kormánynak, meg· fog 
bukni. 

Ez tényleg régen volt. Ma 
már szó sincs arról, hogy 
megbukna egy MDF nélküli 
kormány. Hogyan is buk
hatna meg, amikor meg se 
tud majd alakulni. A mi
niszterelnök ugyanis két 
nappal ezel6tt a választások 
utáni koalíciós zavarokról 
beszélt, ami annyit tesz, 
hogy a gy6ztes pártok seho
gyan sem tudnak majd kor
mányt alakítani, el6bb
utóbb egymás torkának ug
ranak, s ez a mai kabinet 
lesz kénytelen ügyvezet6 
kormányként tovább mű
ködni. Mi több, még az is 
elképzelhet6, hogy új vá
lasztásokat kell kiírni, ame
lyen persze - ezt már én te
szem hozzá - még mindig 
nem biztos az MDF gy6zel
me, viszont új kormány 
megint nem bír alakulni, 
marad a régi ügyviv6ként, 
ebb61 persze ismét új vá
lasztások lesznek. Isten vég
telen türelme és kitartása 
közismert, el6bb-utóbb 
úgyis az MDF fog gy6zni. 

Ezt szeretem az MDF
ben, ezt a kristálytiszta logi
kát. Kissé rusztikus ugyan, 
de elmét forgató. Ha jól ér
tem, arról van szó, hogy ha 
valami fatális tévedés foly
tán nem nyer az MDF, ak
kor is nyer. Bárkire szavaz 
a jónép, végül is az MDF-re 
szavaz. Ideológiai síkra 
emelve a kérdést: olyan 
nincs, hogy ne a tiszta de
mokrácia gy6zzön. Ha átté
telesen is, de felülemelkedik 
a nép bölcsessége, igaz, 
eléggé sajátos módon. 

Ezt a "tiszta demokrácia" 
kifejezést Für Lajostól hal
lottuk. Meghatározása vég
telenül egyszerű: a tiszta 
demokrácia arról ismerszik 
meg, hogy az MDF csinálja. 
Minden más, ami van, vagy 
ami egyáltalán elképzelhe
t6, az nemhogy nem tiszta, 
de még csak nem is demok
rácia, hanem valami más. 
Leginkább egy puccs nél
kül, demokratikusan létre
hozott pufajkásdiktatúra 
nagysándoros bajússzal, 
amely romlásba viszi az or
szágot, s amelynek a hata
lomra kerülését61 fogva 
nem rügyeznek ki a fák, 
nem ellenek a barmok, sötét 
téli estéken nagy, veres szel
lemek riogatják a lakossá
got, elrabolják a szüzeket, 
megbecstelenítik az asszo
nyokat, s nem utolsósorban 
megisszák a háziúr borát. 

Következésképp ez a tár
saság (szellemileg) kiirtan
dó. 

Sima ügy. Igen ám, de mi 
van akkor, ha a választópol
gárok a nagy busa fejükkel 
mindezt nem tudják? Ha
nem - élvezvén a demokrá
cia adta kereteket és eszkö
zöket - az urnák elé járulva 
teljesen gyanútlanul még 
véletlenül se a tiszta pártra 
szavaznak. Horribile dictu, 
az MDF nemhogy a parla
mentbe, de még a Kossuth 
téri savanyúságboltba se 
tud bejutni. Akkor mi a te
end6? 

Világos, hogy e világbot
rányra azért kerülhetett sor, 
mert a népet félrevezették a 
piszkos gallérú demokrata 
er6k. Hogy mi a csudával 
tudták félrevezetni, az per
sze talány. Hiszen majd 
egy éven át a tiszta de
mokraták kezében volt a 
tévé és a rádió. Példamu
tató módon lecsuktak egy 
rakás sikkasztót, brókert, 
ötvenhatos tüzért. Megszi
lárdították helikopterr61 az 
ország déli részén a köz
biztonságot, közjármúve
ken nyugodtan a farzse
bünkben hordhatjuk újra a 
briftasnit. Megengedték, 
hogy a fájós lábú ükanyák 
már nyolcvanéves koruk 
el6tt nyugdíjba mehesse
nek. Telirakták ezresekkel 
az ápolón6k köpenyzsebét, 
meg is vannak hatódva, 
nem beszélve arról, hogy 
kártyával is lehet már tele
fonálni. A múlt héten Mock 
is itt járt. Örült. A múltat 
szintén rendbe hoztuk, a té
vé éjjel-nappal ontja a törté
nettudományi ,híreket, mi
szerint már Abrahám és 
Izsák is ávós volt. A párt 
ügyvezet6 elnöke rend
szeresen verseket szaval vá
lasztott népének, mi ez, ha 
nem meggy6z6 er6? Egy
szóval más nem történhe
tett, mint súlyos félreveze
tés, törpe kisebbség által. 

Kérdés azonban, milyen 
nép az, amelyet ennyire fél
re tud vezetni egy marok
nyi kisebbség? 

Miféle népség az, amely a 
tiszta demokráciában a dik
tatúrát választja? 

Az bizony eléggé éretlen 
népség. 

Mindezt, ha jól tudom, a 
tiszta demokraták eleddig 
nem deklarálták. Miként azt 
sem, hogy a lakosság ( ez a 
cca. tízmillió egyed) az or
szágépítd munka során za
varó körülmény. Legjobb 
volna, ha nem is volnának, 
úgyis csak esznek, isznak, 
gyereket nemzenek, igaz, 
nem eleget, viszont ha már 
egy megvan, mindjárt lakás 
kell nekik, meg olcsó áru, 
ha meg nem tetszik nekik 
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valami, megmondják a vé
leményüket. Képtelenek fel
ismerni a távlati összefüg
géseket. Mondom, ezt idáig 
még nem írták ki egyetlen 
transzparensre sem, ámbár 
ez nem is kiírás dolga. Elég 
csak végigkövetni a tiszták 
logikáját, hogy különösebb 
erdlködés nélkül rájöjjön a 
böszme polgár: a riogatás 
mögött (mármint hogy el
pusztultok, ha nem ránk 
voksoltok) a lakosság mély
séges lenézése áll. Az, hogy 
minden más párt, társada
lmi szervezet, csoportosu
lás, amely nem bel6lünk 
vagy az egyetértésünkkel 
ndtt ki, korlátolt és nép el
len való, nagyjából érhető; 
én se tartom sokra mondjuk 
az MTK-t, h� a Fradit akarja 
megverni. Am a lakosság 
egésze valahogy más kate
gória. Abból kiindulva, 
hogy a lakosság biztos csak 
ész nélkül tud szavazni, 
hogy fogalma sincs, mi a jó 
neki, s pláne hogy orránál 
fogva vezethető, hogy úgy 
mondjam, nem vall valami 
nagy nép iránti tiszteletre. 
Azt megelőlegezni egy nép
nek, hogy nélkülünk biztos 
hülye marad, hadd ne 
mondjam, cinizmus. Az el
s6 választások utáni hajna
lon sírva mondta az MDF
székházban a Nemzet Szí
nésze, hogy nem érti a né
pet, hogyan szavazhatott a 
szabaddemokratákra, mert 
jó, jó, az MDF győzött, ám 
amazok is kaptak szava
zatot. 

Világbotrány. 
Külföldi diplomaták, azt 

hiszem, kapkod hatják 
majd a fejüket, ha dsszel 
egy-egy MDF-vezetővel 
összeakadnak, és azt hall
ják, hogy Magyarorszá
gon a tiszta demokraták 
építette tiszta demokráciá
ban a tiszta demokraták ál
tal odaajándékozott tiszta 
demokratikus eszközökkel 
a nép a diktatúrára szava
zott. Következésképp 
nincs is már demokrácia. 
Magyarországon. Nagyon 
csodálkozni fog a külföld, 
s megjósolható, hogy a vi
lág leghíresebb politoló
giai tanszékein külön kur
zust indítanak majd, meg
fejtendd az MDF-ideológi
át, különösen a demokrá
cia mibenlétére vonatkozó 
fejezeteket. 

Remény mindenesetre 
van. A miniszterelnök tisz
tán megmondta azt is, 
hogy ha a pártja netán el
lenzékbe kerül, akkor is a 
nemzet és az ország érde
kében fog politizálni, ő 
maga pediglen kritikus, de 
lojalitást nem nélkülöző el
lenzéki lesz. 

Itt az ideje kipróbálni. 

Mostanában egyre többen, 
egyre többet foglalkoznak az 
MSZOSZ-ben létrejött plat
formokkal. A négy létező 
platform (szocialista-szociál
demokrata, keresz
ténydemokrata-keresztényszo
ciális, baloldali-munkás, ag
rár) közül általában kettőt 
méltatnak figyelemre. A szo
cialista-szociáldemokrata, il
letve a baloldali-munkás 
platformot, amelyek a nyilat
kozók szerint jobb esetben is 
csak a baloldali blokk létre
jöttét demonstrálják (Mun
káspárt, MSZP, MSZOSZ). A 
jobb memóriájúak arra is fi
gyelmeztetnek, hogy Nagy 
Sándor és Horn Gyula együtt 
ültek az MSZMP KB-ban, 
vagy arra, hogy mégis fény 
derült az évek óta tartó titkos 
együttműködésre, vagy arra, 
hogy "ezek" miatt a szerve
zetek és emberek miatt nincs 
megújulás ebben az ország
ban. Mindannyiunk számára 
egyértelmű azonban, hogy az 
MSZOSZ egy párthoz kötő
dik, valamint az is, hogy a 
baloldali - egyesek szerint ti
tokban igazán baloldali-libe
rális - blokk ellen össze kell 
fogni. 

A nyilatkozóknak az el
múlt négy évben nem volt 
idejük, hogy a szakszerveze
tekkel, azok belső fejlődésé
vel foglalkozzanak. Lefoglal
ta őket a sajátjuk. Az üdítően 
nagyszámú kisgazdapárt ki
alakulása vagy az MDF belső 
tisztulása bizony időt vett 
igénybe, s azt is csupán a vá
lasztások előtt néhány hónap
pal sikerült elérni, hogy a Fi
deszben csak egy szívre hall
gassanak. 

Kelet-Európában a rend
szerváltás eredményei ka
tasztrofálisak. Az ipari és 
mezőgazdasági termelés 30-
50 százalékos visszaesése, a 
tömeges munkanélküliség, a 
drasztikusan mérséklődött 
vásárlóerő, az ijesztő mérté
kű szegénység minden új re
zsim számára szégyelleni va
ló. Nem tagadható le az ezek 
nyomán megjelenő kilátásta
lanság, a lakosság demorali
zálódása, a társadalmi méretű 
cinizmus megjelenése sem. A 
primitív kapitalizmus követ
kezményei ezek, de mit is 
várhatunk az "újaktól"?! Ók 
is a régi rendszer tan
könyveiből, szemináriumain, 
pártfóiskoláin tanultak a ka
pitalizmusról, s úgy látszik, 
csak arra képesek, hogy a ta
nultakat alkalmazzák. Kriti
zálóikat pedig, mint a régi 
rendszer híveit megpróbálják 
a társadalommal megutáltat
ni. Nem veszik észre, hogy 
az állampolgárok nem pár
tokban, tételszerű eszmékben 
gondolkodnak, hanem életük 
minősége alapján alakítják ki 
véleményüket. Az MSZOSZ 
sem egy vagy több pártot 
vagy azok programját tartja 
üdvözítőnek, hanem olyan 
társadalmi modellt, illetve 
azok részeit keresi - akár 
több párt programjából válo
gatva -, amely egy gazdasá-

gilag igazságosan működte
tett, a társadalmi szolidaritás
ra alapozott állam megszer
vezését célozza. Ezért tartja 
teljes mértékben elfogadha
tatlannak a konzervatívan li
berális Fidesz ajánlatát (a 
párt politikai bolyongásairól 
nem is beszélve), míg az 
SZDSZ-t több emberség, 
szociális érzékenység jellem
zi. 

A koalíciós pártok gazda
ságpolitikája az elmúlt négy 
évben bebizonyította ered
ménytelenségét, ráadásul úgy 
látszik - sajnos -, hogy meg
int a Móricz Zsigmond Ro
konok című művében leírt 
sógorság-komaság országá
ban élünk. Azok a pártok, 
amelyek szerint a gazdaság 
problémáinak megoldását a 
legmagyarabb vezetők meg
és kiválasztása biztosítja, 
szót sem érdemelnek. 

Mégis marad választási le
hetőség. Vagyis nem csupán 
egy, legalább két modell: a 
szociáldemokrácia és a szo
ciális érzékenyéségű keresz
ténydemokrácia. 

Bár ideológiai prioritásai
kat tekintve lényegesen kü
lönböznek egymástól, de a 
társadalomról és a gazdaság
ról vallott nézeteik a legtöbb 
lényeges ponton azonosak. 
Vagyis hasznosnak és szük
ségesnek tartják a közösség
hez tartozást, vállalják a léte
ző társadalmi valósággal 
összhangban álló morális ér
tékek képviseletét. Elfogad
ják, hogy sokfajta többség lé
tezik, de minden többség 
egyszerre kisebbség is, s 
hogy a többség csak a szám
tanban állandó - a társada
lomban pillanatnyi állapot. 

II. János Pál nyilatkozatai
ból kiolvasható az a fontos 
gondolat, hogy a kapitaliz
mus mint társadalmi forma 
fejlődése összefügg a szocia
lizmus eszméjének megjele
nésével, s ezen belül a szak
szervezeteknek - mint a tár
sadalmi igazságosság képvi
selőinek - megkülönböztetett 
fontosságú felelősség és sze
rep kell hogy jusson. A kato
likus egyház is küzd a mun
kanélküliség ellen, s szüksé
gesnek tartja a munkás joga
inak államilag garantált vé
delmét. Elismeri azt is, hogy 
a munkásnak joga van védeni 
saját magát. 

Látható, nem a politikai 
taktika hívta életre az 
MSZOSZ keresztényszociá
lis-kereszténydemokrata plat
formját, hanem a munka vi
lágának a szociáldemokrata 
gondolatisághoz nagyon ha
sonlító megítélése. Sajnála
tos tény azonban az is, 
hogy a mai magyar keresz
ténydemokrata politikusok 
többségének még nem az 
említettek megvalósítása a 
célja. 

Ezek a feltételek - a szak
szervezetek szándékaitól füg
getlenül - meghatározzák 
azok körét, akikkel a szak
szervezeteknek érdemes 
együtt. gondolkodniuk. Való-
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színűsíthető, hogy szakszer
vezeti hátterű képviselőjelöl
tek szerepelnek majd az 
MSZP, MSZDP, KDNP, 
NDSZ, Agrárszövetség, Köz
társaság Párt listáin is. 

A társadalombiztosítási vá
lasztások sikere bizonyította, 
hogy a szakszervezeteknek -
különösen az MSZOSZ-nek 
lényegesen nagyobb a társa
dalmi befolyásuk, mint tagja
ik száma. Az állampolgárok 
nem pártfüggőek. A Fidesz a 
társadalombiztosítási önkor
mányzatok megszüntetését 
ígérte, ennek ellenére, a po
tenciális Fidesz szavazók 
több mint ötven százaléka az 
MSZOSZ nyugdíj-biztosítási 
lis�áját választotta. 

Erdekeltek vagyunk az or
szág átalakulásában. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy nem szerveztünk 
forró tavaszokat, őszöket, 
sztrájkhullámokat, demonst
rációkat. Populista demagó
gia helyett az ország vi
szonylagos rendezettségét 
választottuk, bízva abban, 
hogy csak eltelik ez a négy 
év valahogy. Az MSZOSZ -
illetve elődje a SZOT - Nagy 
Sándor vezetésével már 
1988-ban testületi döntéssel 
szakított a pártfüggőséggel. 
Nem kell félni, nem is lesz 
többé az, mert többek között 
Horn Gyula, illetve az MSZP 
mérvadó vezetőinek jelentős 
része még a hatalom birtoká
ból nyitotta meg az utat a bé
kés rendszerváltáshoz. Azóta 
megszűnt az a rendszer, 
amelynek eleme volt a párt
függőség. 

Az elmúlt években az 
MSZOSZ politikailag sokszí
nűvé vált. Csak ilyen hiteles 
folyamat eredményeként 
szerveződhetett meg a ke
resztényszociális-keresztény
demokrata platform is, ame
lyet olyan szakszervezeti ve
zető irányít, aki egyébként a 
KDNP alapító tagja. 

Vannak . tehát önálló gon
dolataink, s az ideológiai kü
lönbözőséget kifejezni képes 
platformunk. Hogy van bal
oldali munkásplatform is? 
Miért ne lehetne? Tiltsuk 
meg? Nincs hozzá jogunk, és 
hisszük, hogy nemcsak a po
litika befolyásol minket, de 
mi is a pártokat. Hisszük, ha 
másért nem azért, mert az 
MSZOSZ ma már megkerül
hetetlen a társadalomban. 
Szándékaira minden pártnak, 
program alkotása során, oda 
kell figyelnie. Talán így lesz 
a Munkáspárt esetében is. 

Nem különféle blokkok 
létrehozásában akarunk köz
reműködni, baloldali blokkot 
sem kívánunk építeni. 
Egyébként azt is tudni kell, 
hogy az emlegetett szerveze
tek képviselői kevésbé képe
sek egymást elfogadni, mint 
az ellenfelek között számon 
tartottak többségét, s akkor 
nem beszéltünk még prog
ramjaik különbözőségéről. 

Dr. Vágó János 
az MSZOSZ alelnöke 
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Vidám gyerekzsivaj hallat

szik az udvar felől. Levegőz
nek a vasutas óvodába járó ki
csinyek. A játszótérnek is beil
lő udvaron a csikorgó hideg
ben is jól érzik magukat. Bent 
már várja őket az ebéd: kara
lábéleves és rántotthús rizzsel, 
hozzá savanyúkáposzta. Sze
rencsések azok a gyerekek, 
akik a vasutas óvodákba jár
nak. A családias, otthonos lég
körű intézményekben kivétel 
nélkül szakemberek foglalkoz
nak velük. 

Kevesen tudják, hogy ezek 
az óvodák "nyitottak": a vas
utas gyerekek mellett - a he
lyek számától függően - szíve
sen felvesznek az adott kerü
letben élő apróságokat is. Ezen 
nem kívánnak változtatni most 
sem, noha február elseje óta 
alapítványi formában működ
nek. Ez újfajta szemléletet kö
vetel tőlük: önálló gazdálko
dást a meglehetősen szűkös 
körülmények között. Emiatt 
joggal várják, hogy a kerületi 
önkormányzatoktól az "átvál
lalt" gyerekek nevelésére tá
mogatást kapjanak. 

hez hozzátartozik a játék a sza
bad levegőn. Régebben volt az 
óvodáknak egy közös autóbu
szuk, azzal hetente kétszer ki
rándulni jártak. - Nagy élmény 
volt a gyerekekkel nézni fent 

egy kis-, egy középső- és egy 
nagycsoport. 

Mackné Vorer Erika tavaly 
augusztusban nyerte el pályá
zaton a vezetői posztot. Aze
lőtt a VII. kerületben dolgo-

Kiss Sándorné a gyermekek között 

a Gellérthegyen, ahogy zöl
dellt a fú, rügyeztek a fák, elő
jött egy katicabogár. Múzeu
mokba is gyakran eljártunk a 
busszal. Kár, hogy ez a lehe
tőség megszűnt. 

és igyekeznek az előnyeit ki
használni. 

Ugyanakkor gondjaik is 
vannak, amelyek megoldása 
nem ígérkezik könnyűnek. A 
konyhát alaposan kinőtték, kü
lönösen, ha figyelembe vesz
szük, hogy a következő tané
vekben minden bizonnyal még 
több gyerekük lesz. A bővítés 
milliós nagyságrend összeget 
igényel. Ettől függetlenül két 
év alatt szeretnék megoldani. 
Ezután következhet a másik 
fontos feladat: az elavult 
kokszkazán átalakítása gázka
zánná. Van még néhány dolog, 
amiben a szülők, esetleg 
szponzorok segítségét szeret
nék kérni: nincs színes TV-jük, 
sem videójuk, pedig ezek a pe
dagógusok belső továbbképzé
séhez nélkülözhetetlenek. 
Magnóra is szükségük lenne -
no és még több játékra. 

A nehézségek ellenére a leg
fontosabb, ami a jó munkához 
kell, megvan. Nagyszerű kö
zösséget sikerült kialakítani, 
lelkes, odaadó gárdával, segí
tőkész szülőkkel, akik minden
re készek a közös cél - a gye
rekek zavartalan, magas szín
vonalú nevelése - érdekében. 

Csop Veronika 

5 

Súlyos balesetek 
Súlyos kimenetelű munkabaleset vizsgálatát zárta le a MÁV Rt. 

miskolci üzletvezetőségének balesetvizsgáló bizottsága a közelmúlt
ban. Az esemény ez év január nyolcadikán történt az egyik nagy 
vidéki állomásfónökségünk pályaudvarán. P. S. kocsirendező a for
galmi iroda körzetében a mozdonyok mozgásának szabályozását, jár
művek kapcsolását végezte és esetenként a tárolóvágány és az állo
mási vágányok között zárt szerelvények ki- és behúzatását. Ennek 
során egy V.43-as mozdonyt kapcsolt össze az ötödik vágányon álló 
szerelvénnyel. A vonat végére elhelyezte a zárótárcsát, feloldotta a 
kézi féket. Ezután közölte a mozdonyvezetővel, hogy húzhat előre a 
targonca átjáróig, ő pedig elindult a harmadik helyi kapcsoló irányába, 
mintegy 45 fokos szögben a negyedik számú vágányhoz viszonyítva 
és körültekintés nélkül belépett a negyedik vágány sínszálai közé, és 
a vágányon haladó M.44-es mozdony elütötte. A mozdony a sérült 
felett teljes hosszában átment és körülbelül 33 métert vonszolta. Sú
lyos fejsérüléssel, végtag-törésekkel, eszméletlen állapotban került 
kórházba. 

A vizsgáló bizottság a baleset körülményeit vizsgálva többek kö
zött megállapította, hogy a baleset a sérült figyelmetlenségére vezet
hető vissza, mert nem tartotta be a vágányok közötti közlekedés sza
bályait. A negyedik számú vágányon úgy akart átmenni, hogy nem 
győződött meg arról, hogy azon jármú közlekedik. 

Ugyancsak súlyos kimenetelű munkabaleset történt február 22-én 
az egyik budapesti vasúti járműjavító kft. üzemében. Sz. I. acetilén
gáz-fejlesztő kezelő az előkészítő helyiségben konténert töltött fel 
darabos karbiddal. A karbidhordók felbontását a munkavédelmi elő
írásoknak megfelelően végezte. A karbidtároló hordóból a konténerbe 
helyezett tölcséren keresztül töltötte fel karbiddal a konténer tartályt. 
A munka kezdését követően röviddel robbanás következett be. A rob
banás következtében a kivágódó anyagoktól és eszközöktől a kezelő 
súlyos sérülést szenvedett, jobb szemét elvesztette. 

Az eddigi vizsgálati megállapítások szerint a robbanás technológiai 
előírások be nem tartására vezethető vissza. Előírás ugyanis, hogy a 
karbid adagolása során a . konténer-tartályt folyamatosan nitro
géngázzal kell tölteni, illetve öblíteni, mert a robbanóelegy kialaku
lását a nitrogéngáz megakadályozza. 

Feltételezhető, hogy a kezelő ezt a műveletet nem végezte el. En
nek bizonyságáról a vizsgálóbizottság akkor győződhet meg, amikor 
a sérültet meghallgatja. 

(Pásku) 

A Kerepesi úti óvodába je
lenleg járó 36 gyereknek alig 
a fele vasutas. Gardáné Ri
móczi Ildikó, az óvoda vezető
je ezt annak tulajdonítja, hogy 
a vasutas szülők kevéssé isme
rik ezt a lehetőséget. Pedig na
gyon jó helyen vannak, a város 
szívében, két-három percre a 
metrótól és a Keleti pályaud
vartól. Így akár a vonattal be
járó vasutasok számára is jó 
megoldás lenne ide járatni a 
gyereket. A nyuszik és a cicák 
csoportjában egyaránt vegyes 
életkorúak a gyerekek. Ezt a 
kis létszám és a nevelés haté
konysága is indokolja. A gye
rekek segítik, tanítják egymást, 
a csoportok jó közösséget al
kotnak. 

Van viszont nyelvtanulás: 
heti két angolóra, amihez 
anyagilag hozzájárulnak a szü
lők. Most 15 gyerek él ezzel a 
lehetőséggel. Hetente kétszer 
jön a gyerekorvos, egyszer a 
logopédus. Ilyen szempontból 
tehát a gyerekek ellátása min
den igényt kielégít. Kevés vi
szont a játék, bár a szülők 
igyekeznek ezen segíteni. 
Nincs keretük munkaköpeny
re, edényekre, poharakra. Igaz, 
most hogy alapítványi formá
ban működnek, valószínűleg 
maguknak kell majd ezeket ki
gazdálkodniuk. 

zott, önkormányzati óvodában. 
Az alig fél év alatt már sok 
szép tervet sikerült megvalósí
tania, és reméli, hogy az ala
pítványi forma további előre
haladást is lehetővé tesz. Heti 
két alkalommal angol nyelvű 
játszóház, kétszer logopédia a 
rászorulóknak, egyszer pedig 
úszás - ezt nyújtják most. Az 
utóbbihoz nemrégiben nyertek 
el egy pályázaton huszonöte
zer forint támogatást. Mint 
mindig, ennek a felhasználásá
ról is csak az óvónőkkel való 
egyeztetés után dönt a vezető. 
Hetente összeülnek, hogy az 
óvodát érintő kérdéseket meg
beszéljék. 

Már a megvalósulás stádiu
mában van egyik szép tervük, 
a számítógép beszerzése. 

Három mór megérke:ett 

Az óvónők száma négy, kö
zöttük van a vezető is, aki az 
irányítói teendők mellett neve
lői feladatokat is ellát. Hárman 
főiskolát végeztek, egyikük 
pedig "csak" szakközépiskolát. 
Minden dajkájuk rendelkezik 
szakképesítéssel. A főzés hely
ben történik. A nyersanyagot is 
maguk szerzik be. 

- Az étrend összeállításánál 
figyelembe vesszük az életkori 
sajátosságokat - mondja Gar
dáné. - Sok vitamint kapnak a 
gyerekek. Nem ritka, hogy az 
ebéd után fél narancs a desz
szert, vagy hogy uzsonnára ba
nán van. A szakácsnőnk főztje 
ízletes, nem véletlen, hogy 
olyan jó étvággyal eszik a ki
csik. 

Az óvoda reggel hattól dél
után ötig van nyitva, de nem 
írják elő, meddig kell behozni 
vagy mikortól lehet hazavinni 
a kicsiket. Kinek hogy kívánja 
az id6beosztása. A napirend-

- Szeretnénk szponzorokat 
találni, de a velük való tárgya
lásra egyelőre nincs felhatal
mazásom - így az óvodaveze
tő. - Ráadásul ehhez egész em
ber kell, olyan, aki csak veze
tő. Az óvónői feladatokra alig 
marad majd idő, ennek pedig 
csak a gyerekek látnák kárát. 
A tavasz egyébként is mozgal
mas időszak: a jelentkezések, 
felvételek ideje. A Kerepesi 
úton 50 gyerek számára van 
hely, így szívesen látnak min
den vasutas, vagy VIII. kerü
leti óvodáskorú gyereket. 

Nagyobb közösség a Benc
zur utcai: 105 gyerekük van, öt 
csoportban. De ez az óvoda is 
elbírna még több gyereket: há
rom termük üresen áll, így 
még körülbelül hetvenöt óvo
dást tudnának fogadni. A gye
rekekkel nyolc óvónő és öt 
dajka foglalkozik. Az előbbiek 
közül heten rendelkeznek főis
kolai végzettséggel, egy pedig 
most végzi felsőfokú tanul
mányait. A gyerekeket életkor 
szerint osztották csoportokba: 
két mini csoport van a legki
sebbeknek (két éves kortól), 

- Ez egy teljes rendszer, 
amelyhez a számítógépen kí
vül olyan eszközöket is ka
punk, amelyekkel a gyerek a 
computeren megoldott felada
tokat manuálisan is "ellenőriz
ni" tudja - mondja. - Mindezt 
egy izraeli cég magyarországi 
képviselete ajánlja igen kedve
ző bérleti díjért. Távolabbi cé
lunk, hogy hasonló gépet sze
reznénk be a gazdasági ügyin
tézés megkönnyítésére. 

A vezetőnőnek szívügye a 
dislexia megelőzése. Ehhez a 
nagyon fontos feladathoz spe
ciális szakértelem kell. Ezért 
beiratkozott a Gyógypedagó
giai Főiskola egyéves tanfo
lyamára. Amikor erről beszá
molt kolléganőinek, két óvónő 
is kedvet kapott, és már őket 
is felvették a kurzusra. Az ala
pítványi jelleg üzleti szellemű 
irányítást kíván, ezért Mackné 
egy óvodamenedzser-képzőt is 
végez egyidejűleg. Reméli, 
hogy nemsokára megkapja a 
kuratóriumtól a megbízóleve
let is, aminek birtokában már 
leendő szponzorokkal tárgyal
hat. Mint mondja, az alapítvá
nyi jelleget kihívásnak tekinti, 

(Folytatás az 1. oldalról) 

telt el a három vezető gyár
látogatása óta, s a megren
delt - 220-230 kilométer/óra 
- nagysebességű közleke
désre alkalmas, magas kom
fortfokozatú személykocsik 
első 3 példánya megérkezett 
Budapestre. A MÁV újdon
ságait február 23-án mutat
ták be a sajtó képviselőinek. 
A Nyugati pályaudvar Ki
rályvárótermében rendezett 
tájékoztatón, - amelyet Csá
rádi János, a vasúttársaság 
vezérigazgatója tartott, 
részt vett Schamschula 

György közlekedési, hírköz
lési és vízügyi miniszter, va
lamint Berényi János mi
niszteri biztos. 

Csárádi János bevezetőjé
ben emlékeztetett arra, hogy 
a spanyol CAF-kocsik vá
sárlásáról nemzetközi tender 
alapján született döntés. A 
megrendelt 76 személy- ét
kező- háló és poggyászkocsi 
értéke mintegy 100 millió 
dollár. A CAF cég kiválasz
tása mellett nemcsak a ked
vező ár szólt, hanem a ma-

gyar és spanyol kormány ga
ranciájával nyújtott hitel is 
hozzájárult. Ebbe az üzletbe, 
mintegy 15 százalékos be
szállítói aránnyal magyar 
cégek is részt vesznek. 

A UIC szabványoknak 
megfelelő új kocsik műszaki 
kialakításáról szólva elmon
dotta a vezérigazgató, hogy 
néhány, eddig nálunk nem al
kalmazott megoldást is tartal
maznak. Ezeknek elsősorban 
az utaskomfort növelése, va
lamint a fenntartó, karbantar
tó munka szempontjából van 
nagy jelentősége. 

A MÁV Rt. vezetői a 
CAF-kocsikkal együtt mu
tatták be azokat a belföldi 
forgalomban közlekedő sze
mélykocsikat, amelyeket a 
MÁV Dunakeszi Vagon 
Kft.-ben újítottak fel, illetve 
korszerűsítettek. A felújítás, 
személykocsinként 27 millió 
forintba kerül. Az erre a cél
ra fordítható összeget az eu
rópai vasutak pénzintézeté
től, az Eurofimától felvett 15 

millió svájci frankos hitelből 
biztosítják. 

A járműbemutató barma-

dik főszereplője az ÖBB le
gújabb, kétféle feszültség 
alatt üzemeltethető villa
mosmozdonya volt. A két 
vasút, a MÁV Rt. és az 
ÖBB megállapodása értel
mében ilyen mozdonyok to
vábbítják majd Bécs és Bu
dapest között az EuroCity és 
a többi nemzetközi vonatot. 

A magyar viszonyokhoz 
mérve szokatlan színharmo
niájú, szép kivitelű, belső te
rében sok csillogó felülettel, 
tükrökkel rendelkező CAF
kocsik kizárólag a nyugat
európai - elsősorban osztrák, 
és német - forgalomban kö
zelednek. Megtudtuk azt is, 
hogy májusig újabb 22 
CAF-kocsival bővül a ÁV 
Rt. járműparkja. A többi no
vember végéig, folyamato
san megérkezik. A nyár ele
jén - június-július táján -
várhatóan a Ganz-Hunslet is 
leszállítja a 3 új városközi 
forgalomra alkalmas motor
vonatot. Ezek a tervek sze
rint, Budapest-Szeged kö
zött, az lnterCity forgalom
ban közlekednek majd. 

(v�i) 
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Bizonyosak lehetünk ben
ne, hogy minden közélet 
iránt érdeklődő ember felfi
gyelt a LIGA szakszerveze
tek belső harcára, válságára. 
Nem lehet ugyanis közöm
bös számunkra, hogy az or
szág második legismertebb 
szakszervezeti szövetsége 
elkerüli-e a kettészakadást, 
feloldja-e a jelenlegi patt
helyzetet, vagy felmorzso
lódik. Függetlenül attól, 
hogy melyik szakszervezet 
tagjai vagyunk, melyik kon
föderációval szimpatizá
lunk, a LIGA-viták, a LIGA
problémák átgondolása 
hasznos lehet mindannyi
unk számára. 

Az 1988-ban, a Tudo
mányos Dolgozók Demok
ratikus Szakszervezetéből 
(TDDSY) kinőtt szakszerve
zeti szövetség a rend
szerváltás terméke. A LIGA 
szakszervezetek azért jöttek 
létre, hogy a Magyar Szak
szervezetek Országos Szö
vetségéhez tartozó szak
szervezetek helyett repre
zentálják az átalakulás ér
dekvédelmi szervezeteit, el
lensúlyozzák a megújult 
MSZOSZ-t, és· viszonylag 
gyorsan az ország első szá
mú szakszervezeti konföde
rációjává váljanak. 

Nos, az elmúlt öt év alatt 
ez a terv nem valósult meg. 
A tavaly májusi tb-önkor
mányzati - és üzemi tanácsi 
választásokon a LIGA utca
hosszal lemaradt az 
MSZOSZ-től. S amíg a Ma
gyar Szakszervezetek Or
szágos Szövetsége hazánk 
legnagyobb létszámú, leg
befolyásosabb konföderáci
ójává vált és e szerint dol
gozik, addig a LIGÁ-ban 
felszínre kerültek a belső prob
lémák, amelyek megoldását 
az április végén megtartan
dó tisztújító küldöttgyűlés
től várják. 

A LIGA-viszály okairól 
már többféle véleményt 
hallhattunk, olvashattunk. 
A Szabad Szakszervezetek 
Nemzetközi Szövetségének 
(SZSZNSZ) kelet-európai 
ügyvivőjének véleménye 
szerint a magyar szakszer
vezeti szövetség gondjainak 
zöme abból származik, 
hogy a szakszervezeti moz
galom átalakulása hosszabb 
és nehezebb, mint ahogy azt 
előre gondolták. Az újon
nan alakult szakszerveze
teknek jóval több áldozatot 
kellett vállalniuk, mint a ré
gieknek. S talán az emberek 
reményei, elvárásai is túl 
nagyok voltak velük szem
ben. 

Az egyetértés mellett vitá
ra is késztetnek e megálla
pítások, mert például igaz
nak látszik, hogy az átala
kulás hosszabb és nehezebb 
a vártnál, de miért vállaltak 

volna több áldozatot az új 
szakszervezetek a régiek
nél? A tények ugyanis arról 
beszélnek, hogy a hat parla
menti párt közül öt párt 
szimpatizált az új szakszer
vezetekkel, és csak egy ro
konszenvezett az MSZOSZ
el. Ami pedig azt a nézetet 
illeti, hogy az emberek elvá
rásai túlzottak voltak az új 
szakszervezetek iránt, talán 
közelebb áll a valósághoz, 
hogy az új szakszervezetek 
új vezetői reméltek gyor
sabb sikereket. Úgy gondol
ták - s úgy is viselkedtek -, 
hogy a rendszerváltás hát
szelével itt lovasrohammal 

győznek az "állampárti, bü
rokratikus szakszervezetek" 
fölött. 

A dolgok azonban más
ként alakultak, jelenleg is 
másként állnak, tehát joggal 
tételezhetjük fel, hogy a LI
GA összecsuklásának oka 
és tanulságai összetetteb
bek, mélyebbek. 

Bizonyítottnak látszik, 
hogy a szakszervezeteknél 
nagyon fontosak a gyökerek, 
a tradíciók. A LIGA öt évet 
tudhat magáénak a magyar 
szakszervezetek történeté
ből, a nyomdász több mint 
száz, a vasutas-szakszervezet 
pedig közel száz évet. 

E szakszervezetek nyug
díjasainak a nagyapái is 
ezekben a szakszervezetek
ben voltak szervezett dolgo
zók. És ez nagy dolog. A 
magyar munkásmozgalom
nak mélyebbek és erősebbek a 
gyökerei, mint azt manapság 
sokan hiszik. 

A LIGA jelenlegi problé
máiról szólva nem lehet 
megkerülni két szót: a reali
tást és a szerénységet. Bume
rángként ütött vissza, hogy 
a LIGA vezetői több energi
át fordítottak az MSZOSZ 
elleni támadásokra, mint sa
ját tagséÍguk szervezésére és 
szervezetük építésére. Azt 
gondolták, hogy az új szak
szervezetek puszta megjele
nésére az MSZOSZ tagsága 
tömegesen özönlik majd át 
hozzájuk. Nem számoltak 
eléggé a realitásokkal és 
nem volt rokonszenves az a 

hang sem, amelyet használ
tak. A negatív kampány -
mint mindig - ezúttal is 
megbosszulta magát. 

Nem érzékeltük, hogy a 
LIGÁ-nak lett volna szak
szervezetpolitikai koncepci
ója, érdekvédelmi stratégiá
ja, kiérlelt álláspontja az 
egyes érdekvédelmi kérdé
sekben. Kívülről legalábbis 
úgy tűnt, hogy a szakszer
vezet vezetői előnyben ré
szesítették a vagyon kérdé
seit, a párt - és nemzetközi 
kapcsolatokat, több figyel
met fordítottak a külsősé
gekre, a látványos dolgok
ra, mint az érdekvédelem 
konkrét problémáira, a 
szakszervezeti munka napi 
tennivalóira. 

Mindez megmutatkozott 
a tagsági támogatottság mér
tékében, a tavalyi megmé
rettetés vártnál gyengébb 
eredményeiben. S ez felerő
sítette a belső nézetel
téréseket, a személyi ambí
ciókat, a hatalmi harcot. 
Nem maradt elég idő és 
energia az egyirányba húzó, 
csendesen, szívósan végzett 
szakszervezeti tevékenység
re. Nyilvánvalóan nem tett 
jót az sem, hogy miközben 
a vezetők egyrésze állandó
an a demokráciáról és a füg
getlenségről beszélt, kiderült, 
hogy egyesek megsértették 
a demokrácia játékszabálya
it, s a szervezet működését 
amerikai dollárok biztosít
ják. 

Most takaréklángon pislá
kol a LIGA működése. Bel
ső munkák folynak az áp
rilisi kongresszusig. A vál
ságmenedzselő ideiglenes 
vezetőség azon munkálko
dik, hogy elemezze a ki
alakult helyzetet, kialakít
sa a szervezetépítési mo
dellt, elkészítse a progra
mot és előterjessze szemé
lyi javaslatait. 

Kívánjuk, hogy a bizott
ság eredményes munkát vé
gezzen: helyes következte
téseket vonjon le, és találja 
meg azokat a megoldáso
kat, amelyek kivezetnek a 
válságbé.! 

K. s. 

(Rák Béla rajza) 

Japán ősi kultúrája és óri
ási technikai fejlődése nem 
mindennapos élményt je
lent az oda látogatóknak. 
Krémer Miklós, a szegedi 
üzletvezetőség gépészeti 
osztályának dolgozója sze
rencsés embernek mondhat
ja magát, hiszen a közel
múltban mingezt személye
sen is látta. Elményeiről, a 
látottakról szívesen nyilat
kozott lapunknak. 

- A JICA Gapán Nemzet
közi kooperációs intézet) 
évről-évre meghirdeti az ál
talános közlekedés és közle
kedéspolitikai témájú pá
lyázatát. Nekem már koráb
ban is volt tudomásom e 
pályázatokról, s mivel az 
előírt feltételeknek ( egyete
mi végzettség, angol nyelv
tudás) megfeleltem, megpá
lyáztam. Sikerült - mondja 
az előzményekről. - A há
romhetes tanulmányúton, 
idén egy magyar, bolgár, 
lengyel, cseh és szlovák 
szakemberekből álló cso
port vett részt. Magyaror
szágról'' hárman utaztunk: 
Pécsről a szintén vasutas 
Pál Zoltán, egy budapesti 
önkormányzati képviselő és 
jómagam. 

- Hogyan készültek az 
útra? 

- Mivel indulásig nem sok 
idő állt rendelkezésre, ezért 
csak a legfontosabb tudni
valókat néztük át. Sokat se
gítettek a japán szervezők, 
akiktől írásos tájékoztatót 
kaptunk. Ebben közölték 
például az eltérő szokáso
kat, rajzokkal kiegészítve, 
megismerhettük az időjárá
si viszonyokat, a legfonto
sabb címeket, sőt kaptunk 
egy magnó-kazettát, amely 
pár mondatos japán-angol 
szótárt is tartalmazott. 

- Úticél? 
- A három hétből kettőt To-

kióban töltöttünk, a többi na
pokon kis körutat tettünk. 

- Hogyan alakult a prog
ram? 

- Odafelé Frankfurton át 
repülővel mentünk Tokió
ba. Jó szállodai elhelyezést 
biztosítottak. Kaptunk egy 
tematikát, amely napokra, 
órákra lebontva tartalmazta 
a vasúti és közúti rendszert 
magába foglaló programot. 
Az előadásokat a vasutat és 
közutat felügyelő miniszté
riumok munkatársai és kül
ső előadók vezették, amit 
gyakorlati bemutató is kö
vetett. 

A vasútüzem területén az 
1987-ben privatizált és fel
osztott Japán Nemzeti Vas
út GNR) utódvállalatai kö
zül két személyszállító vas
úttársaságnál (JR Centrál és 
JR East), az országos szállí
tási feladatokat ellátó teher
szállító vasúttársaságnál GR 
Freight), valamint vasút
technikai kutató intézetben 
tettünk látogatást. Termé
szetesen közben jó néhány 
érdekességgel, szakmai új
donsággal is találkoztunk. 

- Mit láttak a japán vas
útból? 

- A JR Centrál, vagy más 
néven JR Tokai vasúttársa
ság a fő sziget, Honshu J<öz
ponti vasúttársasága. Ok a 
konvencionális vonalat, Na
goja vonzáskörzetét és 
1991-tól Tokió-Oszaka sín
kanzen-vonalat üzemelte
tik. Forgalma óriási, hiszen 
az ország lakosságának, 
csaknem fele az említett vá
rosokban él. A JR East vas
úttársaság szolgálja ki Tokió 
hatalmas városi és elővárosi 
forgalmát és Honsu fősziget 
észak-keleti területeit. A két 
vasúttársaság által közösen 
használt Tokió állomásról 
óránként 11 sínkanzen vo
nat indul, amelyek közül 
egyik az 1992 márciusában 
üzembe helyezett Nozomi 
270 kilométer/ órás utazóse
bességgel, ezenkívül 7 hika
ri és 3 kodama vonat indul. 

- Utaztak ezeken? 
- Igen. Legérdekesebb a 

Nozomi vonattal volt. Hogy 
milyen? Nem lengi körül 
különlegesség. Gyakori a 
közlekedés, olyan mint a 
metrón. A nagy sebesség 
egyáltalán nem érzékelhető, 
nincs zaj belülről. Mi máso
dik osztályon utaztunk, 
amelynek termes a kialakí
tása. Engem külön is érde
keltek személykocsijaik, hi
szen itthon ezzel foglalko
zom. A japán vasutakat 
nem köti a nemzetközi vas
útegyletekhez való tartozás, 
azok szabványainak betar
tása, ezért kocsijaik széle
sebbek. A második osztá
lyon egymás mellett öt ülés 
van, minden utas előre néz, 
amit úgy érnek el, hogy 
minden menet előtt fordíta
nak. Minden vonatban van 
egy "zöld kocsi" - ami külö
nös kényelmet biztosít. A 
kocsik folyosóin az ajtók fe
lett utastájékoztató berende
zés működik. Több nyelven 
jelzik a következő állomást, 
az átszállási lehetőségeket, 
és az utazással kapcsolatos 
egyéb tudnivalókat. Ami 
megragadott: nincsenek túl
díszítve a kocsik, de mégis 
megfelelő kényelmet, tájé
koztatást nyújtanak. S min
denütt érződik az utasokról 
való, gondoskodás. 

- Erdekesek a pályaudva
rok: eltérőek a hazaiaktól, 
inkább metrócsomópontok
ra hasonlítanak - folytatja. -
Peronra bejutni csak a jegy
kapun való áthaladással le
het, ahol az előreváltott je
gyet kezelni kell. Ez a jegy
kezelő berendezés nem csak 
érvényesíti a menetjegyet, 
hanem jelzi azt is, hogy 
megfelelőt vettek-e, vagy rá 
kell-e még fizetni. A japá
nok figyelme sok mindenre 
kiterjed. Egyik pályaudva
ron a peronhoz felvivő kor
lát alján vakok írásával is 
találkoztunk, mint megtud
tuk a vak emberekkel így 
közlik a szükséges informá
ciókat, például a vonatok 
számát is. 

- Milyenek a japán em
berek? 

- Voltunk az egyik köz-
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igazgatási központban, ahol 
tisztviselők dolgoznak. Itt 
mindenkin fehér ing, nyak
kendő és sötét nadrág volt. 
De máshol is tapasztaltuk 
ezt az elegáns öltözködést. 
Az emberek egyébként 
rendkívül segítőkészek, ud
variasak. Sokszor igénybe 
vettük segítségüket, hiszen 
nekünk nehéz volt a tájéko
zódás, mivel nincsenek ut
canevek. Hogy közlekedni 
tudjunk kaptunk térképet, 
ahol a vasútvonalat, a jel
lemző épületeket, parkokat, 
metró állomást, stb., feltün
tették, képekkel is. Ezek a 
támpontok, innen indul
tunk el úticélunkhoz. 
Egyébként reggel az élet ké
sőbb indul, mint nálunk, és 
kitolódik, főleg este nagy a 
forgalom. Az üzletek nyit
vatartása ehhez igazodik. 

- Fogyasztottak-e étel kü
lönlegességet? 

- Sok a hal, amit tengeri 
ételnek hívnak. Nem is tud
tuk mindig megmagyarázni 
mit is kérünk. Könnyítést 
jelentett viszont, hogy étter
mek, szállodák, vendégl6k 
kirakataiban az ételválasz
ték, illetve a képes étlapok 
ki voltak rakva, az árakkal 
együtt. 

- Szórakozás? 
- Szabadidőnkben szinte 

állandóan róttuk az utcákat, 
ismerkedtünk a mesés kelet 
nevezetességeivel. Betér
tünk buddhista templo
mokba, pagodákba, érdeke
sebb épületekbe, voltunk 
színházban, hajókirándulá
son és Tokión kívül elláto
gattunk Kiotóba is. Élményt 
jelentett a japán zene, annak 
ritmusa. De sok másféle ér
dekességet is tapasztaltunk, 
láttunk. 

- Hallhabtánk ezekro-i? 
- Számomra nagy él-

ményt jelentett a Honshü és 
Shikoku szigeteket összekö
tő híd, illetve hídlánc, 
amely hat, emeletes hídból 
áll, felül autópályával, alul 
pedig vasúti pályával. Kü
lön irányító központja van 
és állandóan mérik a szél 
erősségét. Egy másik érde
kesség: a tolató közúti jár
művet a tolatólámpa ég6jén 
túl egy pittyegő hang is je
lez, sőt, ha kanyarodni akar 
a jármű, akkor kézzel is irá
nyítják a forgalmat. Vagy a 
gyalogjárdák szélén sárga 
kerámia lapok jelzik a biz
tonsági sávot. Ha útépítés 
van, akkor a közlekedés he
lyén gumiszőnyeget raknak 
le, amelyen szintén megta
lálható ez a sárga sáv. 

Következ6 érdekesség: a 
földalatti építkezés is eltér a 
nálunk megszokottól. Pél
dául ha 6 sávos úton dol
goznak, akkor két sáv felett 
ponyvát húznak ki, ez alatt 
építkeznek, rakodnak a 
gépkocsik. Ha készen van
nak, arrébb viszik a sátrat. 
Ezáltal elkerülik az út teljes 
lezárását, nincs akadály, 
nincsen sár és nincsen for
galmi dugó. 

Gellért Jóuef 
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1991. márciusában hatályba lépett az 1991. évi 111. tör

vény, amelynek nagy szerepe van a munkahely megtar
tásában, továbbá az új munkahely teremtésben, illetve 
b6vítésben, a vállalkoz6vá válás el6segítésében, az átkép
zésben, valamint a munkanélküliek ellátásában. 

A munkaügyi kormányzat 
elemezte a törvény hatályba 
lépése óta eltelt helyzetet és -
az érdekképviseleti szervek 
bevonásával - javaslatot dolgo
zott ki, illetve terjesztett elő a 
törvény továbbfejlesztésére. 

A következőkben áttekintjük 
a módosítandó kérdések közül 
azokat, amelyek a MÁV Rt 
munkavállalóit is érintik, illet
ve érinthetik. 

Azon munkavállalók elhe
lyezkedése, akiknek munkakö
re átszervezés, létszámleépítés 
következtében megszűnik, át
képzés nélkül szinte lehetetlen. 
A foglalkoztatási törvény ed
dig is és a jövőben is az egyik 
legfontosabb kérdésnek tekinti 
a képzést, illetve az átképzést. 
A várható módosítás értelmé
ben nemcsak annak a képzés
nek a támogatására lesz lehe
tőség, amelyet a munkaügyi 
központ ajánl fel, hanem an
nak is, amelyet a munkavállaló 
kezdeményez, feltéve, ha azt a 
munkaügyi központ elfogadja. 

A képzési lehet6séget, illet
ve a támogatást többnyire 
munkanélküliek veszik igény
be, kisebb számban olyanok, 
akiknek munkaviszonya vár
hatóan egy éven belül fog 
megszűnni. Itt nagy szerepe 
van a munkaadó, a munkavál
laló és a szolgálati hely szerin
ti illetékes munkaügyi központ 
együttműködésének. Különö
sen fontos, hogy a munkáltató 
a várható létszámleépítést az 
érintett munkavállalóval és az 
illetékes munkaügyi központ
tal előzetesen írásban közölje. 

A módosításra tervezett sza
bály lehetőséget ad arra, hogy 
a munkavállaló válassza meg, 
hogy mit és hol kíván tanulni. 
Ez nyilván javítani fogja elhe
lyezkedési esélyét is. 

Ha jelentkezését a munkaü
gyi központ elfogadja részére 
- szerződéskötés esetén - a 
munkaügyi központ megtéríti 
a képzéssel kapcsolatos költsé
geit és keresetpótló juttatást 
folyósít. A módosítás elfoga
dása esetén megszorító rendel
kezés lép hatályba, amely sze
rint keresetpótló juttatás akkor 
adható, ha a képzés időtartama 
hetenként a huszonöt órát eléri 
és a képzésben résztvevő sze
mély munkanélküli járadékra 
nem jogosult. Természetesen 
nincs akadálya a járadék fo
lyósítás alatti képzésben való 
részvételnek. 

Változás lesz az is, hogy a 
jövőben a keresetpótló juttatás 
összegét differenciáltan álla
pítják meg. Képzésben részt
vevő személy keresetpótló jut-

tatást csak abban az esetben 
kaphat, ha munkanélküli ellá
tásra nem jogosult, az alábbi 
differenciálás szerint: 

- a munkanélküli járadék ösz
szegével azonos összegben ál
lapítják meg, ha az illető sze
mély már előzetesen kapott 
munkanélküli járadékot, de a 
folyósítási időtartamot kimerí
tette és emiatt az ellátásból ki
esett, 

- a munkanélküli járadék al
só határának 75 százalékát 
kaphatja az olyan személy, aki 
munkanélküli járadékra nem 
jogosult, vagyis az előírt felté
telekkel eleve nem rendelke
zik. 

Változik a részmunkaidős 
foglalkoztatás paragrafusa is. 
A hatályos szabályozás a rész
munkaid6s foglalkoztatás tá
mogatását akkor tette lehetővé, 
ha a munkaidőcsökkentés a 
teljes munkaidő egyharmadát 
eléri. Annak érdekében, hogy 
az átmeneti gazdasági nehéz
séggel küzdő munkaadók szá
mára e munkahelymegtartó tá
mogatás valós segítséget je
lentsen, az új szabály a jelen
leginél kisebb mértékű munka
idócsökkentés esetén is lehető
vé teszi a támogatás odaítélé
sét. 

A jövőben ha a munkaadó a 
nála keletkezett átmeneti fog
lalkoztatási nehézség megol
dása érdekében teljes munkai
dőben alkalmazott munkavál
lalóit vagy azok egy részét 
részmunkaidőben foglalkoztat
ja, és a munkaidócsökkenés az 
érintett munkavállalók teljes 
munkaidóalapja egynegyedét 
eléri, akkor az érintett munka
vállalók emiatt kieső munkai
dejére járó személyi alapér és 
az azt terhelő járulékok 50 szá
zalékának megfelelő támoga
tás nyújtható legfeljebb egy 
évig. A támogatásból a szemé
lyi alapbérre eső rész az érin
tett munkavállalókat illeti 
meg. Ismeretes, hogy 1992-
ben a MÁV-nál bevezetett 
részmunkaidős foglalkoztatás
nál e téren is komoly érdekvé
delmi tevékenységet fejtett ki 
szakszervezetünk. A részmun
kaidős foglalkoztatás a mun
káltatókat olyan irányban be
folyásolja, hogy átmeneti fog
lalkoztatási nehézségeiket ne 
nagyszámú dolgozó elbocsátá
sával próbálják megoldani. 
Természetesen a támogatott 
részmunkaidős foglalkoztatás 
bevezetése esetén is alkalmaz
ni kell a Munka Törvényköny
vének a munkaszerződés kö
zös megegyezéssel való módo
sítására és a munkavállalók ér-

dekképviseleti szerveinek jo
gosítványára vonatkozó szabá
lyait. 

A támogatásra vonatkozóan 
a munkaügyi központ és a 
munkaadó megállapodást köt. 
A megállapodás be nem tartása 
esetén a kapott támogatást a 
munkaügyi központ részére 
vissza kell fizetni. Az előbb 
említett esetben sajnos erre is 
volt példa a MÁV területén. A 
jövőben a kapott támogatást a 
folyósítás idejére számított 
jegybanki alapkamat kétszere
sével növelt összegben kell 
visszafizetnie a munkáltató
nak. A részmunkaidős foglal
koztatás támogatására vonat
kozó kérelemnek tartalmaznia 
kell a részmunkaidő bevezeté
sét megalapozó, a gazdálko
dást befolyásoló külső ténye
zők ismertetését, a részmunka
idős foglalkoztatás bevezetése 
átmeneti jellegének indok.lását 
és tervezett időtartamát, továb
bá a munkaadónál működő 
munkavállalói érdekképvisele
ti szervek egyetértő nyilatko
zatát is. 

A rendelet szerint a rész
munkaidős foglalkozatás tá
mogatásának összegét a mun
kaügyi központ havonta utó
lag utalja át a munkaadónak 
és azt a munkavállalók részé
re kiegészítő fizetésként kell 
kifizetni. 

Az élethelyzetet figyelembe 
vevő kedvező változás lesz, 
hogy a jövőben a rövid időtar
tamú, legfeljebb három hóna
pig tartó kereső tevékenységet 
folytató munkanélküli járadé
kának folyósítását nem szünte
tik meg, csak szüneteltetik; 
természetesen a bejelentési kö
telezettséget teljesíteni kell. 
Aki tehát munkanélküli jára
dékban, korengedményes 
nyugdíjban, előnyugdíjban ré
szesül, az általa folytatott ke
reső tevékenységet - korenged
ményes nyugdíj és előnyugdíj 
esetén az ebből származó jöve
delmet is - legkésőbb a mun
kakezdést megelőző napon kö-
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teles a munkaügyi központnak 
bejelenteni. OTLETE 

A munkavállaló munkavi
szonyának jogellenes meg
szüntetése esetén a munkaadó
nak számolnia kell azzal, hogy 
a bíróság határozatának jog
erőre emelkedéséig az érintett 
dolgozó részére kifizetett mun
kanélküli járadék és annak já
rulékai összegét a Szolidaritási 
Alapba be kell fizetnie. A bí
róság a jogerős határozatot a 
munkaügyi központnak meg
küldi, amely ennek alapján ha
tároz. 

A foglalkoztatási törvény je
lenleg hatályos szabálya sze
rint a munkanélküli járadékra
való jogosultság egyik feltéte
le, hogy a munkanélküli a 
munkanélkülivé válását meg
előző négy éven belül legalább 
egy év munkaviszonnyal ren
delkezzen. Az említett négy 
évbe bizonyos időtartamok 
(például sorkatonai szolgálat, 
gyermekgondozási szabadság, 
stb.) nem számítanak be, azaz 
a négy évet ezekkel az időtar
tamokkal meg kell hosszabbí
tani. A jövőben e körbe tarto
zik majd a családi ház építése 
céljából kapott fizetésnélküli 
szabadság, továbbá a gyer
meknevelési támogatás folyó
sításának ideje. 

A foglalkoztatási törvény 
most előkészített módosítása 
elősegíti a munkában mara
dást, a munkanélküliek mun
kába való visszakerülését, 
pontosít olyan szabályokat, 
amelyek jogbizonytalanságot 
okoztak. 

A Vasutasok Szakszerveze
te - mint a vasutas dolgozók 
legnagyobb érdekvédelmi 
szervezete - teljes apparátu
sával, munkaügyi szolgáltató 
hálózatával természetesen 
mindazon munkavállalók 
rendelkezésére áll, akik a 
foglalkoztatási törvény hatá
lya alá kerülhetnek. 

Dr. Garabon Sándor 

A konyhaasztalra tette a két nap
ja vásárolt kelkáposztát. Az udvari 
kamrából hozta bicegve -reuma kí
nozta a lábát - és megkönnyebbülve 
ült a padra. Majd a tavasz enyhülést 
hoz, reménykedett. 

Jólesett néznie a káposzta harso
gó zöld levelét a melengető reggeli 
fényben. Amikor még aktív bioló
gia tanár volt a szomszéd kisváros 
gimnáziumában... Gyakran szíven 
üti ez az emlék. De sokat beszélt a 
növények csodálatos világáról, a 
gyerekek szájtátva hallgatták. Va
jon felnőttként eszébe jut-e valame
lyik egykori növendékének, ha ká
posztát főz a családnak, hogy mit 
tanított erről Gedeon tanár úr. Tud
ják-e, hogy e növény magas fehérje 
tartalmán kívül a paprika után a 
legtöbb C-vitaminnal is rendelke
zik. Eszükbe jut-e, hogy külső le
velei gazdagok klorofillban és ásvá
nyi anyagokban: magnéziumban, 
kalciumban ... 

"Már megint a múlt" - morogja. 
Amióta meghalt a felesége, egyre 
gyakrabban száll vissza az időben. 
Legtöbbször főzés közben kalando
zik el a gondolata. 

Akkurátusan szeleteli csíkokra a 
növényt. Nem siet, hiszen messze 
még a dél, a kelkáposzta gyorsan 
elkészül. Éles sikolyként riasztja a 
csendet a verenda csengője. Mára 
nem várt senkit, ki lehet az? A kö
tényébe törli a keret, siet a kapu
hoz. Edit unokája mosolyog ott fü
lig érő szájjal. 

- Szia nagypapa! Nézd, mit hoz
tam! - s már nyújtja is felé a mű
anyag szatyrot. - Szép sampinyon 
gombát kaptam a kertész ismerő
sömtől. A pincében tenyésztette. 
Készíts valami finomat belőle, na
gyon éhes vagyok! 

Edit már rohant is a konyhába, 
tisztítani a gombát. Csak a papa 
szeppent meg egy kicsit. Most mi
tévő legyen, hiszen ő ebédre kelká
posztát akart készíteni. Mire azon
ban becsukta maga mögött a kony
haajtót, már derűsebb lett az arca, 
kitalálta a megoldást. 

Durkó Gábor grafrkája 

- Kelkáposztás paprikásgomba 
lesz az ebéd, ilyet még úgysem ettél 
lányom - jelentette ki, majd tüstént 
munkához látott. 

- Én nem bánom, csak finom le
gyen. Legalább a barátnőmnek is 
eldicsekszem vele. Mondd, miben 
segíthetek? 

- Tisztítsd a gombát, apríts fi
nomra egy nagyfej vöröshagymát. 
A többit bízd rám! 

A nagypapa fiatalos lendülettel 
serénykedett a konyhán. Közben 
persze ismét feltámadt benne a ta
nár, okosította a nagylányt. 

- Tudod-e, hogy a Föld legöre
gebb növénye a gomba, és ötezer 
gombafajta létezik. Persze csak öt
száz tartozik az ehetők közé. A fe
hérjén kívül D, B-vitamint, nátriu
mot, káliumot, magnéziumot és va
sat is tartalmaznak ... 

- Én nem bánom nagypapa, ak
kor is megeszem, csak siessünk, 
mert éhenhalok. 

- Akkor figyelj jól, érdemes 
megtanulnod, majd a férjed dicsér 
érte. Egysrerű, de finom étel. 

A kelkáposztát megtisztítjuk, 
cikkekre vágjuk lányom, és sós víz
ben megfőzzük. Amíg fő, a gombá
ból jóízű paprikást főzünk. Azt már 
te is gyakoroltad ugye? 

- Már nem egyszer főztem otthon 
nagypapa. 

- Ezután már nincs sok dolgunk. 
Elővesszük azt a sl.ép jénai tálat, ki
vajazzuk, aztán ha a gomba és a ká
poszta is elkészült, egymásra rak
juk. 

- Hogyan? 
- Az edény aljára teszünk egy ré-

teg gombát, a tetejére kelkáposztát, 
így folytatjuk tovább. A gombapap
rikás maradék levében elhabart két 
deci tejfölt öntünk a tetejére, és át
sütjük a sütőben. Tápláló, egész
séges étel. 

- Majd leszaladok kerékpárral a 
szomszéd faluba, s hálából hozok 
neked Józsi bácsi pincéjéból egy li
ter hárslevelűt - mondta Edit, és ra
vaszkásan rákacsintott az öregre. 

KaszaJa Sándor 
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Maratoni küldöttközgyúMsen 
' 

Uj vezetőket választottak 

Egyperces interjú 
A Dl�I �O�szerll'ak ellen 

a Debreceni VSC élére I újta a sípot E�o,:;o:·:=;����! �,:,���::�;��!�.:�"� 
beteg Egyesület kezdeménye- cukorbetegek részére kérik az 

Többszöri időpont módo
sítás után, február 8-án ve
zetőségválasztó küldöttköz
gyűlést tartott a Debreceni 
VSC. A kora délután kezdő
dött és az esti órákba nyúló 
tanácskozás, a klub vezető
inek a megválasztása - a je
lölés és a szavazás körüli 
bonyodalmak miatt - tartott 
ilyen sokáig. Egyébként az 
eseményt nagy várakozás 
előzte meg. Erre vall, hogy 
a szavazati joggal meghí
vott 87 küldött közül 81 
megjelent. Különösen nagy 
számban képviseltették ma
gukat az NB I-es labdarú
gók - az őszi bajnoki idény 
meglepetés csapata, - az 
ugyancsak NB I-es női kézi
labdázók, a csapatbajnoki 
bronzérmes súlyemelők és 
az ökölvívók. 

A klub elnökségének el
múlt négy évi munkáját ér
tékelő beszámoló után a 
vasutas egyesület működé
sének fő irányait határozták 
meg. Az értékelésből kitú
nik, hogy bár az elmúlt 
években nehéz anyagi kö
rülmények között dolgoz
tak, a sportolókkal szembe
ni kötelezettségeiket így is 
teljesítették. 

A nehéz évek után, vajon 
mit ígér a jövő? 

A lehetőségek továbbra is 
szerény támogatást ígérnek. 
Az 1994. évi költségvetés
ben 131 millió forint áll ren
delkezésre. Ebből a labda
rúgók 63, a női kézilabdá
zók 39 milliót kapnak. A 
másik két szakosztálynak 6 
millió jut. A létesítmények 
fenntartására 16 milliót ter
veztek. Bevételi terv még 
nem kgzült, mert a DVSC-t 
támogató intézmények sem 
rendelkeznek elfotadott 
költségvetéssel. 

A beszámolók után a kül
döttek az egyesület új alap
szabály-tervezetét vitatták 
meg, az elhangzott módosí
tó javaslatokkal együtt. A 

AJÁNLÁS 
A MÁV Rt. kö2pc:mti üzemi taná

csának februári ulésén Pintér Já
nos tanácstag, a VSz képviselóje, 
javaslatot terjesztett elé munkavé
delmi érdekképviselet delegálás 
útján történő létrehozására. 

A javaslatot a tanács megvitatta 
és arra a következtetésre jutott, 
hogy a munkavédelmi törvény adta 
lehetőségeket figye�mbe véve 
kezdeményezi a MAV Rt-nél a 
munkavédelmi érdekképviseletek 
választások útján történő létreho
zását. Az alsó szinten megválasz
tot t érdekképviseletek közül, dele
gálás útján kell létrehozni az Rt 
központ munkavédelmi bizottsá
gát. Egyben megbízta az előter
jesztőt, hogy do�ouon ki ajánlá
sokat a munkavédelmi képviselők 
választásával összefüggő felada
tok végrehajtására. Ez az ajánlás 
egyben útmutatásul is szolgálna a 
munkahelyeken működé üzemi ta
nácsok és az érdekképviseletek 
számára. 

legtöbb bonyodalom a szak
osztály-igazgató kinevezése 
körül alakult ki. Végül 
kompromisszumos javaslat 
született, mely szerint a 
szakosztály-igazgatót az el
nökség pályázat útján neve
zi ki. 

Az alapszabály elfogadá
sa után következett a klub 
vezetőinek és elnökségének 
a megválasztása. A társada
lmi elnöki tisztség �tölté
sére Tasi Gábort, a MA V Rt. 
Debreceni Üzletigazgatóság 
helyettes vezetőjét javasol
ták. A közgyűlés, mint 
egyetlen jelöltet, egyhangú
lag megválasztotta. 

Az ügyvezető elnök sze
mélyének és az elnökség 
tagjainak a megválasztása 
már korántsem volt ilyen 
egyszerű. A jelölőbizottság
hoz három javaslat is érke
zett az ügyvezető elnök sze
mélyére. Névszerint Erdei 
Zoltánt, Jakab Sándort és 
Vida Pétert javasolták. A há
rom közül Erdei Zoltán 
!<apta a legtöbb szavazatot. 
Igy ezen a poszton ő váltot
ta fel Jakab Sándort. 

Labdarúgás. Ezrek és tízezrek 
szívét megdobogtató játék, szórako
zás. A mérkőzéseket követően na
pokig beszédtéma a belőtt gól, "� 
a meccs egy-egy izgalmas pillanata. 
Főleg, ha győz a csapat. De ha ve
szít szidjuk a bírót, aki mindennek 
az oka. Vajon a mérkőzések fekete 
ruhásai erről hogyan vélekednek? 
Erről kérdeztük Somogyi Istvánt, a 
szegedi üzletvezetőség árufuvarozá
si osztályának vonalbiztosát, aki ne
gyedszázada vette kezébe először a 
sípot. 

- Hogyan lettél játékvezető? 
- Sportszeretetból. Az ötvenes 

években igen népszerű volt a lab
darúgás, minden gyerek focista 
akart lenni, én is. Egyesületben is 
játszottam, de a vasúti szolgálat 
meghatározta szabadidőmet. A lab
darúgással nem akartam szakítani, 
így huszonhárom éves koromban 
letettem a játékvezetői vizsgát. 

- Gondoltad, hogy ez mivel jár? 
- Tudtam, hogy minden hétvégé-

met lefoglalja, de vállaltam. 
- Az elmúlt 25 év mit hozott? 
- Az első mérkőzést 1971-ben 

vezettem, azóta pontosan 1537 
meccsen fújtam a sípot, vagy len
gettem a zászlót, húsz évig a megye 
első osztályában, de vezettem mér
kőzést a szomszédos megyékben is. 

- Mit kell tudni egy jó játékve
zetőnek? 

- Legfontosabb a tökéletes sza
bályismeret, a határozottság és a 
gyors reagáló képesség. A játékve
zető legyen jó emberismerő, értsen 
szót a játékosokkal és tudjon 
együttműködni partjelzőivel. 

- És a közönség? 
- Az más téma: nem szabad, 

hogy a közönség befolyásolja a já
tékvezetőt. 

- Ez betartható? 
- Igyekeztem. 
- Mond, hogy lehet eltűrni a kö-

zönség bekiabálását, "dicséreteit"? 
- Nagy nyugalommal, csak a 

mérkőzésre koncentrálva. Nem sza
bad reagálni a sértő szavakra. 

- Ezt mindig kibírtad? 
- Nehezen. Sokszor volt forró 

pillanat, de végül minden rendbe 
jött. 

- Megérte? 
- Ha a díjazásra gondolsz, nem 

nagyon. De én nem ezért csináltam. 
- Huszonöt év után befejezted ... 
- Azért végleg nem szakítottam 

a játékvezetéssel, ha hívnak tovább
ra is megyek. Tizenöt éve tagja va
gyok a JB Oktatási bizottságának, 
itt szeretném kamatoztatni eddigi 
tapasztalataimat. 

(Gellért) 

A közgyűlés az eddigi 11 
helyett 13 tagú elnökséget 
javasolt. Itt némi huzavonát 
az okozott, hogy ehhez mó
dosítani kellett az alapsza
bályt. Ezt két fordulós sza
vazással érték el. 

A legnagyobb bonyodal
mak az ügyvezetőelnök-he
lyettes személye körül ala
kultak ki. Emiatt többszöri 
kisérletezés után sem sike
rült megválasztani. A vitá
ban elhangzott javaslatok 
közül a már megfogyatko
zott közgyűlés amellett 
voksolt, hogy a DVSC ügy
vezetóelnök-helyettesi 
posztjára is pályázatot kell 
kiírni, amit az eddigiektől 
eltérően nem a közgyűlés, 
hanem az elnökség bírál 
majd el. 

Rokkantsági bizottság 

Visi Ferenc 

A Nyugdijbiztosltási Önkor
mányzat legutóbbi közgyűlése 
az önkormányzat feladatai ellá
tásának segltésére létrehozta a 
rokkantsági (baleseti rokkantsá
gij nyugdijas szakmai (tagoza
tot) bizottságot. 

Vezetőjévé az MSZOSZ frak
ció tagját, a VSz alelnökét, 
Győri Istvánt választotta meg. A 
szakmai tagozat feladata, hogy 
rendszeresen és átfogóan vizs
gálja a tevékenységi körébe 
utalt biztosltási területet, az el-

nökség útján értékelő jelentést 
és fejlesztési javaslatot terjeszt 
a közgyűlés elé. A bizottság ve
zetője ennek szellemében ez 
év első felére munkaprogramot 
dolgozott ki. Javaslata szerint a 
bizottságnak működési körén 
belül át kell tekinteni a rokkant
sági baleseti rokkantsági és a 
nyugellátások eljárási rendjét. 

A bizottság március 11-i 
ülésén a tervezett munka
programról folytatott eszme
cserét. 

MEGRENDELŐLAP 
Megrendelem a Magyar Vasutas újságot .......... példányban és kérem, 
hogy a következő címre kézbesítsék: 

A megrendelő neve: 

Címe: 

Az előfizetési díj: 11 Ft/db; Fél évre: 132,- Ft; egész évre 264,- Ft. 

aláírás 

A megrendelőlapot qorítékban kérjük elküldeni az alábbi címre: 
Magyar Vasutas, 1068 Budapest, Benczúr u. 41. 

zésére, tiltakozásul az 1994 ja- illetékeseket az alábbi gyógy-
nuári gyógyszerár változások szerek árainak sürgős mérsék-
miatt, aláírásgyűjtést kezdemé- lésére: 
nyezett . Tabletta Diaprel, Mevacor, 

A januári árváltozások miatt Ozbetam, Vitamin B.1. Remi-
egy cukorbetegnél a havi tec, Lomir, Neomagnol Lamisil, 
gyógyszerköltség meghaladhat- Ung. Lamisil. 
ja az 1500 forintot. Ez arra ve- Az egyesület ezután felkér 
zethető vissza, hogy a cukorbe- minden jó szándékú állampol-
tegek nagy része magas vér- gárt, hogy aláírásukkal támo-
nyomás betegségben, magas gassák több százezer többsé-
vérzsírszinttel, ér- és idegrend- gük nyugdíjas cukorbeteget 
szeri szövődményekben is sújtó intézkedés mérséklését. 
szenved. 

Eladó Tápiógyörgyén, Damjanich u. 
4. szám 2,5 swbás 3/4-ig kész családi 
ház, lakhatási engedéllyel. Bekerített 
250 négyszögöles telken, ára: 2,2 millió 
forint. Vasúttól 5 percre. 

Eladó Tápiógyörgyén, Mikszáth K. 

u. 31. szám 2 swbás családi ház 200 
négyszögöles telken, ára: egy millió fo
rint. V asl_Íttól 10 perre. Érdeklődni lehet 
mindkét ház eladásáról: 2767 Tápió
györgye, Mikszáth K. u. 31. szám. 

Elcserélném Budapest m. keriilet 
Keled utca 4. szám alatti swlgálati la
kásomat (2 szoba, konyha, előszoba, 
mellékhelyiségek, komfortos) másfél 
szobás, összkomfortos, de legalább 
komfortos lakásra Minden megoldás 
érdekel. Érdeklődni lehet: reggel 8-9-ig 
a 06-96-423-193-as telefonszámon, üze
netrögzítőn: 06-96-423-840. Levélcím: 
Vargáné Horváth Mária Magdolna 9023 
Győr, Ifjúság krt. 4. YI. 

Elcserélném VIII. keriileti 30 négy
zetméteres központi ffitéses, telefonos 
MÁV-lakásomat nagyobb lakásra. Ér
deklődni lehet: a 1130-138-as telefon
számon. 

Elcserélném olcsó bérű világos 22 
négyzetméteres alapterületű zuglói (1 
szoba, konyha, WC) önkormányzati la
kásomat nagyobbra, lehetőleg a VI., 
VII., kerületben lévő lakásra, más meg
oldás is érdekel. Érdeklődni lehet: hét
köznap: 8-16 óráig a 122-8645-ös váro
si vagy a 35-47-es üzemi telefonszá
mon, Zsirai Zsuzsannánál. 

Elcserélném a Kerepesi út 1. szá
mú IV .. emelet 84 négyzetméteres, 
kétszobás, komfortos, gázfűtéses la
kásomat Gárdony, Agárd, Velence 
esetleg a XVIl. keriiletben lévő más
fél szobás lakásra. ( csak vasutassal) 
Érdeklődni lehet: a 114-4264-es tele
fonszámon. 

Elcserélném tápiószelei, 100 négy
zetméteres szolgálati lakásomat egy 2 
szoba, konyhás, 67 négyzetméter köriili 
ugyanilyen MÁV-bérlakásra. (csak vég
rehajtó szolgálatnál dolgozó vasutassal) 
Jászberény és Hatvan környékére. Ér
deklődni lehet: személyesen vagy levél-

ben: Faragó István, 2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 56. YI. (MÁV-állomás) 

Elcserélném 47 négy,zetméteres 2 
szoba, összkomfortos MA V-lakásomat 
1 szoba komfortos (lehetőleg gázftlté
ses) lakásra (önkonnányzati is lehet) 
MA V-<lolgozóval. F.rdeklődni lehet: 
Nyíri Ildikó, Budapest Bulcsú út 4. fszt. 
5. 1062. 

Elcserélném kettő szoba, fürdószo. 
ba, összkomfortos tiszafüredi swlgálati 
lakásomat, hasonló szolgálati lakásra 
Füzesabony, Eger, Kál-Kápolna vagy 
környékére. Érdeklődni lehet: 03/19-30 
vagy 03/ 18-86-os üzemi telefonszámo
kon. 

Eladó Budapesttől 70 kilométerre 
Tápiószelén 3 swbás, családi ház vagy 
elcserélhető budapesti lakásra. (Ipari 
áram, zárt kert, gáz, telefon befizetve). 
Érdeklődni lehet: 8-16 óráig a 19-
66/313-as üzemi telefonszámon. Este a 
121-4719-es városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapest VIII Szigony 
utcai 2 szoba összkomfortos, telefonos 
önkormányzati lakásomat, nagyobb ön
kormányzati lakásra (külső keriilet vagy 
Pest környéke előnyben) F.rdelclődni le
het: a 14-37-es üremi vagy a 134-2771-
es városi telefonszámon. 

Eladom ceglédi 50 négyzetméteres 2 
szoba összkomfortos öröklakásomat. 
Érdeklődni lehet: a 14-37-es üzemi, 
vagy a 134-2771-es városi telefonszá
mokon. 

Elcserélném két swba összkomfor
tos, Piliscsaba MÁV-állomás �etbeo 
jó állapotban lévő, felújított, MA V-bér
lakfrsomat garázzsal, kerttel budapesti 
MAV-bérlakásra. Érdeklődni lehet: No
vák Zsuzsa, 1173-303 telefonszámon. 

Elcserélném tápiógyörgyei 100 
négyretméteres szolgálati lakásomat, 
amely a felvételi épület emeletén van, 
kisebb budapesti lakásra. A lakáshoz 

tartozik egy kis zárt kert. Gázftltés be
veretése és a telefon bekötése megold
ható. Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni lehet: Miskolczi Ilona 01/14-83, 
vagy Ádám Imre 01/11-63-as telefon
számokon. 

A VA$Ul"A$0K SZAKSZl:RVEZETéNEK WJ� 
Felelős szerkeszt�: Kamla Sandot 

Telefon, városi: 142-055t, 122--9872; území: 19-77 
Kiadja és terjeszti II Véutasok S:iaksztrYeHte 

1068 Budapest,. Bermzar ü.. 41. . . • . . , Felel6s kiadó: Papp Pál, a vasuta$-$lal<szervezet elrlől(e ...• · 
El6fízetésí dij erfi evre; 264.• Ft 

Szedés és tórdelé.!;: KárQlyi Stvdíó 
Telefon: 21()-0130)220 

Felel6s vezető: Károlyi· Matianna 
Fotó: FOT-MON Bt. Telefon: 270-1568 

Kes2ült a2 Apolló . Kft. nyómdájában 
Felel6s ve�et(5: • Móies. fefenc 

· ISSN 0460 6000 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1994. MÁRCIUS 30. 

A VSZ országos választmánya ö�zehívta a XII_I. 
A Vasutasok Szakmner.ete terilleti és tago

°l.lli 1111b március 18-úa ömebívta az oruá
gos rilasztmmlyt. Mint azt e161.6 laptwm11tban 
nm jelcztilk ema a fCstilJeti iiléseo tellett meg
Vitlbli, majd j6riliagyni • xm. koagresszus na
� � írásos dnhmatumut tene7.e
t6t. Mivel a v'1asZIIIIÚy batározaltépes volt,. 
� vcbe az érdemi lllllDb.. 

kongresszust Az OI'S1.ágos választmánynak a két sm>s kong
resszus között v� munkájáról készült írásos bo
s7.ámolój4t és a szóbeli kiegészít& Papp � elnök 
terjeszti a kongremus elé. Ezt a pénzügyi ellen&7.6 
bizottság jelentése követi, melynek elóterjeszt6je 
Tirjákné dr. Novák Ilona a pénzügyi ellen&z6 bi
zottság elnöke. 

a választmány elé. Ez magába foglalta a kong
n:sszus idejét, id&artamát, helyét, napirendjét és a 
meghívottait körét. 

Az els6 napin:adi pont tad&c:n a VSz alaps,.a
b61.y,-tawzetét ffltét bonckés alá. F.zen a fonlos, a 
mner.et felq,ítbét és mGtödésének feltételeit, 
mMlyait magálJía foglaló dotumcnlumon - miután 
nmsodsm tafilt • k:Sliilet elé - ... csat néhány 
foplmat tdleu pmlo&(tai. {gy a vita az el6z6 
.. j6nl rimdelJb id& - igálybe. 

A területi és tagozati tanács ami a javaslattal 
élt, hogy az ors7.ágos választmány április 8-ára, 
10.30 órai kezdettel hívja ösm: a Vasutasok Szak
Sl.e1Ve7.Cle XIU. kongresszusál Időtartamát két nap
ban 8-án péntekre és 9-én SZ9ffibalra, javasolták 
meghatározni. Helyszíne: a MA V Rt Bevételelle
nmési Igazgatóság konferenciaterme (A Skála 
Metro épülete.) 

Az alapszabály-tervezetet Papp � elnök és Pal
los György alelnök, az alapszabály szerkeszt6 bi
zottságánalc vezettije, a m11ködés anyagi-pénz
ügyi rendszerének módosítására, illetve tovább
fejlesztésére készült el&erjesztést Krassói Sm
dor ffipénztáros terjeszti a kongresszus elé. 

A tiMtbz6 dohuo4•111-U a kongresszus ba
lámll-ftffl2etb a matlld6s anyagi-pénzügyi rend
iil:rmet módnsfl'5n, foftbbfqleszrésére, a kong-

A koogremus javasolt napirendje. 

Várhatóan, a késő délutáni órákban a jelö
lést előkészítő bizottság teszi meg jelentését a 
kongresszusnak, amit a választás tövet. 

-� és. besDmoJ6.tenae. 
lr1:ct az ormgos irflnd!!iúy a tiegm.ftésettd 

Az első munkanapon, pénteken, 10.30 órától a 
mandátumviugál6 bizottság jelentésével ke7.dtídik 
a taoácsko7.ás. El&erjesztó: Mári Gábor. Ezt a 
koogn:sszuson közmntlködó bizottságok és 57.elllé
lyek megh(vdásának meger6sítése, a kongremus 
ügyJCDdjénet és napirendjének jóváhagyása követi. 
El&erjeszt6je: Pallos György, alelnök. 

A kongresszus második munkanapján 8.30-tól 
folytatódik a tanácskow. A mandátumvizsgáló 
bizottság elnöke ekkor ismerteti a választás en,d
ményét. Ezután az elnök előterjeszti a Vasutasok 
Szalcszerve7.ete program-terve7.0t6t. Ezt a meghí
vott vendégek hozzászólása, mjd a zárszó kö
veti. 

álliiny m6dodmal qyt11t dfopb. 
A lláxit ....- pmöl.m a VSz XIII. l:mw

lC5irú« �• c::lílbjemU javaslat mO 

de d Iem ere 

1990-1994. közott 
b6r=i ténlések és lényegesen 
csöttentet az ezzel kapcsolatos tö
zépszervi és alapszervezeti felada
tot. 

Az &detvédelmi tev6kenység há
rom fOl4os kádését: afoglaJkoztatást, 
a bélmt és a kollettív umódést 
emelem ti. 

Foglalkoztatásban 
elért eredmények 

Szalcszervezetiink az érdekvédelmi 
feladatok közöl a legfontosabbnat a 
fnglaltoztatás biztonságát, a munka
helyet meg&7.ését tekintette. Az el
mdlt négy évben tudomásul kellett 
venni, hogy a vasút létszáma - a 
teljesítmények nagyarányú csökke
nése miatt - egyre kevesebb lehet. 
Az ádetvédelmi munkát itt tét 
irányban tellett kifejteni: - egy
részt a létszámcsökkentést az elfo
gadható legalacsonyabb szinten kel
lett megbatároztatBi, 

- m6srmt azoknalc a munkaválla
l&nat, atitnet munkavismnyát 
mepztlHfdtét az elérhet6 legkedve
l&b bely7.Ctd kellett teremteni. 

A létszámcsökkenf mérséklése 
érdekében kÖ7.pOlltilag szabályozottan 
(a KSZ--ben, vagy megállapodásban) 
a kövdm& terültet a1kalmazásra: 

- �elvételi 7.árlat vala,; 
memyi üllllbkörben, 

- � után átcsoportosítás 
JmSlllUDbkörbe, 

- részrnuntaid('S foglaltoztatás, 
- táayszerwbadság. 
Azotú1, atitnet DlUllbvisz.onyM 

ampJWeU4 sitaillt cláni: 
- a mrengcdm6nyes nyugd{juút 

afell6leletbl�I; 
- a� tb. m-tal .ma

psallb�fést. 
Apmlidci6�a 

Vlll6li IIIDlbviszclly mepzWs nem 
............ bclvez.. 
�d�. 

A MÁV teljes IIIIDlbid5s l6tsdma 
199(). 1994 között: 

1990. 123.154 ffl 
1991. 113.266 ffl 
1992. 99.716 ffl 
1993. n.120 ffl 
1994. 73.100 ffl 

Az adafokból látható, hogy 1990-
1994. között összesen: 50.054 fflvel, 
vagyis 40,6 swalékkal csökkent a 
MA V létszáma. Ebből privatidció 
útján, nagyrészt egysumélyes Kft-k
nél tovább foglallcoztatásra lcerillt kb. 
14cm ffl. Ebben az id6swban 
( 1994. év végéig) kb. 6500 57.elllély 
korengedményes nyugdíjba vonul, 
közel 10000 dolgozónak sztlnik meg 
a munkaviszonya emelt szintll végki
elégítéssel járó vállalati felmondással. 
A többi munkavállalónalc a munkavi
szonya &egségi. vagy mttantsági 
nyugdíj jogosultság, illetve munka
vállalói felmondás útján szGnt meg. 
Néhány s7.áz ffire tehető azoknak a 
s7.áma, alcik fegyelmi elbocsátás, illet
ve rendkívüli felmondás miatt váltalc 
ki a MÁV létszámából. 

Szalcszervezetflnt aktív tevékeny
ségének kÖS7.Öllhet6en alig terillt sor 
olyan panaszra. amelyet jogszabályel
lenes munkaviszony megszüntetés 
miatt nyújtottak be, illetve olyan sé
relemre, amely a munkawllalólc na
gyobb csopmtjának méltánytalanul 
nagy hátranyt jelentett. 

A munka 
dijazásában elért 

eredmények 

A 'vasam munbvQlalók töbWge 
munbdíJáwáva) bpcsolad,an � 
kövde1-y fc,plmamlolt meg az 
1990. 6vi konpsmst � 

- legyen a � és -az 
emb juaadsot elom'5a igazsÍF
sabb a meglé\'G gyabrlaln8, 
_._...,.._,.._. 

lift tisztast,es � ts .... 

vekedés mértéke fadDl lépést az inf
lációval, valamim a � 
más teriUetéo elérbet6 � 
déssel: 

A munbv'8alót sobzor nem tar
touák igmágosnat a k:Ö'lVetlen ve,.e.. 
t6 bérmegállapftás gyatorbdl és a 
prémiumok. jutalmat � 
módját 

Azért kérték, hogy legyen az ai. 
bér meghatározó bérelem és sztinjt> 
nek meg a prémiumot, jutalmat. 
Ezeknet az elvárásotnat igyeta.ett 
eleget tenni a mbzerveut vezetése 
és munkaürsai. 

Először is fokozatosan, de 1991. 
végére mindenütt sitaült cláni, hogy 
a prémiumokat, jutalmatat épffsét be 
az alapbérekbe és ezeket a tovilbiat
ban ne fi7.essét. F.zután briilhddt · 
sor egy új alapbérmepllapü s&
bályzat és bértarifa rmdsm tidolgo-
7.ására. Ez a munka még 1990-ben 
megke7.dódött 5-6 válto7.atban ""°'· 
gozták, majd l 992-t61 terillhetett bo-
vezefésre. 

Az lij alapbámegállapí Ja. 
szer már bevezetése alblmával sem 
elégítette ki az elvánsobt, több • 
lyen válto7.tatást igényeltek. Amnban 
a bérfejleszfési forJ'W szGtilsqe. a 

100 S7.ázalélcos tarifa � igény 
megvalósítása, a vákoztatási elvárá
sok sokrétt1sége mialt azobt megva
lósítani nem lebetr:tt. Az 6vi b6dq
lesztéset médtia megbaüaoása, 
az cm vmalkmó mepllapft'5ot 
megkötése egyre több neb&xgbe ilt
közilc. A több h61ig tartó fárgyalárot
ba eseteatént bebpcsol6dtat • br
mmy tagjai és � 
� és figyelaztd6 sztdjt igáaybe� 
felére volt szlb6g a még elfopdbat6 
mértétl b6rftJ)emáei&á61a. Saj
nos az 1993-as.bánOwbdm még így 
sem ái el az infléi6s aintd, illme 
-a nem7f!fga7daúgi fdagG. 

Folylal,b a J. olllal,a 

,, 
A HIR IGAZ 

Csárádi János 
, 

távozik a MAV-tól 
A Népszabadság március 22-én megjelent számában, ,.Megy vagy marad 

Csárádi?'' címli írás mégcsak feltételes módban fogalmazott. Idézzük: 
.,Egyes értesülések smint nem zárható ki, hogy a közlekedési tárca veze
tőjének mdeményezésére felmentik tisztségéb61 Csárádi Jánost, a MÁV 
Rt. vez.érigazgatóját. .. " 

Délelőtt még kételkedtünk a lap jólértcsültségében, pedig az előzmények 
ismeretében ez várható voll Ám, délutánra már egyértelmtivé vált: a hír 
igaz. A rádió híradásai és a Televízió is hivatalos forrásból közölte: 
Schamschula György, a közlekedési tárca vezetője felállította Sl.ékéból 
Csárádi Jánost. 

Mint kideriilt - az állítólag közös megegyezésen alapuló - smbeli fel
mondás már el6m nap, azaz bétf&i, a késő délutáni órákban megtörtént, 
az írásbeli felmondást azonban egy hfflel kés&b kézbesítik az április 1 -
jéig még hivatalában maradó, de az előw hét közepétől betegállományban 
lev6 Csárádi Jmosnak. 

A vemigazgató a lcöws megegyezés smint nem vonul nyugdíjba, de 
mivel igényt tartott a végkielégítéE - 38 évi smlgálattal a b6la mögött 
- a vasúlmlJlt.lD wllalbat lllUIÜ. Ut6dj4nak kiválaszlásúa április 1-jéig 
a minisztbiwn nyOt i-J.ymtot ír ki. 

.. .... 

Mcgládtzlilt Papp Nt, a vasuras - sz.am.ervcz.et � hogyan v6-
l.ctedit az cseményr61. 

- F.gy tály, nem volt könny& dolga. Nem szívesen bocsátkoznék taW
pdsba, hogy Wtki mú hogyan állt volna helyt MÁV - ve7.érigazgat6ként 
191J0..94 között 

- Hogyan ftéli IMI Csárddi J6nos tevéúnységét? 
- Csárádi János mtlködésénck vez.érigazgatói megítélését az idő fogja 

elvégemi. Ma még túl sok énelem és elfogultság tapad személyéhez, pró 
és kontra értelemben egyaránt. Sokaknak segített és sokakat horott nehéz 
bcly7.etbe. Meggyówdésem, hogy az általa megkezdett út, a MÁV átala
kításának iránya általában helyes és ki fogja állni az idő próbáját. Gondolok 
itt a vasúti törvényben foglaltak érvényesítésére, vagy a MÁV 2000 címli 
koncepció céljaira. Más kérdés, hogy egyes nagy horderejli S1.C1Vezési in
t67.kedések - bizonyos privatizációs lépések, vagy a vasútigazgatóságok 
'1alakítása, egymás alá és fölérendel� beváltották-e a hozzájuk ftizött 
reményeket, és valóban a vasút és a vasutasság érdekeit srolgáljálc-e? 

Vu.etói stOusát és móds1.Cl'CÍt is sokan kifogásolták, kérdéses persze, 
hogy egy kevésbé határol.Olt, elvontabb gondolkodásra hajlamos vezető 
mennyiben lett volna képes a vasút ,.karcsúsítására" irányuló konnányi.ati 
akaratot érvényesíteni. 

- Csárádi Jdnos kvllváltását hogyan lehet �g(tllni a vasrít szm,pont
jából? 

- Csárádi Jánosnak voltak erényei és hibm, mint mindenkinek. Mégis 
úgy gondolom, bironyos nézetkülönbségeink dadra sem volna helyes bár
kinek is örömtüzeket gyújtania. Korábban is elmondtam már, ez a vasút 
nem bír ki tetszóleges számú vezetőváltást Az utóbbi tíz-tii.enkét év -
követkP.7JDÓl)'P.ivel egyetemben - negatív rekord. Nem az a baj, hogy sz.e. 
mélyek váltomak, sokkal inkább azt a szemléletet tartom károsnak, hogy 
eddig minden új vezető éppen az ellenkewjét akarta csinálni annak, mint 
amit az el6dje tett. Egy újabb kurzusváltást a MÁV már nem fog kibírni 
és azt a vasutasság sem viselné el. 

Fontos tehát, hogy Csárádi János utódja az utóbbi években megke7.dett 
- és bclyesoek bimoyult - intélhdéseket tovább vigye, és csak azon dl
tozlassOD, ami a gazdasági raciooalitás és a vasutmág me_gítélése alapjm 
egyaránt elhibázottnak bimoyult. 

- Ki wírhat6 a vtdrigazgatói székbe? 

- Csárádi Jmos együttmt1köd6sre kész, de nehezen liszámftható, a si.ak• 
szavmtekbez val6 bon,'4lládban, magatartjút gyakran .vdltoztató part
• YOlt. A lemd6 vezáigugató személytvelbpcsolalban nem mveam 
taWgatn&. 4z ilyesmi ugyan mindig 1'tv"1yos tmykcd61. de BZ1hilzem. 
a � elstisodJan pem a vcmiga1.gat6laa kell iúQyítalll a 
figyebmt. Döntsenek en6l az arra illet&esek. Alapvet6 kövdelánynet 
tartom ugyanakkor, hogy a vasutas munkavállalók bcly• ismr:rfi, sorsuk 
jmdsl nnt dköte1ezett, a �I �lm "'6-
Diq legym. 

---



2 I\LI\.GYAR VASUTAS 

Kell-e gazdasági csúcsminisztérium? 

A parlamenti pártok is 
megosztottak-

Amint arról beszámoltunk, 
Boross Péter miniszterelnök 
szerint a kormányzat gazda
sági munkájának integrálása 
nem feltétlenül egy gazdasá
gi csúcsminisztérium kereté
ben képzelhető el. A jelenlegi 
parlamenti pártok azonban 
többnyire más véleményen 
vannak. Mint kiderült, az 
MDF-en belül sem tisztázták 
még részletesen ezt a kérdést. 

Takácsy Gyula, az MDF 

országgyűlési képviselője, 
aki egyben az Országgyűlés 
gazdasági bizottságának el
nöke is, elmondta: az MDF 

eddigi országos gyűlésein 
többször is felmerült a gaz
dasági csúcsminisztérium lét
rehozásának a lehetősége, ám 
érdemi állásfoglalás nem 
született a kérdésben. Ennek 
az is az oka, hogy a PM bá
zisán alapulva alakult meg a 
gazdasági kabinet, amely bi
zonyos mértékben betölti a 
csúcsminisztérium szerepét. 
A legutóbbi programalkotó 
országos gyűlésen az MDF 

részleteiben nem foglalkozott 
az új kormányzati funkciók 
kérdéseivel, hiszen várhatóan 
koalíciós kormány alakul, és 
az MDF nem kívánja minisz
terelnök-jelöltjének megköt
ni e kérdésben a kezét. Az a 
párton ·belül többször is fel
merült, hogy hasznos lenne a 
főbb gazdaságirányítási 

funkciókat a fiskális tevé
kenységtől különválasztani. 

Csépe Béla, a KDNP frak
cióvezetője saját véleményét 
kifejtve szükségesnek tartja a 
következő kormányzati cik
lus.ban egy gazdasági csúcs
minisztérium felállítását, de 
nem alárendelve a PM-nek, a 
költségvetés mindenkori gaz
dájának. A gazdasági csúcs
minisztérium feladata a ter
melést, a reálszférát érintő 
irányítás lenne. Feltehetően 
néhány területet érintően az 
IKM és NGKM összevonásá
ra kerülne sor, a jelenlegi mi
nisztériumok lényegében 
önálló egységei lennének a 
csúcsminisztériumnak. A 
földművelésügyi tárca meg
őrizné autonómiáját. 

Böröcz István az EKGP 
frakcióvezetője, (egyéni vé
lemény), a gazdaságirányítás 
egyik lehetséges alternatívá
jának tartja a csúcsminiszté
rium létrehozását, amely alá 
a Földművelésügyi Miniszté
rium egyáltalán nem tartoz
na. Az Ipari és Kereskedelmi 
Minisztériumot viszont ki le
hetne egészíteni az NGKM 

idevonatkozó területeivel. 
Soós Károly Attila, az 

SZDSZ gazdasági szakértője, 
egy létrejövő gazdasági 
csúcsminisztérium létrehozá
sát kizárólag a Pénzügy
minisztérium dominanciájá-

val tudja elképzelni. Ugyan
akkor a fiskalitás nem tele
pedhet rá a gazdaságirányítás 
fő stratégiai elképzeléseire. A 
csúcsminisztérium irányítá
sába a jelenlegi OMFB-re is 
számítanának, az IKM 

NGKM racionális összevo
nása mellett. 

Urbán László, a Fidesz gaz
dasági kabinetjének vezetője 
lényegében hasonló módon 
vélekedik a kérdésről, azzal a 
különbséggel, hogy nem a 
PM, hanem az NGKM bázisá
ra - azon belül is a belföldi 
gazdasági szereplőkre építené 
a konstrukciót, beleértve az 
IKM idevonatkozó részlegeit, 
és az OMFB-t is. A Fidesz az 
Á VÜ, és az FM szervezeti 
önállóságát megtartaná. 

Nyers Rezső, az MSZP 
gazdasági szakértője egyéni 
véleményét kifejtve elmond
ta; gazdasági csúcsminiszté
rium létrehozásának csak ak
kor van értelme, ha mögötte 
egy stratégiájában és részle
teiben is kellőképpen kimun
kált program van. Emlékez
tetett arra, hogy annak idején 
az Országos Tervhivatal sem 
volt csodaszer a gazdaság 
alapvető problémáinak a 
megoldására. A kereskedelmi 
és ágazati tárcák ésszerű 
összevonása egyébként logi
kusan felmerülő kérdés. 

Pogány Sára 

•• 

Otnegyeds1á1ados iubileum 
Emlékezés Zelovich Kornélra 

A közlekedéstudomány 
és a műszaki felsőoktatás 
jeles egyénisége 125 évvel 
ezelőtt, 1869. március 11-
én Dömösön született. A 
budapesti Műegyetemen 
szerzett mérnöki diplomát 
és a hídépítési tanszék ta
nársegédje lett. Később a 
MÁV-nál segédmérnök
ként dolgozott, szolgálatát 
1898-ban a Vasúti és Hajó
zási Főfelügyelőségben 
folytatta, majd az Állam
vasútak budapesti üzletve
zetőség vezetőjévé nevez
ték ki. Az igazgatóság épí
tési és pályafenntartási fő
oszt�yának igazgatóhelyet
tese volt 1910-től 1914-ig. 

Felelősségteljes hivatali 
elfoglaltsága mellett rend
szeresen fejtett ki tudo-

mányos tevékenységet. En
nek elismeréseként már 
1902-ben egyetemi magán
tanári képesítést nyert. A 
Műegyetem 1914-ben szer
vezett közlekedési és vas
útépítési tanszéke rendes ta
nárnak hívta meg. Dékáni 
és 1912-1923 között rektori 
tisztséget is viselt. A Ma

gyar Tudományos Akadé
mia előbb levelező, majd 
1928-ban rendes tagjává 
választotta. 

Szerteágazó szakirodalmi 
munkásságára jellemző né
hány, felsorolásra (eltétle
nül érdemes műve: A vasúti 
hídak méretezése, forga
lombahelyezése és idősza
kos vizsgálata; A vasúti 
vashidak megengedhető 
igénybevétel�; A vasúti fel-

építmény; A vasúti üzem; 
Vágánykapcsolások és vas
úti állomások; Széchenyi 
mérnöki alkotásai; Széche
nyi és a magyar közleke
désügy; A magyar vasutak 
története; A vasút helyzete 
a közlekedésben. Megírta a 
Műegyetem és a hazai tech
nikai felsőoktatás történetét 
is. Tóbb könyvét német és 
francia nyelven is kiadták. 
Fiatal korában néhány évig 
szerkesztette a Magyar Mér
nök- és Építész Egylet heti 
értesítőjét és évkönyveit. 

Zelovich Kornél Buda
pesten húnyt el 1935 tava
szán. Emlékét a Közleke
dési Múzeum előtt mell
szobra és szülőházán em
léktábla is őrzi. 

(horváth k.) 

1989 kora őszén Magyar
ország a demorkatikus átala
kulás élenjáró országa volt. 
Úgy látszott, az új politikai 
elitcsoportok szerveződése a 
legfontosabb európai irány
zatok mentén halad előre. A 
nyocvanas években korlátok 
közé szorítva ugyan, de meg
indult egy polgárosodási fo
lyamat a társadalomban. A 
nemzetközi helyzet rendkívül 
kedvező volt. Fontosak vol
tunk, rivaldafényben álltunk. 

Azt hihettük: a megegye
zés garanciái a politikai el
itek kompromisszumkész és 
önkoráltozó magatartásában 
vannak, nem pedig a régi 
rend feltétlen híveinek még 
megőrzött fegyveres erejé
ben, a még meglévő katonai 
megszállás fenyegetésében. 

Jómagam azt hittem, a 
megegyezést betartja min
denki, aki részt vett az alku
folyamatban. Utólag könnyű 
tisztán látni. Senkinek sem 
volt jó válasza arra a kérdés
re, mi történjék, ha a valóság 
elmozdul a még alá sem írt 
megegyezés mögül. Bármi 
lett volna is a válasz, azt még 
közösen kellett volna megad
ni. Amikor azonban világos
sá vált, hogy Gorbacsov föl
adja Kelet-Közép-Európát, a 
konszenzus azonnal szétesett. 
Nemcsak a részletkérdések
ben, hanem az alapvető érté
kekben is. Nem született sem 
liberális minimum, sem nem
zeti minimum. Nem tudok 
arra a kérdésre válaszolni: el
kerülhetetlen volt-e, hogy így 
legyen? 

A '90-es választási kam
pány idején még úgy látszott, 
a legfontosabb törésvonal a 
múlt és a jövő erői, a régi és 
az új politikai elitek és a mö
géjük álló társadalmi érdek
csoportok között húzódik. 
Talán a Fidesz volt az egyet
len, amelynek ifjú vezetői 
érezték a valódi veszélyt. 
Azt, ami sokunk számára jó
val később vált világossá: 
hogy itt Kelet és Nyugat régi 
törésvonalai élednek újjá, 
hogy a haza és a haladás régi 
kérdése, népi és urbánus kul
turális örökség kerül ismét 
szembe egymással. Hogy a 
keleti parttól eloldott komp
ország nem minden utasa 
akar a nyugati parton kikötni. 

nemcsak nálunk, hanem 
Európa egész keleti felében 
elmélyültek a régi, már bete
metettnek hitt törésvonalak -
párhuzamosan azzal, hogy 
felborult a kétpólusú világra 
épült egyensúly. A Szovjet
unió felbomlása, a nyomában 
keletkezett veszélyes káosz 
világossá tette, hogy nem ér
kezett el a történelem vége; 

Európa keleti fele és a volt 
Szovjetunió társadalmai nem, 
vagy csak igen lassú fokoza
tokban integrálhatók a de
mokráéiák világába. 

A helyzet úgy áll, hogy a 
jelenlegi határok közötti Ma

gyarország integrálható lenne 
Nyugat-Európába, de Szer
bia, Románia, Ukrajna -
ugyan más és más okból -
nem. A határok nem változ
tathatók meg, mert ha azok
hoz egyszer hozzányúlnak, 
akkor a határrevíziók folya
matát nem lehet többé meg
állítani. Magyarország tehát 
a határon túli magyarok nél
kül mehetett volna Európába 
- velük együtt nem. 

Úgy vélem, a legmélyebb 
törésvonal itt húzódik a ma
gyar belpolitikában. E kérdés 
eltérő megítéléséhez párosul 
a neveltetés, az eltérő kultú
ra, előítélet, averzió, adott és 
kapott sebek emléke. 

Magunk vagyunk, de kép
telenek eldönteni a dilemmát. 
Nem tudom, lehet-e a törté
nelem által leírt vagy-vagy 
kérdését is-is-sé változtani. S 
ha lehetne is, érdemes volna
e? Most mindenesetre a meg
oszottság erősödik. 

Ez a helyzet az oka és ere
dője a médiaháborúnak. A je
lenlegi kormány 1990-ben 
szociális ígéretei és mérsé
kelt stílusa miatt került hata
lomra. Szociális ígéreteit 
nem tudta beváltani. Eredmé
nyei nem állják ki a korláto
zás nélküli nyilvános vita 
próbáját. Ez egyértelműen 
látszott akkor, amikor nem 
bólogató beosztott, hanem a 
riportalanyától független 
Bethlen János kérdezte Bo
ross Péter miniszterelnököt. 

Az álcázásra használt cé
lok ne1_11 teljesültek, a valódi, 
hosszú távú célra, egy vala
mennyi magyart egyesítő 
nemzetállam álmára ma a 
társadalom szintén nemet 
mondana. Ezt a kormányt 
folyton csábítja a lehetőség: 
ha másként nem megy, hát 
túl kellene lépni a demokra
tikus játékszabályok keretein. 
Korábban a televízió, most a 
rádió ügyében meg is tették 
ezt. A kormány mögött és tő
le jobbra álló erők elhivatott 
céljaikat fontosabbnak tartják 
annál, hogy válogatniuk le
hetne az eszközökben. 

Ami történik, nem Csurka 
István forgatókönyve, hanem 
Kónya Imréé, Antall Józsefé, 
Kulin Ferencé. Csurka István 
ennek az ügynek több kárt 
okozott a harsány mohóságá
val, elijesztő gátlástalanságá
val, mint hasznot. Ha az Esti 
Egyenleg és a 168 óra - a 
másféle vélemény kimondá-
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sának végvárai a legnagyobb 
hatású médiumokban - csak 
Csurkának lettek volna útjá
ban, a kormány megvédhette 
volna őket. Nem tette. Sőt, 
nem volt egyetlen képviselő
je - a legtisztességesebbek 
között sem - aki kiállt volna 
a szólásszabadság szimbólu
mává vált műhelyek mellett. 

A hatalom birtokában szá
mos politikus megfeledkezett 
arról, mennyit köszönhetett 
az újságírókkal közösen kiví
vott sajtószabadságnak, ami
kor még ellenzékben volt. 

De követtek el hibát egyes 
újságírók is. Olykor a min
den riportalanyt megillető 
empátia mellőzésével, más
kor az önmérséklet hiányával 
olyanokat is a sajtószabadság 
ellen fordítottak, akikben 
volna hajlandóság a nyílt be
szédre, a megvalósítható 
kompromisszumok keresésé
re. Nekem személy szerint az 
fáj a legjobban, hogy a hely
zet annyira elmérgesedett, 
hogy immár muszáj valame
lyik oldalra állni - kudarcot 
vallottak és megszégyenültek 
mindazok, akik megpróbál
koztak a kiegyenlítő, konflik
tusoldó magatartással. 

Megosztottan készültünk 
hát március 15-ére. Nemzeti 
színű szalaggal a kék szalag 
ellen, magyarutas demonstrá
cióval, a chartás demonstrá
ció ellen. Megint arról kellett 
beszélni, kinek az ünnepét 
nem akarja közvetíteni a te
levízió, s terveznek-e valakik 
provokációt a köztársasági 
elnök beszéde idejére. Szó
noki fogásnak tetszetős volt, 
hogy a szabadság nem örök 
időkre szóló adomány, ha
nem naponta meg kell véde
ni. Nem jó megélni ennek az 
igazságát. Nem jó belegon
dolni, hogy most, amikor 
végre nincs külső ellenség, 
közülünk valók fenyegetik 
ma még csak a gondolat sza
badságát, holnap esetleg a 
szabadságjogok mindegyikét. 

Nehéz helyzetben, választá
sok előtt nem lehet politika
mentes az ünnep. Amikor hi
vatásunk szabadságát féljtük 
mi, újságírók, tekintsünk kicsit 
kívülről magunkra. Kerüljük 
el azt a hibát, hogy többet be
szélünk jelentéktelen politikai 
részletkérdésekről, főként pe
dig önmagunkról, mint az ol
vasóról, a választópolgárról. 

A választó még nem ismeri 
föl, hogy a sajtó szabadsága 
az ő szabadsága is. Bizakod
hatunk viszont, hogy böl
csebb lesz sok politikusnál és 
újságírónál; jobban sáfárko
dik a reá bízott szabadsággal, 
mint mi a magunkéval. 

Tanács István 
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Ma a magyar munkavállalók 
qym:ne mit a munkát adók és a 
munka� basmait felélók 
kömUi feszlíltségeket. Ma nincs an
nál lcjántottabb szó, amelytől vagy 
� az emberek, vagy 
csak legyintenek, hogy: ,,szakszer
ve1.Cl". 

Az elmúlt negyven év államszo. 
cializmusa nem hagyott mozgáste
m a szakszervez.etek számára, ha
nem kényszerzubbonyba kény
szeritette ezt a civil szerveződést. A 
mai magyar társadalom rendkívül 
összetett és bonyolult rendszerében 
sok érdek jelenik meg. Egy európai 
s,mtú társadalmi rendszer nem en
gedheti meg, hogy a különböző ér
dekek spontán módon kezelhetetle
nül, keressék önkifejezódési lehető
ségüket. Így van ez a munka vilá
gbn is, ahol a munkavállalói lég
b6l fakadó érdekek alapvető hordo
zója a fejlett Nyugat-Európai és 
más demokráciák gyakorlata szerint 
a szakmai érdekvédelmi szerveze
tek a szakszerveútek. Fontos defi
niálni azt, hogy mit jelent ez a 
szó, hogy szakszervezet. Sehol 
nem jelenti azt, hogy önsegélyező 
egyesület, nem jelenti azt, hogy 
utazási iroda, nem karitaúv intéz
mény, hanem a bérből és fizetés
ből élők, munkavállalók harci 
szervezete. 

A szakszervezetek feladata, hogy 
intbményes keretet biztosítsanak 
ahhoz. hogy a munkavállalók 
együtt, egységesen és nem külön
külön lépjenek fel a munkaadó és 
munkáltatók képviselőivel szem
ben. Igaz az a megállapítás, hogy a 
szakszervezet a munkavállalókat 
homogenizálja, dc ez leredukálható 
a tőke és a munka közötti alapvető 
ellentétre. A munkavállalónak az az 
érdeke, hogy képességeit minél drá
gábban adja el és az újonnan előál
lított termékből minél többet sze
reuen meg magának. A szakszer
vez.et azonban a politikai intéz
ményrendsmnek igen fontos eleme 
a politikai pártok mellett, s ebben 
az intézményrendszerben a munka
vállalók világnéi.etileg eltérő esz
merendszert és értékrendet vallanak 
magukénak. 

El.ért rendkívül fontos, hogy az 
indovidum politikailag is magáénak 
érezze, vallja a szakszervez.etet. En
nek a kifejezési lehetőségnek egyik 
lehetsége� módja az, hogy a külön
böző eszmerendszerek mentén 
önállóan szerveződjenek a munka
vállalók. Ennek a fejltidésnek azon. 
ban hátránya lehet az, hogy a mun
kavállalók megosztottságát intéz
ményessé teszik. 

A XX. század szomorú történel
mi tapasztalatokkal mutatta be pél
dmal Nánetomágban a Weimári 
Köztúsaság idején, hogy a szétta
golt, egymúsal rivalizáló, egymást 
lej'1aló szakszervez.eti mozgalmak 
a diktatúra játékszerévé váltak. 
El.át nem utolsósorban ennek hatá
llkáat is jelent meg Nyugat-Euró
phn az a Sl.ándék a második vi
lágMboní befejezése után, hogy 
egyqa. mksmvezeli mozgalom 
kerülj9n megalakulásra. Ezt jól pél
dma a német és osztrák 51.akszer
vmtck fejl&lése, dc a belga és 
svál modell is ezt a felfogást eró
sfli. 1919-1990. tájúl Magyarorszá
gon a mkszerva.cti mozgalom fej-
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lódése igen szerencsétlen írányba 
fordult. A korábbi kényszer-tagság 
miatt sokan csalódottá váltak, s 
el.ért a munkavállalók tömegesen 
fordítottak hátat az addig létező 
monolitikus sztálinista tipusú szak
szervezeteknek, mások pedig ki
sebb-nagyobb önálló, önszervezó
déses fonnáját keresték az érdekér
vényesítés lehetósé_gének. Ezt bizo. 
nyítja a ma bejegyzett közel kétezer 
szakszervezet. A szakszervezetek 
atomizálódását a helyzetet rosszul 
-értelmező és ezért rosszul rendező 
jogalkotás is elősegítette és olyan 
állapotot teremtett, amelyben a 
szervezeti és személyi ambiciók 
motiváltan jelentkeztek. A másik 
óriási hiba az volt, hogy a létrejött 
új szervezetek szándéka arra irá
nyult, hogy a korábban létezett 
szakszervezeteket leküzdjék, tagsá
gukat elszipkázzák, vagy csak szak
szervezeten kívül helyezzék. Ez a 
küzdelem több időt és energiát vett 
igénybe, mint amennyit ezek a szer
vezetek valódi érdekvédelemre for
dítottak. Ez a minősíthetetlen, ger
jesztett, csúfos szakszervezeti bel
háború és a szakszervezeti vagyon 
felosztása körüli vita - azon túl, 
hogy a valódi feladatoktól vonta el 
a figyelmet - egyúttal felmérhetet
len károkat okozott a szakszervezeti 
infrastruktúrában, a szakszerveze
tek anyagi bázisában, de ennél na
gyobb a mozgalmat ért erkölcsi, 
morális kár. 

Úgy tünhet az oJvasó számára, 
hogy a mindenkori hatalomnak ér
deke fűződik ahhoz, hogy a szak
szervezetek és ezen keresztül a 
munkavállalók serege meg legyen 
osztva. Ez egy hibás felfogás. A 
korrekt, kiszámítható, megállapodni 
kész, a megállapodásban rögzítette
ket érvényesíteni is tudó szakszer
vezet részére ma már nagyobb ér
dek kell, hogy fúzódjék, mint a 
megosztottságában vélelmezett elő
nyökhöz. Magyarán ki kell monda
ni azt, hogy erős, egységes, kiszá
mítható, érdekvédelmi és szakszer
vezeti mozgalmat kell teremteni 
úgy, hogy a szakszervezeti pluraliz
mus ne sérüljön és a politikai esz
merendszer megjeleníthető legyen a 
szakszervezeti mozgalomban. Ma
gyarország kis ország, ezért felfo-
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gásom szerint luxus az, hogy pár
huzamos struktúrával féltucat szak
szervezeti szövetség működjön, 
amelynek fenntartása drága, haté
konysága alacsony szinvonalú. 

Ha felmerül a kérdés, hogyan te
remthető meg az egység, a válasz 
egyszerű. Láttatni kell azt, hogy az 
egység létrehozásának legnagyobb 
akadálya nem a munkavállalók kü
lönállásában lelhető fel, hanem a 
szakszervezeti apparátusok és első
sorban egyes vezetők ellenállásában 
keresendő. Ez a tényező azonban 
nem lehet tartós. Az egységes szak
szervezeti mozgalom megteremté
sének, s ezen belül a keresztény ér
tékek megjelenítésének egyre több 
bíztató jele látható. Ma egyértelmű
en bizonyított az, hogy a magyar 
munkavállalók kétfajta ideológiá
hoz kötődnek, a tradicionális ke
reszténydemokrata-keresztény sz� 
ciális értékrendhez és a szocialista
szociáldemokrata eszmerendszer
hez. Mindkét írányzat lényege és 
taitalmi eleme a humanizmus, az 
emberről való gondoskodás, ember
centrikusság. 

Ami az értékrend vállalását illeti 
előbb-utóbb mindenkinek színt kell 
vallania, legalább is saját magával 
szemben. A színvallás lehetőséget 
nyújt ahhoz, hogy mindenki kife
jezhesse azonosulását a számára 
legszimpatikusabb értékrenddel. A 
szakszervezet olyan kell, hogy le
gyen, mint egy kis parlament, 
amely akkor jó, ha sokszínű, hiszen 
az egyes értékrendek egymáshoz 
viszonyulva tudják tételezni önma
gukat. 1993. augusztus 16.-án a 
Magyar Szakszervezetek Országos 

„ Szövetségében ezt az értékrendet 
vállaló szakszervezeti tagok létre
hozták önálló platformjukat, a ke
reszténydemokrata-keresztény szo. 
ciális platformot. Tudatosan vállal
va azt, hogy a magyarságot, a vál
ságos időszakon csak a nyugati ke
resztény kultúra által elfogadott ér
tékrend viheti előbbre. Ezért érez
zük azt, hogy ez a lépés helyes volt 
és a keresztény demokrácia és a ke
resztény szociális tanítás alapján 
nyugvó keresztény érdekvédelem 
optimista, előremutató jövőképet 
ad. 

dr. Péter Mihály 

<l 
r-- J. 

(R61c Béla rajv,) 
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évi XXVIU. törvény népszav� a szocia
lista képvislők elhagyták a tennet. Ot párt vi
szont szinte egyhangú igennel szavazott. 

Nos, a törvény kisebb része alkotmánysér
tőnek bizonyult, míg a döntő része végrehajthatatlannak. 
Az igennel szavazók ugyanis a törvényhol.ás eszközeit egy 
aktuálpolitikai cél szolgálatába állították. 

A zűrzavart az is fokozta, hogy a gaulasági életben még 
nem alakultak ki az egymástól független szociális szere
pek. Nem csupán a szakszervezetek, hanem a munkaadók 
sem találták lielyüket az érdekegyeztető tanácsban. A csak
nem érintetlen állami tulajdon biztosította az állam hatalmi 
szerepét. Az ÉT-en a kormányzati bürokrácia ült szemben 
az állami gaulasági bürokráciával és a régi-új szakszerve
zetek apPMátusaival. 

Az ÉT, az állam túlsúlya miatt, továbbra sem az egy
mástól független szereplők közötti egyeztetésnek, hanem 
a kormányzati, az ipari, a mezőgazdasági és a szakszerve
zeti lobbyk közötti .alkudozásolcnak a színtere maradt. A 
taxisblokád döbbentette rá a munkáltatókat és a szakszer
vezeteket arra, hogy a csúcsokon folyó egyeztetések alap
jai csak a munkahelyeken létrejövő megegyezések lehet
nek, s a verbálisan deklarált függetlenség többé nem elég. 
A konnányzat számára viszont a taxisblokád belpolitikai 
alapélméMyé vált, amiből azt a következtetést vonta le, 
hogy ha az egyeztetések kikerülnek az állami ellenőrzés 
alól, az destabilizálódáshoz vezet. Ez a „felismerés" az 
Antall-kormány egyik legnagyobb tévedése volt, ami nem
csak a szakszervezet-ellenes törvényeket, hanem a munka
törvénykezést és a privati7.áció egész állami irányítását is 
meghatározta. 

Az, hogy a szociális partnerek egymástól függetlenek 
legyenek, az egyre fokozódó állami szerepvállalás miatt 
megvalósíthatatlanná vált. A munkaadói és munkavállalói 
szervezetek lobbystái nemcsak az egyes pártokba épültek 
be, hanem a konnányzati bürökráciába is. Ettől kezdve az 
állami tulajdon lebontásának kérdései, (,Jlogyan lopjunk 
gyárat?") a mindenkori hatalmi erőviszonyoknak megfele
lően alakultak. A ,,kormánykolaícióhoz közelállók" persze, 
jobb érdekérvényesítő pozícióba kerültek. Az évtizedek 
alatt kialakult korporatív struktúrák egy ugyancsak korpo
ratív klientúrarendszerré alakultak át. Így a gazdasági élet 
szereplői kvázi-szerepeket játszottak, s maguk is kvázi
szereplőkké váltak. Az „előadást" a kormány rendezte és 
,,koszorús költők" írták. Az „új, szabadon választott" kor
mány számára világos volt, hogy a bürokráciákkal meg 
lenet egyezni, és bár a népet leváltani nem lehet, de nem 
„blokádozik", ha szervezeteinek mozgásterét a hatalom 
szu""kreszabott keretek között tartja. A kormányzat mindent 
elkövetett, hogy az egyre zavarosabbá váló privatizációs 
folyamatokon és munkaügyi kapcsolatokon úrrá legyen, de 
ehhez szinte csak politikai eszközei voltak. A gaulaság 

szerkezeti átalakítása, az állami tulajdon lebontása, az új 
tulajdonos réteg kijelölése állami monopoliummá vált. Az 
elosztás és az újraelosztás, az Á VÜ és a bankok feletti 
kormányellenórzés az erős politikai állam megteremtésé
nek eszköze lett. (Magyarország aranybánya, aki nem lop, 
majd megbánja) 

Az új tulajdonosi rétegnek megírt szerepek mellett 
1992-re sikerült tető alá hozni az új Munka Törvényköny
vet és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt. A 
kormányzat kezdettől fogva szabotálta az egyes ágazatok
ban vagy szakmákban kötendő keretmegállapodásokat. En
nek a következménye az, hogy számos munkahelyen a 
szakszervezetek gyakran azért a minimumért .,harcolnak", 
amit a törvény amúgy is biztosít nekik. Az új munkatör
vénykezés azonbaat a szakszervezetek együttdöntési jog� 
sítványait is ( egyetértési jog) elvette, lényeges mlíködésü
ket a munkahelyeken folyó béralkukra szorította vissza. 
Az ÉT-n kötött megállapodások a parlamentet semmire 
sem kötelezik, a megegyezések így gyakran utólag érvény
telenek. A szakszervezetek, együttdöntési jogosítványok 
híján, nem képesek sem a szerkezetátalakítás, sem a tulaj
donosváltás kérdéseiben előzetesen egyeztetni, így a mun
kanéllcüliség alakulására nincs befolyásuk. 

A konnány szembefordította egymással a szociális part
nereket, miközben a gazdasági és az intézményi feltételek 
alakításával uralkodik felettük. De mert ezeket a parlament 
szentesíti, eltíinik a konnányzati felelősség is. Eközben az 
állam ellenőrző és újraelosztó szerepe intézményesen meg
erősödött. 

A hatósági és újraelosztó funkciókat ellátó állami intéz
mények mélyen gyökereznek az egyes szakmák, ágazatok 
és régiók válságában, biztosítva az állam mindenütt jelen
valóságát, mindenhatóságának képzetét. A méz és a kor
bács a kormány kel.ében van. 

Szociális megegyeúseket csak val�gos partnerek köt
hetnek. Ha a követke71i koalíció a partnereket nem el
nyomni, hanem szolgálni akarja, akkor törvényekkel kell 
garantálnia, hogy az átalakulás minden szereplője jogot 
kap az átalakulásban való részvételre. Hogy a munkavál
lalói szervezetek valóságosak legyenek, a parlamentnek 
kell megteremteni az intézményi alapokat, az együttdöntés 
jogi garanciáival. Enéllcül a megállapodásoknak nincs tá
mogatottsága és legitimitása. 

A konnányzat szerepe a szociális partnerek egyezteté
seinek a törvényességi felügyeletére és az infonnációszol
gáltatásra korlátozódhat csupán. 

A szolgáló parlament és a szolgáltató állam megalko
tása a különböző frakciókban helyet foglaló szakszervezeti 
képviselőkkel szemben nagy kihívás. De csak ez hitelesíti 
azt, hogy ők ott is a helyükön vannak. Enéllcül azonban 
még mai szerepük is kétségeket ébreszthet utólag. · 

Thoma László 
szociológus 

Az érdekvédelem eredményei 
1990-1994. kö zö tt 

dött, hogy a törvényben szabályozott 
mértékre kell leszállítani az e fölötti jut
tatásokat. A Vas utasok Szakszervezeté
nek 1993. és 1994-ben is sikerült elérni, 
hogy lényegében riltozatlan tartalom
mal a korábbi kollektív swzódés ma
radt érvényben. Folytatás az J. oldalról 

Átlagbérek alakulása 1990-1994. kö-
1.iitt 
év Ft/hó növekedés 
1990. 12 112 

az elő7.6 évhez 

1991. 16 787 38,5 
1992. 21 456 28,2 
1993. 25 TI4 20,1 
1994. 32 218 25,0 

tervezett 
1990-1994. 266,0 

Az alapbérem fordítható fejleszt6.. 
sek mellett mindig figyelmet fordítot
llmk kiegészítő juttatások és bérj,ótlé
kok szintjének megtartására. fgy kerillt 
beve7.désre és mátékének meg6nése a 
13. havi fi� Lényegében rilto-
7.atlan szinten maradt a mltsl.akp6dék, a 
kötele7.6 mértéknél magasabb a túJóra.. 
pótlék. 

Szaksurveutünk a bérek nagyságát, 
az éves béremelés mértékét mindig úgy 
tekintette, mint munkavállalók életkö
rülményeit legink4bb megbatárom té
nyezőt és e7bt mindent elkövetett a le-

hetó legkedvezőbb kialakításuk érdeké
ben. 

· Kollektív szerződés 

A kollektív si.erzódésre vonatkozó 
tárgyalásokon a fó téma mindig az volt, 
hogy azoknál a tételeknél, amelyeknek 
bér (kereset) vonzata van, milyen mér
tékben térjünk el a Munka Törvény
könyvében megállapítoU kötelező szin. 
tektól. Az 1991. évre megkötött kollek
tív s1.erzlidés jelentette azt a maximu
mot, amely a legnagyobb eltérést en
gedte meg - tenné57.etesen pozitív 
irányban - a törvényes minimumtól (p. 
� mGsz:akpótlék, 100%-os túlóra
pódék, stb.) Az 1992. évi kollektív 57.Cl'

zódésben az akkor bevel.Ctésre kerülő 
bérbesorolúi és tarifa kedvel.Óbb kiala
kítása miatt a kollektív szerződésben 
némi engedményt kellett teMi. fgy ek
kor csökkent a korábbi 40 smalékos 
mllmkpódék 30-ra és a 100 swalékos 
túlórap6tlék 75 smalékra. 

A következő évek munkaadói kol
lektív szermdés tervezete azzal kei.dó-

A hatályos kollektív szerződés 51.á
mos területen a Munka Törvénykönyvé
ben megállapílOU mértékelcnél átlago
san kb. 50 százalékkal magasabb szintet 
állapít meg. Ilyen tételek pl. a végkielé
gítés, a mt1szakpótlék, a túlórapótlék, 
stb. Egyéb területeken is sikerült ered
ményes 57.lbályo1.ást érvényesíteni a 
kollektív szerződésben pl. a IIIUllbközi 
szilnetet mindenütt a munkaidőn belül 
kell biztosítani, a fordulószolgálatos, il
letve utazók munbid&eretének szánú. 
tás4nál a munkaszüneti napokat (ünne
peket) figyelmen kívül kell hagyni. 

ÖSS7.ességében meg4llapítbacó, hogy 
a V asutasot Sl.llkszcryezete az elmúlt 
négy évben eredményes érdekvédelmi 
tevékenységet folytatott, bi57.en a kény
szerG létmmcsökkentés fokozatosan és 
vl$1.0Dylag humánus körülmények kö
ZÖtt ment végbe. 166 százalékkal nőttek 
a keresetek, 11j bérsr.ab4lyomi és tari
farendszer kerillt bewzetésre, a koUek
tív mnódés megf elelóen védi a mun
kavállalók érdekeit. 





nekar a televízió Nenm:tközi Kar
mesterversenyének el&lönt6in és 
dönt6in. 

A bosszú évek alatt sokat kaptak 
a vasúttól, de & sem fmalcodtak 
meghálálni a gondoskodút: a ne
vükkel szerte a világon reklámozták 
a MÁV-ot Egyik emlékei.etes 
hangvmenyük 1992-ben az osztrák 
közlekedési miniszter - ,,civilben" 
ismert karmester - vezényelte. A 
i.mekarral kialakult jó kap:,,nlata 
kihatott Ausztriának a magyar vas
úthoz való viszonym is. A MÁV 
és a u:aekar tennésmeseo ezutú 
IIClll uakad el egymástól Az alapít
vmmyal a1áút mepllapodds értel
m&en az• 19'J3-ra támogatásként 
folyósított össuget 1996-ig minden 
évben biztosítja a MÁV, azt köv� 
t6en pedig felére csökentik a tá
mogatást 

A zenekar igazgatója azt reméli, 

hogy addigra már nem lm hiányuk 
szponzorokbm. A. támogatűia 
szükségük as van, b1S1.C11 egy ilyen 
színvonálon muzsakáló együttes 
hangmreinek m milliós nagyság
tendff: egy nagybóg6 egymillióba, 
egy ntesterfuvola három-négymillió 
forintba keriil, egy mestcrhtgedú 
pedig gyakorlalilag megfizethetet
len. & akkor még nem beszéltünk 
a koMkról, nahákrol, stb. 

S-1keriilt.s7.pOlli8mak megnyenn
úk a Magyar Nemzeti Bankot, 
'3lliely az együttes november 28-i 
zeneakadémiai díszhangversenyét 
tmnogatJa. A kannester Kobayashi 
Ken-lchiro lesz. A külföldi fellépé
sek mellett két itthoni bérletsoroza
tuk van: a Z,eneakadémián és a Ví
gadóban 8-8 el&ldással. Az 1500 
bérlettulajdonosból sok a vasutas, 
köztük nem egy olyan, aki 1948. 
óta minden koncerten ott ül. A 
MÁV dolgozói, csakúgy, mint a 
nyugdíjasok, kedvezményes áron 
juthatnak hou.á a bérletekhez; A 
vasutas közönséggel towbb kíván
ják erősíteni a kapcsolatot. A többi 
közt ezt a célt szolgálta az a nagy
sikerti koncert, amit nemrégiben ad
tak a vasutas árvák javára. 

Az általuk képviselt magas szín
vonal. az európai húnn, valamint 
jó ügynöki kapcsolataik nagy moé
nyebe jogosítják a 1.ellCkart. Bíz
nak magukban és nem utolsó sor
ban abban, hogy Magyarom.ágon is 
fontos üggyé válik a mltvészetek 
pmtolása. 

Caop Veronika 

Dallal, tánccal, muzsikával 

BODOR IMRÉT KÖSZÖNTÖITÉK 
A TÖREKVÉS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTBAN 

Március 1 1-én, pénteken este, 
nem mindennapi élményben volt 
rés7.c 11.0knak a mtivém:tet kedvel6 
vasutasoknak és homlartozóiknak, 
akik jegyet váltottak a Törekvés 
MOvel&lési Köi.pont mOsoros est
jére. A kulturális intézmffly vel.Ct6i 
- dicsmtübe legyen mondva - ezt 
az estet, a vasutas beatckben killö
nösen Dq)S1.Citl nóta és dalénekes, 
az DIIIIÉ 71 . életévébe lépett Boj
tor Imre tiszrelet6re rendezték. A 
pttg6- rilmusú ml1smban olyan lci
válós6got léptti színpadra, mint 
Bács Ferenc Liszt-díjas, a Magyar 
� Kiriló Mtlvésze, Ma
darasi Katalin.. a romadalok avatott 
el6ad6m6.Yés1.e Urbúl Katalin, 
Bojklr lm és lmya, Bojtor Kata
lin. 

&m az estal a neves Waek 
sdnvOQalas �� nagyuo, 

rúz Katalin _pról.ában is megfogal
mazott kös7.Önt6je. Madarász Kata
lin péld4ul külön erre -az alkalomra 
írt v� szavalta el. 

A szívből jövő köszönt& utú 
tennés7.dszerif csendült a nóta, 
súmyalt a dal. Béres Ferenc a 
nemmi ilnnepR való tekintettel 
Kossuth nótákkal kc1.dte, s a t6le 
megszokott, lírai hangvételO dalok
kal, viógmekck.kcl fol� Ma
darúz Katalin rs hit maradt önma
pboz, mert reprrtoújáb61, a patto
gó ritmusú wmok utú a cigány
dalok sem lmnyoztak. 

Bójtor Katalin virigálckeket, az 
ünnepelt 6s felesége, Urbm Katalin 
külön-külön és pkosan is fellépl4 
MtJDdani sem kell, hogy a vasutas 
kÖ1.ÖDSégDek ki_pró vasutas nóta 
sem lpínyzoU. Ezúttal J.hbín Kala
lin énekdtc �l a "XibaUagok a vas
dlra.. ��amelyet. IÜ-

A kcSbán.ya1 vásirvmos A
pavalon�ban március 17-19 
között megrendezett Utazás 
'94 kiáfhtá látványos sereg
szemléJe vblt a hazai és léiil
földi utazása irodáknak. A ki
állítók standjain színes pros
pektusok, szórólapok, ked
velt üdül61-aelyeket bemutató 
fotók csábították a látoptó
kat S .akinek tömött a pénz
táscája, az - ha engedett a 
csábításnak - akár a bely.$ZÍ
nen is választhatott magának 
a gazdag kínálatból. Az uta
zás, a távolságok legy6zése 
ugyanis ma már nem jelent 
gondot. Ha valaki meg tudja 
fizetni, az választhat az elju
tást biztosító közlekedési 
eszközök közül. Ahová köz
úton, vasúton és hajóval nem 
lehet eljutni vagy hosszú az 
út, ott van a repül6. 

Mi vasutasok, egyrészt, 
mert így olcsóbö, másrészt 
biztonságos és kényelmes, 
maradunk a sinek világánál. 
Az Utazás '94 kiállításon a 
hazai vasutakat, a MÁV Rt-t 
és a GySEV-et két-két "<%g" 

képviselte. A GWK-MÁV
TOURS mellett llj szlnfollot 
jelentett a MÁV Nosztalgia 
Kft. megjelenjse. S, ha valaki 
nem tudná, a különböz6 ki
adványok, régi és új vasúttör
féneti könyvek, nosztalgia 
jánmlveket bemutató képes
lapok árusítása mellett na
gyon sok belföldi programot 
is ajánlanak. A fiS tevékeny
ség tennészetesen a nosztal
gia utazúok szervezése, ko-

� f�lújíto(t., mP-

� ��k)ilt 
aNIOm�ls 11 
áll az btiZnt, � 
gyók��
tált pogramjait � a ito 

é\res VöDat a Balaton: északi 
partján, j6nius 2-tól augusz
tus 28-ig - b6tffl és S7.Cfda ki
vételével - menetffild szerint 
közlelredik. F.zenkiviil a Ba
Jatod déli ,-rtján és a Duna
kaqyarban IS indítanak oosz
talgaajáratokat. A menetrend
szenl járatokon kÍYul az Ár
pád gyorssinautóbusszal, va
lamint gőzmozdony vontatta 
nosztalgia vonattal, csopor
tok részére, kívánság szerint, 
külön programokat is szer
veznek. 

Ami pedig az utazási iro
dákat, a GWK-MÁ VTO
URS-ot, s a GySEV-es, a Lo
komotív Travelt és a Loko
motív Tourist-ot illeti, ez évi 
nyári programjuk is választé
kos. A közeli országok, 
Ausztria, Horvátország mel
lett számos távolabbi ország 
- Olaszország, Spanyol,or
szág, Görögország - �ked
velt hegyi és tengerparti üdü-
16belyeire, egyéb nevu.etes
ségeik megtekintésére is 
szerveznek utakat. Még 
olyan utak is találhatók a 
programokban, amelyek a 
FIP szabadjeggyel rendelke
z6knek különösen el6nyösek. 

A paletta színes. Ha a pénz 
is együtt van a tervezett uta
záshoz, lehet választani. 

(vlsi) 
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�L,\Gl'i\R VASU11'S 

ERDEKVEDELEM HELYETT 

LIGA-PERPATVAR 
Elbocsátotta állásából a Liga szakszervezet által létrehozott 

vagyonkezelői kft. igazgatója a Liga Szakszervezet Zala megyei 
Szövetségének elnökét. Az ügyet a szakszervezeti kft. felügyelő
bizottsága még vizsgálja, az a tény, hogy a megyei elnököt épp 
a ligás kft. teszi az utcára, meglehetősen furcsa. 

A Liga Si.akszervezet az elmúlt év 
őszén a si.akszervezeti vagyon körü
li osztozkodás során jutott hozzá az 
MSZOSZ zalaegerszegi és kecske
méti székházához. A vagyont - a két 
irodaházat - működtetni kellett. Mi
vel mind Zalaegerszegen, mind 
Kecskeméten jó kilátások kecsegtet
tek a bérbeadásra, a Liga létrehozta 
az Alfa Vagyonkezelő Kft.-t, 
amelynek Sárkány András munka
nélküli lett az ügyvezetője. 

Sárkány Andrást Horváth József, 
a Liga megyei elnöke „szervezte 
be'.' a vadonatúj céghez. Horváth 
József alig két hónappal később, 
egy decemberi beadványában -
amelyben már Sárkány úr leváltását 
kéri - úgy fogalmaz: két nap állt 
rendelkezésére ahhoz, hogy megta
lálja a megfelelő személyt. Csak 
később szerzett arról tudomást - ál
lítja -, hogy Sárkány Andrásnak az 
előző munkahelyeiról kényszerből 
kellett távoznia; az utolsóról, a Za
lahústól pedig azért kellett eljönnie, 
mert az APEH kétmillió forintos 
bírsággal ,,honorálta" közgazdászi 
rátermettségét. 

- Miért kellett távoznia Horváth 
Józsefnek az ön által vezetett kft.
tól? - kérdeztem Sárkány Andrástól. 

- Horváth József a tevékenységét 
- amely a székházak működésével 
kapcsolatos számításokat, karban
tartási terveket tartalmazta volna -
nem tudta ellátni. Munkaviszonyát 
a próbaidő alatt egyszerűen meg
szüntettem, s erre a munka törvény
könyve lehetőséget adott. 

- Mi köze volt önnek si.akszer
vezeti elnökként a kft.-hez? - erre 
a kérdésre Horváth Józseftől kértem 
választ. 

- A kft. meialakítását javarészt 
én végeztem. En kerestem meg az 
ügyvezetőt, én adtam kenyeret a ke
zébe, sajnos alaposan melléfogtam 
vele. Szerintem a székház működ
tetése során megkárosította a kft.-t, 
emiatt eljárást kezdeményeztem el
lene. Azt, hogy elkezdődjön az el
járás, a december 17-i Liga-vá
lasztmány megszavazta, ezután kez
dett aggályoskodni a munkám mi
att. Kénytelen voltam a magatartása 
miatt fejmosásban részesíteni. Ez
után - kihasználva; hogy az orszá
gos vezetés szétesett - január 10--én 
megszüntette a munkaviszonyomat. 

meg, hogy mi történjen a szervezet
ben. Magyarán: a testület hatalmaz 
fel embereket bizonyos funkciókra. 
A kft. a mi viszonyaink között 
olyan profit-termelő társaság, 
amelynek a bevételeiből alkalma
sint az érdekvédelmet lehet finan
szírozni. A gazdálkodási tevékeny
séget a felügyelőbizottság vizsgálja, 
de hogy Sárkány András kiket al
kalmazott, s kiket nem, ahhoz sem
mi közünk sincsen. Vizsgálatunk 
alapja egyébként Horváth úr január 
17-i levele. E levél a gazdálkodás 
körülményeit kifogásolja. A vizsgá
lat közepén vagyunk, kár lenne 
messzemenő következtetéseket le
vonni belőle. 

Horváth József Sárkány András 
„kétes pártmúltjára" is hivatkozott 
a vizsgálóbizottság tagjainak jelen
létében. A bizottság nem óhajtott 
ezzel foglalkozni, pedig a lényeg 
valahol itt rejlik. Horváth József azt 
állítja: Sárkány Andrást az MDF 
ajánlotta. Megtudtam, mi volt ez a 
rejtélyes pártkapcsolat. Az ügyve
zetőt az MDF-iroda megyei veze
tője ajánlotta Horváth József szíves 
figyelmébe. Az ajánlóról tudni kell: 
bíróság jogerősen elmarasztalta és 
pénzbüntetésre ítélte, miután Nagy 

Sándori, az MSZOSZ elnökét szék
házeladási ügyben nagy nyilvános
ság előtt bűnözőnek titulálta. Ennek 
ugyan már két éve. de Horváth Jó
zsef a Liga megyei srovetségének el
nöke egykoron jó kapcsolatot tartott 
fenn az új hatalom helyi hangadóival 
- s lám, most ez lett a veszte. 

Horváth József esete egyszerűbb, 
me_rt ó jobban belefeledkezett a 
mozgalom ügyeibe, külföldre járt, 
nemrég pedig részletre vásárolt egy 
Suzuki személygépkocsit, amely
nek hátralékait fizetnie kell. Ha 
nincs munka, nincs jövedelem. A 
műszaki vezetői állás elveszítésével 
Horváth József - saját elővigyázat
lansága következtében is - igen 
rossz helyzetbe került. 

Az érintettek megbeszélése -
amelyen Horváth József kérésére 
részt vettem - csúnya veszekedés
sel ért véget. Sárkány András vi
gyázott a szavaira, Horváth József 
már nem annyira. 

A Liga harminc zalai szervezet
ben védi a munkavállalók érdekeit. 
A szakszervezetnek hétezer tagja 
van. A Liga Zala Megyei Szövetsé
gének elnöke, Horváth József mint
egy 4500 munkás és alkalmazott ér
dekeinek szószólója, a többiek a ka
nizsai szövetség tagjai. 

Az ilyen perpatvarok sajátossá
ga: a gyors megoldásra kevés a re
mény. Különösen fájó, hogy akkor 
éleződött ki ez a belharc Zalaeger
szegen, amikor másoknak égető 
szükségük lenne szakszervezeti ér
dekvédelemre. 

Rab László 

E beadvány megszületésének 
egyik feltételezhető oka, hogy a 
Horváth úr javaslatára kinevezett 
ügyvezető 1994. január 10--én an
nak rendje és módja szerint kitette 
a szűrét egykori patrónusának. Tör
tént ugyanis, hogy a kft. november 
elsejétől, mint műszaki vezetőt al
kalmazta Horváth Józsefet, s havi 
jövedelmét 50 ezer forintba állapí
totta meg. Az elnök saját állítása 
szerint Kecskemét és Zalaegerszeg 
között ingázva látta el a műszaki 
feladatokat. Sárkány úr szerint vi
szont egyáltalán nem látott el sem
mit. Az „ejtőernyős" szakszervezeti 
funkcionárius számára az elbocsá
tás azért kínos, mert igen kényel
metlen dolog négy és fél ezer szak
szervezeti tag élén elnökölni -
munkanélküliként. Sárkány András 
a kft. ügyvezető igazgatója kétség
kívül ki is használta azt a helyzeti 
előnyét, hogy még egy szakszerve
zeti funkcionárius sem tudja meg
védeni magát - saját szakszerveze
tének társasága ellenében. 

Kérdés, hogy az október elsején 
indult - a zalaegerszegi és a kecs
keméti székházakat takarékossági 
okokból közösen működtető - kft. 
gazdálkodását ki ellenőrizte a Liga 
országos választmánya mint tulaj
donos részéról. Mészáros János Ti
bor erre azt felelte, hogy a Liga ak
kori gazdasági alelnöke, Pé1ervári 

András volt ez a személy. Horváth 
József elmesélte, hogyan történt 
mindez: 

Állásfoglalás 

A székházműködtető kft. 1993-
as - Horváth József által kifogásolt 
- működését most vizsgálja a fel
ügyelőbizottság. Ennek egyik tagja 
Mészáros János Tibor, aki a követ
kezőképpen foglalta össze vélemé
nyét az ügyről: - A felügyelőbizott
ság elfogadta az üzleti tervet és a 
töredék év gazdálkodási tevékeny
ségét. A választmány elé pedig be
terjesztette, hogy Sárkány Andrást 
a próbaidő után is alkalmazni kell. 
A gazdálkodói és a munkáltatói jog 
a kft. ügyvezetőjének kezében van, 
abba a felügyelőbizottságnak nincs 
beleszólása. 

- Amikor jeleztem, hogy bajok 
vannak, Pétervári Bandi azt mond
ta, hogy egye fene, de most már itt 
vagy és te majd vigyázol rá. Ez volt 
a gazdasági alelnök válasza. 

Pétervári András, a keszthelyi 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
könyvtárának igazgatója elmondta: 
meghallgatta Horváth Józsefet, s 
december 17-én a Liga választmá
nya elé vitte az ügyet. 

- A választmány a felügyelőbi
zottságot bízta meg azzal, hogy 
március elsejéig vizsgálja ki a Hor
váth Jóska által elmondottakat. Más 
egy gazdasági alelnök feladata és 
megint más a vagyonkezelés. Utób
biban a felügyelőbizottságot tartom 
illetékesnek mindenféle következte
tés levonására. Csak annyit tudtam 
tenni, hogy az információt, ami Za
lából származott, a megfelelő fórum 
elé irányítottam. Az én szerepem 
nem volt meghatározó. 

Mészáros János Tibor - aki Pé
tervári András utódjának is számít 
- a következő kiegészítést teszi: 

- A Liga társadalmi szervezet, 
ahol testületi döntések határozzák 

a női nyugdíjkorl)atár 
emeléséről elfogadott 

törvényról 
Az 1993. szeptemberi állásfogla

lásunk következményeként decem
ber 9-én indított tiltakozó aláírás
gyűjtési akciónk helyesnek bizonyult 
és a támogatottságot tekintve sike
resnek mondható. 

A női nyugdíjkorhatár emeléséről 
elfogadott törvénnyel kapcsolatos új
ratárgyalási igényünk 1994. február 
7-én (az első alkalommal- december 
27-én - átadott 25 ezer aláírás ka,t 
csán) elhangzott a parlamentben. 

A február 23-án átadott további 
190 ezer aláírás a törvény egyértel
mű újratárgyalását teszi kötelezővé, 
amelyről március végén várható a 
parlamenti bejelentés. 

Az előzmények és napjaink ese
ményei arra késztettek bennünket, 
hogy az azóta is folyamatosan érkező 
- ma már több mint 280 ezer aláírás 
támogatottságával - helyet kérjünk 
az érdekegyeztetés minden szintjén a 
n5i nyugdíjkorhatárral kapcsolatos 
véleményünk, észrevételeink megfo
galmazásához, a nők érdekképvisele
téhez. 

A női nyugdíjkorhatár emelését 
mindaddig elfogadhatatlannak tart
juk, amíg: 

- ki nem alakul az országban egy 
kezelhető - 1()% körüli - munkanél
küliség, 

- a pályakezdő fiatalok tanul
mányaik végeztével - évente 60--70 
ezren - nem tudnak elhelyezkedni. 

- a nők egészségi állapota és le
terheltsége - munkakörülmények, 
kétkeresős családfenntartás - jelentő
sen nem változik, 

- heti 35 órás munkaidő beveze
tésre nem kerül. 

Az ezredfordulóig, illetve amíg 
gazdasági növekedés, társadalmi ja
vulás nem lesz, addig ne kerüljön sor 
a női nyugdíjkorhatár emelésére. 

A nyugdíjkorhatár emelését 10--
15 éves átmeneti időszakkal - több 
az anyasághoz, több műszakban, 
egészségre ártalmas helyen dolgozó, 
hosszú szolgálati időhöz kapcsolódó 
- kedvezmények alkalmazásával le
het elfogadhatóvá tenni. 

Fontosnak tartjuk olyan nyugdíj
rendszer kidolgozását, állami garan
ciával működő kötelező, de minden
ki számára elsősorban biztosítási elv 
- szolgálati idő, befizetett járulék -
alapján érvényesül. 

A V álasztrnány igényt tart arra, 
hogy folyamatosan vehessen részt a 
nőkkel kapcsolatos törvény és rende
lettervezetekhez kapcsolódó véle
ményalkotásban. 

MSZOSZ 
Nói Válmtmánya 
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Miért nem 
fizettek adót a pártok? 
Az MDF és a Fidesz adó

csalást követett el, amikor 
nem fizetett adót a Váci utca 
36. szám alatti ingatlan eladá
sából származó bevétel után 
- állítja az APEH Üldö_zöttei
nek Szövetsége. Az APUSZ és 
a saját nevébe11 dr. Minarik 
György, az APUSZ felügyelő
bizottságának elnöke felülbí
rálati kérelmet nyújtott be a 
legfőbb ügyészhez. 

Az APUSZ korábban felje
lentést tett az MDF és a Fi
desz ellen, mivel azok szerin
te adócsalást követtek el, ami
kor nem fizettek adót a Váci 
utca 36. szám alatti ingatlan 
értékesítéséből befolyt összeg 
után. A nyomozást a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság 
megtagadta, a Főv�rosi Főü
gyész pedig az APUSZ pana
szát elutasította. Az ügyész
ség az APEH szakvéleményé
re hivatkozott, amit Szerda
helyi Szabolcs szerint anélkül 
adtak ki, hogy az ügyet ér
demben megvizsgálták vol
na. Mint arról a lapok tavaly 
májusban részletesen beszá
moltak, az MDF és a Fidesz 
két, közösen kapott ingat
lanból egyet eladott a Magyar 
Külkereskedelmi Banknak és 
a vételár kilencven százalékát 
-

egy előszerződés alapján elő
legként megkapta. Az 
ügyészséghez benyújtott in
doklásban dr. Róth Miklós 
azt állítja, hogy az előszerző
dés színlelt volt, mivel egy 
valódi adásvételi szerződést 
leplezett. A Ptk. értelmében 
azonban a szerződéseket va
lódi tartalmuk szerint kell 
megítélni. Az álcázásra azért 
volt szükség, mert 1992-ben a 
pártok ingatlant nem értéke
síthettek. A befolyt összeg 
után pedig adót kellett volna 
fizetni, mivel annak gazdasá
gi eredménye volt. Az előleg
ként kapott pénzt a pártok az 
éves mérlegben nem szere
peltették, mondván, hogy azt 
a valódi szerződés meghiúsu
lása esetén vissza kell fizetni
ük. Szeretnék elérni azt is, 
hogy a sértettnek is joga leyen 
vádat emelni, ha az ügyészség 
megtagadja azt. Adócsalás ese
tén pedig a sértett fogalmát az 
államról ki kellene terjeszteni 
az állampolgárokra is. Azért 
ragaszkodnak az ügy tisztázá
sához, mert tűrhetetlennek 
tartják, hogy a hatóság kettős 
mércével mér: az APEH a ki
sembereket nyaggatja, ám 
százmilliós ügyekben nem in
dít vizsgálatot. 

LIGA-elnökbó1 

va·sutas szociológus 
A LIGA Szakszervezetek korábbi 

első számú vezetője Óry Csaba kény
telen volt távozni, ám legalább meg
élhetési gondjai - időlegesen - meg
oldódtak. Az már bizonyos, hogy ko
rábbi jobbkeze, a Vasutas Dolgozók 
Szabad Szakszervezete elnöke, Gaskó 
István kérte a MÁV vezérigazgatóját, 
hogy - átmeneti időre - segítsenek a 
volt elnökön. A miniszteri biztos be
leegyezésével meg is született a meg
állapodás, legfeljebb négy hónapra. 

Amint azt Enzsöl Róbert, a 
VDSZSZ alelnöke elmondta, ez a 
MÁV és Óry Csaba magánügye, s 
nem felel meg a valóságnak, hogy a 
MÁV Budapesti Üzletigazgatósága 
alkalmazta volna a szocilógus képesí
téssel rendelkező szakszervezeti veze
tőt. 

Értesülésünket dr. Berényi János, 
miniszteri biztos megerősítette. Meg
tudtuk, hogy a MÁV Kutatási és Fej
lesztési Intézetnél alkalmazzák Óry 
Csabát, eredeti végzettségének meg
felelő munkakörben. Ezidáig szocio
lógusa nem volt a vasútnak, s bőven 
van mivel ellátni egy ilyen si.akem
bert, akit elébb két, majd esetleg 
újabb két hónapra alkalmaznak. Fize
tése - Berényi János szerint - meg
egyezik a bértáblában meghatározot
tal, vagyis havi 48 ezer forint. 

Ez utóbbinak némileg ellentmond 
a MÁV humánpolitikai főosztályve
zetője által március 3-án keltezett te
lefax-üzenet, amelyben arról értesíti a 
címzetteket - köztük a MÁV Rt. Bu
dapesti Üzleigazgatóságát -, hogy dr. 
Óry Csaba előadó fizetése havi 80 
ezer forint, s az eredeti, a független 
szakszervvezeti vezetők foglalkozta-

tásáról meghatározott létszám 64-ról 
65-re módosul. 

* 

Szép dolog a szakszervezeti szoli
daritás, gondoskodni kell a bizalomtól 
megfosztott si.akszervezeti vezetők 
sorsáról is. Óry Csabával gazdagodott 
a vasutasok nagy családja, hiszen szo
ciológusunk eddig még nem volt. Az 
is biztos, hogy egy állomásfőnöksé
gen, vagy más végrehajtó szolgálati 
helyen nehezebb lett volna egy szo
ciológusnak helyet találni. Maradt te
hát egy elméleti tevékenységet foly
tató intézet. A baj csak az, hogy tu
domásunk szerint a létszámzárlatot a 
MÁV-nál egyelőre nem oldotta fel 
senki, a KFKI pedig mostanság éppen 
a szétszervezés állapotában van, és 
több, hosszú ideje ott dolgozó mun
katársunknak fel akarnak mondani. 
Nehezen indokolható tehát a buzga
lom, hogy miért van szükség éppen 
most az új kollégára, aki egyébként a 
MÁV-hoz kerülése óta a szakszerve
zeti munkaidókedvezmény nyújtotta 
keretek között a VDSZSZ-t erősíti. 

A MÁV-nak éppen annyi köze van 
hozzá, hogy a bérét fizetheti. Ha az 
nem 80, hanem „csak" 48 ezer, akkor 
is éppen negyvenötezerrel több a kel
leténél. Ugyanis mint köztudomású, a 
vasutnál momentán elég sokmindenre 
nem jut pénz. Más lenne a helyzet, 
hogy ha Ory Csaba kolléga bérét nem 
a mnani sz.erepktxbe került MÁV, 
hanem maga a neki segítséget nyújtani 
s:zándélcozó szaksutve7.et finan.mroz
ná, saját költségvetése, illetve tagdí_jbe
véfele terhére. F.nnyit talán Óry Csaba 
is megérdemelne! 
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Ünnepel a VKDSBE 
Tavasszal nyí lik a Fe Ho Va 

CENTENÁRIUMI· ÍKÖNYV 
Nemzetközi kiállí tá� 

Budapesten 
A Vasutasok és Közleke

dési Dolgozók Segélyező és 
Biztosító Egyesülete, mint 
erről a Magyar Vasutas idei 
1. száma hírt adott, ebben az 
esztendőben ünnepli megala
kulásának 100. évfordulóját. 
Ennek alkalmából az egyesü
let könyvet ad ki, amelynek 
szerzője dr. Horváth Károly, 
lapunk külső munkatársa. Az 

év második felében megjele
nő kis kötetből közlünk most 
egy rövid, szerkesztett rész
letet az első időszakból. 

A múlt század második fe
lében a vasutasok számos, 
zömében már megszűnt ön
segélyező egyletet hoztak 
létre gazdasági helyzetük né
mi javítása érdekében. Egye
sületünk az Utazószemélyzet 
Jótékonysági és Közművelő
dési Egyesülete néven száz 
évvel ezelőtt, 1894-ben ala
kult Budapesten mindössze 
néhány száz taggal, Marx Já
nos és felesége védnökségé
vel. Marx János akkor a for
galmi főosztály vezetője, 
majd 1910-től nyugdíjazásá
ig, 1914-ig a MÁV elnöke 
volt. Az egyesület első elnö
kévé Füzi Sándort választot
ták. 

Abban az időben is rend
szerezték az egyesületeket, 
mégpedig rendeltetésük sze
rint. Voltak például segélye
ző, gyermekvédő otthonokat 
fenntartó, aggokat és nyomo
rékokat segítő egyletek. 
Egyesületünk az első, segé
lyező kategóriába tartozott. 
Tagjai az állami és magán-
vasutak alkalmazottjai 
mozdony- és vonatkísérők, 
hálókocsi-kalauzok, vonatkí
sérő lakatosok - sorából ke
rültek ki. 

A vasutasság létszáma 
19O1-ben 82 ezer volt. Ha 
ehhez az egyesületnek a szá
zadfordulóra 4500-ra gyara
podott létszámát, az arányt és 
a néhány év alatti fejlődést 
kedvezőnek lehet minősíteni. 
A tagok a nagyobb szolgálati 
helyeken működő helyi meg
bízottak közvetítésével lép
tek be az egyesületbe, amely 
kezdettől fogva fizetett be
tegségi, születési, rokkantsá
gi és temetési segélyt. A szol
gáltatások köre később lé
nyegesen bővült. 

Az egyesület 1914-ben a 
Magyar Vasutasok Utazósze
mélyzete Jótékonysági Egye
sülete nevet vette fel. Az első 
Világháború megrázkódtatá
sai ellenére az 1920-as évek 
elején a létszám már megha
ladta a tízezret. Ez bizo
nyítja, hogy kedvelték a ta
gok, bíztak benne és elége
dettek voltak az egyre széle
sülő támogatással. A fejlő
dést mutatja, hogy 1926-ban 
elérték a 14 ezret. Ettől kezd
ve Vasutasok Jótékonysági 

Egyesületeként jegyezték és 
nemcsak az utazószemélyzet, 
hanem minden vasutas tagja 
lehetett. 

Az 1929-ben kezdődött 
gazdasági világválság követ
kezményei természetesen 
érintették, de nem rendítették 
meg a nemes szándékú intéz
ményt. Mutatja ezt az is, 
hogy 1931. január 10-én 
megjelent az egyesület hiva
talos közlönye - ez is új szol
gáltatás! - VASÚT címmel. A 
lap havonta egyszer tájékoz
tatta a tagokat a gazdasági, po
litikai és egyesületi életről. 
Emelte a folyóirat az egyesület 
tekintélyét azzal is, hogy a tag
ság érdekében több fórumnál 
és a miniszternél is eljárt. A 
lap felelős szerkesztője 1933-
ban dr. Láng Viktor, a MÁV 
késo'bbi főügyésze lett. 

A Hunturist Rt. a harmadik 
nemzetközi Fegyver-, Horgász 
és Vadászkiállítás és Vásár 
(FeHoVa) megrendezésére ké
szül április 7-10. között Buda
pesten a Sportcsarnokban. 

Magyarországon jelenleg 
300 ezer horgász és  62 ezer 
vadász van. Ez az évenként 
rendezett kiállítás és vásár im
már 4 ezer m2 területen, 50 
ezer látogatóval a keresett ki
állítások közé emelkedett. 

Bemutatják a szakem-
bereknek és  a nagyközönség
nek a legújabb vadászfegyve
reket, töltényeket, optikai ki
egészítőket, a vadászathoz és a 
horgászathoz kapcsolódó esz
közöket, terepjárókat, illetve 
vízijárműveket. Láthatók töb
bek között f aházak, erdei é s  
kerti bútorok, ajándéktárgyak, 
régi fegyverek; páncélok is. Itt 
minden megvásárolható. 

Kiemelt figyelmet fordíta-

nak a környezetvédelemre, a 
vadvédelmi berendezésekre, 
általában a vadászati kultúra 
fejlesztésére. 

Bemutatják a világrekorddá 
lett hazai trófeákat is. Idegen
forgalmi cégek részvétele szí
nesíti a kiállítást. A helyszínen 
lehet majd lekötni hazai és 
külföldi vadászatokat is. Uta
záshoz a MÁV félárú vasúti 
kedvezményt biztosít! 

A rendező Hunturist gon
doskodik színes programokról, 
kellemes meglepetésekről is. 
Aki a látottaktól kedvet kap e 
szép sportágak művelésére, 
szintén a helyszínen léphet be 
valamelyik vadász-és horgász
egyesületbe. 

Az első két kiállítást 14 or
szágból érkező, több mint 
70.000 látogató tekintette meg. 
Remélhetően az idei kiállítás 
felülmúlja az előző kettőt. 

Róbert Péter 

Erőszakoskodó pályamunkás 
Az építési főnökség tatabányai 

szakaszának dolgozói aligha sejt
hették, hogy az egyébként jáml7or 
fizimiskájú pályamunkás kollégájuk 
miféle káros szenvedélynek hódol. 

„Hobbyjáról" nem volt tudomása 
annak a Győr felől érkező, rokoni 
látogatásra induló 52 éves asszony
nak sem, aki a tatabányai vasútállo
máson éppen Ádám Mihálytól ér
deklődött: miként lehetne a késő es
ti órákban eljutni az autóbuszpálya
udvarra. 

Ádám készségesnek mutatkozott, 
úgy is arra van dolga, elkíséri őt. A 
sínek mentén elindultak Tata irá
nyába. A töltés közelében, egy bo
zótos területen a pályamunkásban -
állítása szerint az elfogyasztott al
kohol hatására - elszabadultak az 
ösztönök, elgáncsolta áldozatát, 
hogy ne kiabáljon, befogta orrát -
száját, majd megerőszakolta. Az in
zultusba belehalt nőt először egy 
homokbucka mögé rejtette, majd 
két nap múlva - otthonról hozott 
szerszámokkal - elhantolta. 

Másfél év múltán 1992. június 

22--én Ádám Mihály ismét „cselek
vésre" szánta el magát. Vallomása 
szerint újra ittas állapotban, Tatabá
nya vasútállomásának közelében, 
egy elhagyatott aluljáróban súlyo
san bántalmazott és megerőszakolt 
egy fiatal lányt, akit koponyaalapi 
töréssel és agyzúzódással szállítot
tak kórházba. 

A volt vasutasról tudni kell, hogy 
visszaeső bűnözőként eddig kétszer 
ítélték el erőszakos nemi közösülés, 
kétszer szemérem elleni bűncselek
mény, egyszer pedig lopás miatt. 
Az idő nem állt meg, a meggyilkolt 
nő „békésen" pihent jelöletlen sírjá
ban, a második eset elkövetőjét is
meretlennek nyilvánította a rendőr
ség. Ádám Mihály pedig megkezdte 
előző bűncselekményéért kirótt hat 
és fél éves börtönbüntetésének le
töltését. 

Utóbbi két ügyre talán soha nem 
deriil fény, ha Adám levelet nem ír 
a győri ügyészségnek, amelyben be
jelenti, tudomása van arról, hogy 
valaki Tatabányán megölt egy em
bert. Az elkövető személyében 

azonban nem önmagát, hanem 
egyik ismerősét jelölte meg - mint 
utólag kideriilt, bosszúból, mivel az 
elszerette élettársát. A gyanú rövid 
időn belül Ádámra terelődött, aki 
ezután beismerte bűnösségét. 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Bíróság február 16-án hirdetett íté
letet. A vádlottat több emberen, al
jas indokból elkövetett emberölés és 
egyrendbeli hamis vád alapján élet
fogytig tartó szabadságvesztésre 
ítélte, a közügyektől tíz évre eltil
totta. A szabadságvesztést fegyház
ban kell letölteni. 

Az ítélet indoklásában többek kö
zött elhangzott: Ádám Mihály tettei 
súlyosbodó tendenciát mutatnak, 
enyhítő körülmény pedig alig lelhető 
föl. Cselekedetét az sem enyhíti, 
hogy második áldozata életben ma
radt, mivel gyors orvosi ellátás hiá
nyában a halál ez esetben is bekö
vetkezett volna. 

Az első fokú ítéletet az ügyész 
tudomásul vette, vádlott és védője 
enyhítésért folyamodott. 

Thorday Zoltán 
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Támogatás gyermekeknek 
Az Attematfv Nemzatl önsegily Alapftriny az elmútt év V'9én 

felhfvást tett kóm, melyben kérte 1Z ,11ampolgárokat, wllllko
zókat, szúlói munkakoz6uégeket, hogy támogató csatlakozísuk
kal segítsék eJc5 azt, hogy ez évben mfnél tóbb óvodu, fletve 
Iskoláskorú gyermek e116tognson a fóvírosl Állat- és N6vény
kertbe. A támogatás egy 22 ezer forint értékű mágneskártya meg
vásártására Irányul. melyet • támogató u általa ktválatztott In
tézménynek átad. A belép6kányával u oktatási Intézmény gyer
mekei akár naponta egy alkalommal osztály, vagy lntézményszln- • 
ten látogatlák a növénykertel 

A felhívás kedvező fogadtatásra talaft a szegedi üzletvezet6sé. 
gen. A személyfuvarozási osztály levélben értesítette az alapft.
ványt. hogy mint támogató, u alsó-, közép és felsófo)(ú taninté
zetekben tanuló diákok �•korlati oktatásának segftése érdeké
ben a területükhöz tartozo Békét. Csongrád és Bács-Kiskun me
gyékból a fővárosba 75 ezázalékos utazási kedvezményt blztosit
sanak. Igény esetén együttes elhelyezést és különvonatok Indí
tását Is vállalták. A uegedlek kezdeményezéséhez a MÁV lobbi 
területe! szervei Is csatlakoztak. 

Eladó Tápiógyörgyén, Damjanich u. 
4. szám 2,5 szobás 3/4-ig kész családi 
ház, lakhatási engedéllyel. Bekerített 
250 négyszögöles telken, ára: 2,2 millió 
forint. Vasúttól 5 percre. 

Eladó Tápiógyörgyén, Mikszáth K. 
u. 31. szám 2 szobás családi ház 200 
négyszögöles telken, ára: egy millió fo
rint. Vas úttól 10 perre. Érdeklődni lehet 
mindkét ház eladásáról: 2767 Tápió
györgye, Mikszáth K. u. 31. szám. 

Elcserélném Budapest m. kerulet 
Keled utca 4. szám alatti szolgálati la
kásomat (2 szoba, konyha, előszoba, 
mellékhelyiségek, komfortos) másfél 
szobás, összkomfortos, de legalább 
komfortos lakásra. Minden megoldás 
érdekel. Érdeklődni lehet: reggel 8-9-ig 
a 06-%423-193-as telefonszámon, üze
netrögzítőn: 06-%423-840. Levélcím: 
Vargáné Horváth Mária Magdolna 9023 
Győr, Ifjúság krt. 4. UI. 

Elcserélném vm. keruleti 30 négy
zetméteres központi fűtéses, telefonos 
MÁV-lakásomat nagyobb lakásra. Ér
deklődni lehet: a 1130-138-as telefon
számon. 

Elcserélném olcsó bérű világos 22 
négyzetméteres alapteruletú zuglói ( 1 
szoba, konyha, WC) önkonnányzati la
kásomat nagyobbra, lehetőleg a VI., 

VII., keruletben lévő lakásra, más meg
oldás is érdekel. Érdeklődni lehet: hét
köznap: 8-16 óráig a 122-8645-ös váro
si vagy a 35-47-es üzemi telefonszá
mon, Zsirai Zsuzsannánál. 

Elcserélném a Kerepesi út 1. számú 
IV. emelet 84 négyzetméteres, kétszo
bás, komfortos, gázfűtéses lakásomat 
Gárdony, Agárd, Velence esetleg a 
XVII. keruletben lévő másfél szobás la
kásra. ( csak vasutassal) Érdeklődni le
het: a 114-4264-es telefonszámon. 

Elcserélném tápiószelei, 100 négy
zetméteres szolgálati lakásomat egy 2 
szoba, konyhás, 67 négyzetméter köruli 
ugyanilyen MÁV-bérlakásra. ( csak vég
rehajtó szolgálatnál dolgozó vasutassal) 
Jászberény és Hatvan környékére. Ér
deklődni lehet: személyesen vagy levél-

ben: Faragó István, 2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 56. UI. (MÁV-állomás) 

Elcserélném 47 négyzetméteres 2 
szoba, összkomfortos MÁV-lakásomat 
1 szoba komfortos (lehetőleg gázfűté
ses) lakásra (önkonnányzati is lehet) 
MÁV-dolgozóval. Érdeklődni lehet: 
Nyíri Ildikó, Budapest Bulcsú út 4. fszt. 
5. 1062. 

Elcserélném kettő szoba, fünlélsz.ooa, 
öSS1.komfooos tisi.afüredi szolgálati laká-
somat, hasonló szolgálati lakásra Füzesa. 
booy, Eger, Kál-Kflpolna vagy lcooiyék& 
re. F.rdeklódni lehet: 03/19-30 vagy 0311 S. 
86--a; üzemi telefomzámokon. 

Eladó Budapesttől 70 kilométerre 
Tápiószelén 3 szobás, családi ház vagy 
elcserélhető budapesti lakásra. (Ipari 
áram, zárt kert, gáz, telefon befizetve). 
Érdeklődni lehet: 8-16 óráig a 19-
66/313-as üzemi telefonszámon. &te a 
121-4719-es városi telefonszámon. 

Elcserélném Budapest VIIl Szigony 
utcai 2 szoba összkomfortos, telefonos 
önkonnányzati lakásomat, nagyobb ön
kormányzati lakásra (külső kerulet vagy 
Pest környéke előnyben) Érdeklődni le
het: a 14-37-es üzemi vagy a 134-2771-
es városi telefonszámon. 

Eladom ceglédi 50 négyzetméteres 2 
szoba összkomfortos öröklakásomat. 
Érdeklődni lehet: a 14-37-es üzemi, 
vagy a 134-2771-es városi telefonszá
mokon. 

Elcserélném két szoba összkomfor
tos, Piliscsaba MÁV-állomás épületben 
jó állapotban lévő, felújított, MÁV-bér
lakásomat garázzsal, kerttel budapesti 
MÁV-bérlakásra. Érdeklődni lehet: No
vák Zsuzsa, 1173-303 telefonszámon. 

Elcserélném tápiógyörgyei 100 
négyzetméteres szolgálati lakásomat, 
amely a felvételi épület emeletén van, 
kisebb budapesti lakásra. A lakáshoz 
tartozik egy kis zárt kert. Gázfűtés be
vezetése és a telefon bekötése megold
ható. Minden megoldás érdekel. Érdek
lődni lehet: Miskolczi Ilona O 1/14-83, 
vagy Ádám Imre O 1/11-63-as telefon
számokon. 
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( Folytatás az /. oldalról.) 

-A VSz XIII. soros kongresz
szusa rendkívül fontos állo!!UÍ
sa szakszervezetünk életének -
hangsúlyozta bevezetőjében 
az elnök. - A politikai és a 
gazdasági rendszerváltás 
első néhány megrázkódta
tásokkal és megpróbáltatá
sokkal terhelt éveinek mér
legét kell megvonni ezen a 
két napon. Sorsfordító idő
ket élünk. Négy év alatt ez 
a szervezet a mostanival 
együtt négy kongresszust 
tartott. A soronkívüli kong
resszusokon is bebizonyo
sodott az egység. A mostani 
nagyobb fajsúlyú rendez
vény. Nemcsak amiatt, 
hogy ez soros kongresszus, 
hanem amiatt is, hogy egy 
ellentmondásos, de igen ta
nulságos korszak tapasz
talatai alapján most érett 
meg az idő a VSz működési 
feltételeinek továbbfejlesz
tésére. Ennek minden felté
tele adott, hiszen ez a szer
vezet rendelkezik tagsággal, 
anyagi erővel, infrastruktúrá
val és felkészült elhivatott 
tisztségviselőkkel is. E két na
pon ezeknek a feltételeknek 
az optimális összhangját 
kell megtalálni. 

Papp Pál ezután· a jeknlé
vők figyelmébe ajánlotta, 
hogy dönteni kell a műkö
dési feltételekről, szabá
lyokról, a követendő célok
ról. Ezek a döntések azon
ban tárgyilagosak, objektí
vek legyenek, mentesek 
minden érzelmi indulati töl
téstől. Most minden lehető
ség megadatott arra, hogy a 
VSz erősödjön. Erre annál is 
inkább szükség van, mivel 
az 1994-es esztendő első fel
ét a politika elsőbbsége jel
lemzi, hiszen parlamenti 
választások lesznek. A má
sodik fele a gazdaság jegyé
ben zajlik majd, és olyan 
feladatokkal kell szembe
nézni, amelyeknek megol
dása nem tűr halasztást. 

- Ez a négy esztendő -
mint említettem rendkívüli 
négy év volt. Az 1990-es 
évet nagy várakozás előzte 
meg, hiszen a politikai be
rendezkedés megváltozása 
sokak számára a felszaba
dultság érzését hozta magá
val, és sokan úgy hittük, 
hogy a lelki béklyótól való 
megszabadulás az életvi
szonyban is érezteti hatását. 
A szakszervezeti mozgalomban 
is élt a remény, hogy a korábbi 
kötöttségektől megszabadult 
mozgalom kibontakozhat, job
ban érvényesülhet, mint az 
előző években. Ehelyett azt 
kellett tapasztalnunk, hogy 
a szakszervezeti mozgalom 
politikai, jogi és gazdasági 
eU.ehetetlenítéssel kellett, 
hogy szembenézzen, ame
lyek elsősorban hatalmi kö
rökből táplálkoztak. A poli
tikai ellehetetlenítéshez tar
tozott az a hozzáállás, ame-
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lyet ezzel a szervezettel 
szemben tanúsítottak, kar
anténba akarták zárni a 
mozgalmat. 

Papp Pál ezután kifejtette, 
hogy a jogi "akadékosko
dás" kategóriájába tartoz
nak azok a törvényhozási 
eszközök, amelyekkel a 
szakszervezeti mozgalom 
egészére kívántak csapást 
mérni, nevezetesen 1991. 
évi törvények. A gazdasági 
ellehetetlenítés eszköztárába 
tartozik mind az ami a va
gyoni ügyekkel összefüg
gésben történt. Hatalmi kö
rökben megjelent egy olyan 
felfogás, hogy a szakszerve
zet zavaró tényező, ellenség, 
ezért két dologra kell töre
kedni. Az egyik a szakszer
vezeti jogosítványok megke
rülésére, semmibevételére, a 
másik a szakszervezetek 
megosztására, szembefordí
tására vonatkozott. Rövid 
idő alatt azonban kiderült, 
hogy az új (a hatalom által 
támogatott) szervezetek 
ugyanannyira nem kívána
tosak mint a korábbiak. 

A szónok a következőkben az 
érdekvédelem tartalmával, a 

testületek, a szervezet működé
sével, a gazdasági természetű 
ügyekkel és mindezek személyi 
feltételeivel foglalkozott. Az 
érdekvédelemmel kapcso
latban elmondotta, hogy a 
VSz a nehézségek ellenére a 
négy év alatt rendkívülit 
produkált. Kérte, hogy 
szakszervezetünk teljesít
ményét necsak saját magá
hoz képest bírálják, hanem 
hasonlítsák össze a többi 
szakszervezettel is. Köztu
dott ugyanis, hogy 1990 
előtt 19 ágazati szakszerve
zet létezett. Ezek közül ke
vesen maradtak, kevesen 
őrizték meg tekintélyüket, 
befolyásukat. Többségük
ben vegetálnak, vagy atom
jaira hullottak szét. A VSz 
országosan ismert szerve
zetté vált a négy esztendő 
alatt. Működését a médiák 
fokozott érdeklődése kísérte 
ebben az időszakban, és a 
közvéleményben a kevés 
jegyzett szervezet egyike. A 
VSz eredményeiben megha
tározó szerepe volt a vas• 
utas munkavállalók és 
nyugdíjasok türelmének, 
önfegyelmének. Szakszer-

vezetünk a létért való küz- A szervezeti élettel kap
delem ellenére elsősorban a csolatban elmondotta, hogy 
tárgyalásokra és megállapo- általánossá vált, a testületek 
dásokra törekedett, nem pe- delegálás útján jöttek létre, 
dig a feszültségek élezésére, karakterében vezetői érte
a jogosan elégedetlen embe- kezletek alakultak ki. Ennek 
rek radikalizálódására. Eb- példája a tanács, amely a 
ben az időszakban szakszerve- VSz területi vezetőiből, il
zet-ellenes magatartás volt ta- letve szakmai vezetőiből te
pasztalható, amely a munkahe-• vődött össze. Ennek követ
lyekre is kisugárzott. A mun- keztében összecsúszott a 
káltatók gyakran megsértet- "törvényhozó" és a végre
ték, vagy figyelmen kívül hajtói hatalom. A döntésho
hagyták az előírásokat, a zatal nehézkes és ellent
jogszabályokat, sőt a szak- mondásos lett. A hozott ha
szervezetekkel kötött meg- tározatok sem lefelé, sem az 
állapodásokat is. Rend- adott testületre nem voltak 
szeresen volt tapasztalható, kötelező érvényűek. Ezeket 
hogy megpróbáltak kitérni. csak az adott testületek ve
a szakszervezetekkel való zetői kérték számon. 
érdemi egyeztetés elől. 1990-ben fő jelszó volt az 
Ezekkel a jelenségekkel is, hogy ennek a szervezet
szemben a vasutas-szak- nek alulról kell építkeznie. 
szervezet következetesen Ez, mint szlogen négy éven ke-
fellépett. resztül fennmaradt, de mint 

- A munkáltató magatar- gyakorlat nem jelent meg iga
tása - mutatott rá az elnök - zán. Az országos szintű érde
az elmúlt négy évben ami- kegyeztetési folyamatokhoz vi
att is érthetetlen, mert ez a szonylag kevés muníció érke
szervezet sohasem töreke- zett. A tárgyalások eredmé
dett irreális követeléseivel a nyeit viszont előszeretettel 
munkáltató ellehetetleníté- vitatták. A 90-es alapsza
sére, hiszen annak követ- bály anomáliái néhány hó
kezményei a munkavállaló• nap alatt nyilvánvalóvá vál
kat is hátrányosan érintet- tak. Kísérletek történtek a 
ték volna. A VSz jelentős se- változtatásra. Az 1993-as 
gítséget nyújtott a MÁV szá- kongresszus eredménye, 
mára a kormányzattal való tár- hogy itt már feladatul szab
gyalásokhoz. Mint köztudott ták az új alapszabály és új 
1992 őszén 2,7 milliárd fo- finanszírozási rend kidolgo
rint támogatást sikerült így zását. Ez a munka 1993 
szerezni, 1993 őszén ez az őszétől fel is gyorsult. K.ife
összeg már megközelítette a jezésre jutott, hogy a felsőbb 
négy és fél milliárdot, plusz szinten érdekérvényesítés 
sor került egyfajta hitelkon- történjék, a lentebbi szinte
szolidációra is, amelynek az ken pedig érdek feltárás, tá
értéke 13,7 milliárd forint. jékoztatás, szervezés. 
Ez a szervezet volt az, A szervezet működtetésé
amely lépéseket tett a MÁV vel kapcsolatban Papp Pál 
tb-tartozásának csökkenté- három témát emelt ki. Az 
sére is. egyik a nyugdíjasok helyze-

Papp Pál ezután magya- te. Elmondotta, hogy tagsá
rázatot fűzött az 1993 no- gunk 44 százaléka nyugdí
vember 11-én, Schamschula jas. Hűek maradtak hozzánk, 
György miniszterrel kötött tiszteletet, megbecsülést érde
nagy vihart kavart megálla- melnek. Önállóan működtették 
podáshoz. Mint mondotta szervezetüket, kiemelkedően 
meggyőződése, hogy 93 segítették egyes akciók, meg
őszének gazdasági realitá- mozdulások lebonyolítását. 
sait figyelembe véve ez a (1b-választások, aláírás
megállapodás az elérhető gyűjtések, stb) Mindannyi
maximumot tartalmazta. unk számára fontos feladat, 

hogy a nyugdíjba vonulók 
ne vesszenek el a szakszer
vezetek számára. 

Az ifjúsági • tagozatról 
szólva kiemelte a jó tagszer
vező munkát és azt, hogy 
közösség teremtéssel, sza
badidős programokkal tet
ték a fiatalok számára von
zóvá a szakszervezetet. Ha
sonlóan eredményes mun
kát végzett a női tagozat és 
a választmány is. 

- A társszakszervezetekkel 
való kapcsolat minősége nem
csak rajtunk múlott - szögezte 
le az elnök - hiszen tagságuk 
hiányát sokszor hangerővel, 
minősítgetéssel pótolta. Nem 
tudták elérni azt az áttörést, 
amit létrejöttük idején remél
tek. Ennek ellenére ápolni kell 
velük az együttműködést. 

A gazdálkodással kapcso
latban elmondotta, hogy a 
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VSz vagyona az elmúlt 
négy év alatt a tagdíjbevéte
lek változása, az infláció és 
a ráfordítások növekedése 
miatt hullámzó képet mu
tat. A XII. kongresszus ide
jén a szakszervezet vagyona 
103 millió forintot tett ki. A 
követke�ő években mintegy 
20 millió forinttal sikerült 
ezt a vagyont növelni. Je
lentős növekedés volt a tár
gyi eszközökben. Megvásá
roltuk a zeneiskolát, érték
növelő beruházásokat vé
geztünk a székházban. Ta
valy csökkenés következett 
be a lekötött pénzeknél, a 
szervezet vagyona 105 mil
lió forintra esett vissza. Ez 
csak részben ellensúlyozta 
az ingatlanok értékének nö
vekedését. Az elmúlt négy 
évben tehát a bevételek 
csökkenése miatt a korábbi 
évekhez képest a vagyon is 
csökkent. Összességében 
azonban megőriztük a va
gyont. 

A személyi feltételekkel 
összefüggésben az elnök rá
mutatott, hogy az alapszer
vezetek és a központ között 
javítani kell az információ 
áramlást, ki kell alakítani az 
oktatás hatékony rend
szerét. 

A jövőben a központ és a kö
zépszervek között is szorosabb 
együttműködést kell kialakíta
ni. Kívánatos a pénzügyi inst
ruktorok éf a jogszolgálat kép
viselőinek hatékonyabb integ
rálása a középszervekbe. 

Szóbeli kiegészítője végén 
Papp Pál arra is felhívta a 
figyelmet, hogy 1990-ben a 
pártsemlegesség elve elemi 
erővel jelentkezett, de idő
közben kiderült, hogy min
den, ami a munkavállalók 
érdekeit érinti a parlament
ben dől el, ezért nem ma• 
radhat a szakszervezet poli
tikai érdekképviselet lehető
sége nélkül. Ezért is indul 
egy-egy parlamenti párt szí
neiben képviselőjelöltként 
Papp Pál és dr. Péter Mihály. 
Végezetül megfontolt dön
téseket kért a kongresszus
tól, mert az a következő 
négy évre határozza majd 
meg a vasutas-szakszerve
zet jövőjét. 

Ezután Ttrjákné 
dr. Novák Ilona, a PEB 

elnöke fűzött szóbeli 
kiegészítőt az írásos 

jelentéshez. 

Az elmúlt négy év alatt 
alapvetően megváltozott az 
a gazdasági-társadalmi kö
zeg, amelyben a Vasutasok 
Szakszervezete működött. 
Nemcsak a környezet, ha
nem maga a szakszervezeti 
mozgalom, és a tagság is so
kat változott elvárásaiban, 
értékrendjében, igényessé
gében. 

A szakszervezeti mozga
lom sokrétűbb lett, a területi 
elv mellett megjelentek és 
erősödtek a szakmai réteg-



békövetkezd wltozás óta a 
f6 hanga11ly- a költségveté
sen, a működdképesség 
fénntartásán volt. 

A környezeti válto2.ások 
gazdálkodást érint6 hatásá
ról szólva kiemelte: a szak
mai képviseletek erdsödé
sét„ mely összhangban állt a. 
vállalat · irányítási rend
szerének - szakági gazdál
kodás - módosításával, de a 
m'llködtetésük az 1990-es 
kongresszuson elhatározott 
pénzügyi konstrukciókkal 
sok problémát vetett fel. 
Ezek müködtetése az anya
gi fedezet megteremtése 
nélkül egyre inkább a köz
pontra hárult. Ugyanakkor 
a központ vállalkozási be
vételei (bérlet, pén�piac) 
szúkültek, a gazdálkodás 
egyensúlya megingott. 

Ilyen feltételekkel kellett 
állni a társszakszervezetek 
konkurencia harcát, az üze
mi tanács, majd a felügyel6 
bizottsági választásokat, s 
kellett megfinanszírozni az 

MSZOSZ er6söd6 társadal
mi befolyását (To választá
sok) és kivédeni a munkál
tató szakszervezeti múkö
dést nehezft6 törekvéseit 
(bérleti díjai<, jogsegélyszol
gálat, stb). Nyugodtan állít
hatjuk, hogy kész csoda 
volt a szakszervezet részére 
oly el6nyöS "munkaid6 
megváltás" konstrukció ki
harcolása• Ugyanakkor saj
nálatos - és nem vállalható 
- hogy enélkül az 1993. évi 
költségvetés tarthatatlan, il
letve finanszírozhatatlan 
lett volna. Ezért minden
képpen gyökeresen meg 
kell változtatni a szakszer
vezet finanszírozási rend
szerét. Nem lehet eltekinte
ni attól, hogy a tagdfJbevé
telnek a Vasutasok Szak
szervezetét - annak vala
mennyi szintjét - m'llködtet
ni kell. A finanszírozás 
hangsúlyának igazodni kell 
a képviseleti, és a döntési 
szintek súlyához. 

A jól átgondoltan kialakí
tott döntési, képviseleti 
centrumokhoz konkrétan 
meghatározott nagyságren
d'll, el6irányzott célú, de vi
szonylag rugalmasan fel
használható költségkerete
ket - költségvetést, azaz be
vételt is! - kell rendelni. Fel
gyorsult világunkban, jól 
meghatározott keretek és 
célok esetén, nem lehet 
mindent testületi döntéshez 
és felhatalmazáshoz kötni. 
V1Szont lehet és kell is a rá
ford(tásokat az eredmények 
tükrében s:zámonkémk 

Tulajdonléq>pen sajná-
löin, hogy a négy mcSl:Jtó-
16 besúlnoló egy m�és
képes pénzügyi modell lce
resé&€idl szól, de az én más-
81 éves szakszervezeti mll
� lapasztal'ata itt 
volt$ log egy nem md� 
,efd:�ftlld&ar ese-

,,_;,. ��•lli;.� osak ,zsoqg
�, és nem Qielekyé&i 

� az ellendrzá pedig 
biz.almatlansággal fertózOtt 
pisz.kálódás, s qem jobbító 
szándékú kritika. 

A két kongresszus közötti 
id6r61, a .f6könyvel6ség ál
tal összeállított gazdálko
dást elemz6 beszámoló va
lós adatokat, valós tenden
ciákat tartalmaz. Aki nyo
mon követte a minden gaz
dasági évet le7.áró beszámo
lókat, az tapasztalhatta a tö
rekvést a minél teljesebb és 
árnyaltabb adatfeltárásra és 
elemzésre. 

A PEB elnökének besZéde 
után dr. Péter Mihály meg
nyitotta a vitlt az írásos be
számolók és a szóbeli kieg�
szít6k felett. Els6ként Feleky 
Pál, a nyugdfjas tagozat el
nöke kért szót. Bevezetójé
ben leszögezte, hogy a 
nyugdíjasok helyzete a 
négy év alatt tovább rom
lott, csökkent a nyugdíjak 
reálértéke. A nyugdfjasok 
több mint 90 százaléka él a 
létminimum határán, har
minc százalékának · tízezer 
forint alatti a nyugdíja. Az 
utóbbi években a nyugdíja
zottak zöme is ide sorolha
tó. A vasutas nyugdfjasok 
száma ma már meghaladja 
a 140 ezret. Ebből a saját jo
gú nyugdijM több mint 77 
ezer. ötvenöt százalékuk a 
vsz·tagja. 

Feleky Pál hangsúlyozta, 
hogy a hatalmi tÍi a msúton. 
belüli diszkriminatív támadá
sok dacára tagságuk jelenleg is 
egységes és hú marad a vas
utas-szakszervezethez. Hallat
ta hangját a VSz és a szö
vetség vezető testületeiben 
az országos kamarában. 
Nagy részük volt a tb-vá
lasztások sikerében is. Igaz
ságtalannak tartják azon
ban, hogy a szakszervezeti 
vagyon korábbi létrehozóit 
kizárták a vagyon osztozko
dásból. A nyugdíjasok sz4má
nak nihiekédését biz.ony(tja, 
hogy a VSz t!JgStfgának már 44 
S1Á1Jl18i4t .teszi Id. Ez is in-
dok � hogy a j.éivdben 
véleményükre az ecldíginél 
jobban támas.dwcijanak. So
ha nem volt nagyobb .s�
ség ercb,..markánli � 
��QJ.intJ'ap
� 

A következd felszólaló Si
mon Dezs6, a budapesti inté
ző bizottság elnöke beveze
tőjében arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy a választások 
óta eltelt id6szak ószinte ér
tékelése elkerülhetetlen, 
mert csak a múlt ismerete 
alapján lehet meghatározni 
a VSz jöv6jét. A vasutas
szakszervezet érdekvédelmi 
tevékenysége - a küls6 kö
rülményeket is figyelembe
véve - összességében jónak 
értékelhet6. A megoldandó 
fontos feladatok egyikének a 
bértarifarendszer problemati
káját említette. Ha a közis
mert feszültségeket nem si
kerül · kiküszöbölni el6for
<\,ulhat, hogy hamarosan 
mtlködésképtelenné válik a 
rendszer.A tagok szervezet
hez való viszonyáról szólva 
elmondotta, hogy az függ a 
kapott információ mennyi
ségét61 és min6ségét61 is. 
Az írásos beszámoló tanul
sága szerint az elműlt négy 
esztend6ben ez nem volt ki
fogástalan. Nem múködött 
például az információs 
rendszer. Az országos vá
lasztmány is zavarokkal 
küszködött, érdemben nem 
értékelte a VSz tevékenysé
gét. A tanács is gátjává vált a 

hatékony munkának. A kö
zépszervek az önállóság 
helytelen értelmezése miatt 
rontották a szervezeti fe
gyelmet. Ezek után felvet6-
dik a kérdés, hogy mikép
pen maradt mégis múköd6-
képes a szakszervezet? Az 
egyik válasz az lehet, hogy 
az alapszervezeti tisztségvi
sel6k és a VSz vezet6i t'llr
tek és dolgoztak, hiszen az 

eredmények ezt bizonyítják. 
NehezelJb választ adni arra a 
kérdésre, hogy a működési za
varokért ki a felel6s? 

A tanács munkájának za
varai ö�függésbe hozha
tók a testület összetételével, 
a munkaterv hiányával, a 
szervezeti m1lködési sza
bályzat figyelmen kívül ha
gyás:ával, a nagyjt?lentdségd 
esemmy,ek (sztrájk,. v..álasz
tás) értékeWsének elmulasz.. 
táséval.- a nagyösszeg'll ki
acMsok utólagos �enté-
sével... Ezek az anomáliák. 
.hatúsal �oltak · az on.zágos 
v�� a köúpszer
vek e, az. �eJ".etek 
m�a is. 

Sajnos a jeletrlegi vezetb 
egymás közti lrllpa;olatmudc hi
ányosságai és kiJvetkezményei 
a területen is émhetlJek voltllk. 
Tisztsé�nk nem kaptak 
rendszeres oktatási, tOf)ábblcép-. 
zést, hiányoztak ezek feltételei. 

- Az 1990-es kongresszu
son megfogalmuódott a 
szakszervezeti JnUnka nyi
tottságának fontossága. Er
rol megfeledkezett a veze
tés, amit jól példáz a nem
zetközi kapcsolatokról szó
ló fejezet az írásos beszámo
lóban - mondottt'befejezé
sül Simon Dezs6. 

Apavári J6zsef küldött a 
vagyon és a pénz kérdését 
állította hozzászólása kö
zéppontjába. Az írásos be
számolóból idézte a követ
kez6 mondatot: "a szervezet
ben fellelhető anarchia bebizo
nyította annak életképtelensé
gét". A felszólaló ezzel a 
mondattal egyetért, mert a 
magyarázatát látja annak, 
hogy miért találkoztunk 
1993-ban és 94-ben is nega
tív költségvetéssel. Vélemé
nye szerint ennek egyik oka 
a bér és az ehhez kapcsoló
dó tiszteletdíjak kérdése. 
Ebben felvetette a vezet6k 
felel6sségét. Középszerve
ket, tagozatokat hoztunk 
létre űgy, hogy a finanszíro
zási hátteret nem teremtet
tük meg. A jöv6re nézve ta
nulság, hogy szervezeti át
alaldtást ne tegyünk anyagi 
fedezet nélkül. Ezeket a 
gondolatokat az új vezet6 
testületek figyelmébe aján
lották. Nem véletlen az -

mondotta - hogy a vezet6i 
pozíciókért most többes je
lölések vannak. 

A felszólaló a költségve
tés hiány egyik okát abban 
látta, hogy olyan vezet6i 
döntések születtek, ame
lyeknek jelent6s anyagi ki
hatásai voltak, de nem vol
tak összhangban az alap
szabályban megfogalmazott 
feltételekkel. 

- Mindenki ismeri az elmúlt 
éoek botránylcÖl1eit, 11 �i 
cseréket, 11 lútos{t:4$i is�
gélg. dolgdt, 11 lcft� �- stb. 
Már 19.92-ben )J1.egfogal
maz.ta egy PBJ:j.elentés, 
hogy a'Pplcoaikról � a 
szai;.tlyzatokban m•fá. 
� m�on döntöttek. 
AJnilcor ezek fele� � 
'ia.&ükak:kM.•� 

.
taljuk, hogy a fanác:&öt JWm 
hozták ólyan helyzetbe, 
hogy dönteni tudjon, vagy 
éppen olyan helyu.tbe hoz
� hogy ne tu(Jjon dönt.
ni. Az új eln�k, veze.. 
t6knek ezeket a kérd5eket 
mindenképpen tisztázni 
kell - szögezte le hozzá$Zó
lásában Apavári Jó�. 

Vas 2'.altán Nyfregy
hát.á

ról azzal kezdte felszólalá
sát, hogy a régi alapszabály 
sol,(kal inkább akadályozója 
mint erjeszt6je volt a szak
szervezeti munkának. Ki
emelte, az oktatás és kép
zés megszervezésének fon
tosságát. Arra is felh{vta a fi
gyelmet, hogy a jövoöm javul
jon a tájékoztatás, az infonná
ci6dramlás a központtól az 
alapszervezetekig és fordítva. 
A négy év alatt hiányoztak a 
közvetlen hangű gondolato
kat feltáró munkaértekezle
tek. Kár, hogy az alapszerve
zeti titkárok munkaértekezlet 
keretében való összehívására 
egyszer sem került sor. A jö
v6ben meg kell valósulni a 
markáns érdekvédelemnek. 
Azt is figyelmébe ajánlotta az 
űj vezetésnek, hogy töreked
jenek a vasútnál múköd6 
szakszervezetekkel való jobb 
együttműködésre, hiszen ez 
az elobbre jutás egyik záloga 
is. Végezetül felhf9ta a fi
gyelmet a bölcs, átgondolt 
választásra, döntéshozatalra. 

A lényegre való törekvés 
fejez6dött ki a küldöttek 
hozzászólásaiból, többen 
csak t6mondatokban jelez
ték észrevételeiket, vagy 
visszautaltak a beszámolók 
egyes pontjaira. 

Mári c.ábor, a szegedi ib
vezetoje is tömören fogal
mazott. Elmondotta, hogy 
nehéz négy év áll mögöt
tünk, minden tisztségvise-
16re és tagra sok feladat há
rul. IGemelte a nyugdíjasok 
aktivitás6t, a szervezethez 
való hdségét. Utalt a makö
dési "1'JIVlll'Okm, a>Mlyr6l a lie
sz.ámol6 is kriti1cusan dt. Ki
fejtette, hogy a j6vdJ;,en 
tervszenl, szervezett kere
tek k&ött mdkidd., � 
ben lduélnfthat6 vasuto
� VJll szOk• 
� 
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Ezután Papp Pál bejelen
tette, hogy az 1990-ben 
megválasztott vezetőség le
mond. Megköszönte a bi
zalmat, a testületek segítő
készségét. 

Az első nap utolsó napi
rendje a választásokkal 
folytatódott, amelynek leve
zető elnöke Izsák Csaba, a 
nagykanizsai vontaJási fő
nökség szb-titkára. Atadta a 
szót dr. Imrédy Gyulánénak, a 
jelölő bizottság elnökének, 
aki jelentést tett a kong
resszusnak a bizottság 
munkájáról, majd ismertette 
a jelölő bizottság javaslatát. 
Ennek alapján a VSz elnö
kének tisztjére dr. Márkus 
Imre, Papp Pál és dr. Péter 
Mihály pályázott. A további
akban eltekintünk a jelölési 
procedúra részletes ismerte
tésétől. A VSz vezetőinek és 
vezető testületeinek éjsza
kába nyúló választási ered
ménye a következő: a VSz 
új elnöke dr. Márkus Imre 
lett. A két alelnök: dr. Péter 
Mihály és Győri István. Papp 
Pált, Márkus Imre javaslatá
ra a kongresszus nyílt sza
vazással tiszteletbeli elnök
ké választotta. (a második 
fordulóban dr. Márkus Imre 
123, Papp Pál pedig 113 sza
vazatot kapott). 

A Vasutasok Szakszerve
zete XIII. kongresszusán 
megválasztott vezetd tiszt
ségviselók és testületek 
névsora a következd: 

Vasutasok Szakszervezete 
elnöke: Dr. Márkus Imre 

Tiszteletbeli elnök: Papp 
Pál 
Alelnökök: Győri István, 
dr. Péter Mihály 

Vasutasok Szakszervezete 
-Elnöksége: 
Dr. Márkus Imre 
Papp Pál 
Győri István 
Dr. Péter Mihály 
Balogh László 
Feleky Pál 
Mári Gábor 
Simon Dezső 
Dr. Váradi Zoltán 

Felügyelő és egyeztető bi
zottság: 
Elnöke: Valet László 
Tagjai:, Kovács Sándor 
Tatár Arpád 
Póttagjai: Berki János 
Dr. Bulyovszky Lilla 
Németh Tibor 

(Folytatás a 6. oldalon.) 

Titkos szavazás 

Elmélyülve a dokumentumokba 
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Villáminterjú a VSz új elnökével 

,,Nekünk a szakszervezeti tag a főnökünk!'' 

Emlékezetes, feszült szituációt teremtett Papp 

Pál, Péter Mihály és Márkus Imre versengése a 

Vasutasok Szakszervezetének elnöki posztjáérl. A 

hármas jelölés előbb kettőre fogyatkozott, majd 

a küldöttek Papp Pál és Márkus Imre között vá

lasztottak, az utóbbi javára. Győzött az új, a friss 

erő, az energikus, határozott karakter. A többség 

várakozása valósággá vált, a derengésból re

mény született. Az eredményhirdetés izgalmas 

pillanatai után néhány kérdést tettem fel a gyön
gyöző homlokú Márkus Imrének, aki munkás

ból diplomás, bizalmiból elnök lett. 

- �ilyen gondolatokkal 
érkezett Szombathelyről a 
budapesti kongresszusra? 

kat nyissunk, szigorúbb ön
vizsgálatra, mélyebb elem
zésre van szükség. Ha 
ugyanis nem tárom fel a hi
bákat, nem elemzem a fo

szerkesztőség a sajtószabad
ság légkörében, önállóan 
igazi szellemi műhelyként 
dolgozhassék. Halaszthatat
lan feladatomnak tekintem a 
gyors kapcsolatfelvételt a 
partnerszervekkel: a társz
szakszervezetek tisztségvi
selőivel, a MÁV vezetőivel. 
A további sorolás helyett azt 
mondanám: az első napok 
természetesen az ismerke
désekkel, a tájékozódással 
telnek, ám már ezek sem 
nélkülözik az intézkedése
ket, az operatív feladatok el
látását. 

-· Végül azt kérdezném: 
milyen vasutas-szakszer
vezet él a képzeletében? 

- Markáns arculatú, kiszá
mítható szakszervezettel 
számolok. Olyannal, amely-

nek határozott karaktere 
van, érdekvédelmi közpon
tú, kiszámítható a partnerek 
és a tagság számára. Olyan 
szakszervezet él a céljaim
ban, amely nemcsak megal
kotja a kor követelményei
nek megfelelő alapszabályt 
és programot, de végre is 
hajtja azokat. Színvonalas 
testületi munkával, az okta
tás-képzés szem előtt tartá
sával, felkészült szakértő 
gárdával, a sztrájk-képesség 
fokozásával. Úgy, hogy az 
apparátus munkája aláren
delődik az érdekképviselet 
fő céljainak, a szakszerve
zeti tagság szolgálatának. 

- Köszönöm a beszélge
tést, és eredményes mun
kát, jó egészséget kívánok. 

Kárpáti Sándor - Kétkedéssel. Vállaltam 
az elnökjelöltséget, de tele 
voltam szorongással: mi
lyen lesz személyem fogad
tatása, mekkora lesz a támo
gatottságom? Eddig szű
kebb körben mozogtam, ez
után a nagyobb nyilvános
ság fókuszában kel) helyt 
állnom, egy szerteágazó 
szakma sokféle érdekütkö
zéseiben. Mindvégig ben
nem motoszkáltak a kérdő
jelek: hogyan fogadnak, 
mint vidéki járműjavítóst, 
ha rám esik a választás, meg 
tudok-e felelni a követelmé
nyeknek, m1 lesz az erő
sebb, a szembenállás vagy 
az esyüttdolgozás? 

gyatékosságok okait, akkor ----------------------1 

- Es amikor kihirdették, 
a szavazás eredményét, 
akkor melyek voltak az el
ső, domináns érzései? 

- Az első reakcióm az 
volt, hogy a többség akarta 
a változást. A változást kí
vánók engem láttak olyan 
kísérleti alanynak, akivel le
hetne próbálkozni, akiben 
garanciát láttak a viszonyuk 
jobbításához. Nem éreztem 
olyan mértékű felszabadult 
örömet, amekkora lehetett 
volna, hiszen hármas jelö
léssel kellett megküzdeni, s 
az öröm egyúttal feszültség
gel is járt a családom miatt: 
azért hogy Szombathelyről 
kell a fővárosba járni. A 
várható feladatok nem béní
tottak meg, de a család tá
volsága foglalkoztatott, egy
szersmind erőt is adott, 
megduplázta felelőssége
met. Kétségtelen, a hazai 
pálya könnyebb lett volna. 

- Milyennek látta a 
kon�resszust? 

- Oszintének, annak elle
nére, hogy nem volt annyira 
kritikus, amennyire kellett 
volna. 

- Mire gondolt? 
- Ahhoz, hogy lezárjunk 

egy időszakot és új távlata-

nem tudjuk azokat kijavíta
ni, leküzdeni. Ne csapjuk be 
magunkat, hogy őszinte volt 
a kongresszus, azt azért ál
lítom, mert a színfalak mö
gött mindenki tudta. hogy 
miről van szó, de nem 
mondták ki, nem nevezték 
nevén a dolgokat, azt csak 
a szavazatok eredménye 
mutatta. A változtatás igé
nye érződött a levegőben, a 
küldöttek azért cselekedtek 
a szavazófülkében. Ez jel
lemző a mai viszonyokra, az 
emberi magatartásra, a de
mokrácia jelenlegi állapotá
ra. 

Erős még a Jan1;1s-arcúság. 
Ezt nem lenne helyes elhall
gatnunk, letagadnunk. Egy 
szakszervezeti tagnak nem 
szabad azon meditálnia. 
hogy realis kntikál gyako
rol_ion az általa megválas1-
tott t1:,ztségv1sclő munkáján 
és magatartásán. Ne feled
jük: nekünk a szahzerve1e
Li tag a főnökünk 1 

- Melyek lesznek a kong
res<;zus utáni első munkana
pok legfontosabb lépései, 
milyen teendőket sorol el
őre? 

- Elsőként említeném az 
apparátus tájékoztatását, el
igazítását az alapszabályban 
rögzített elvárásoknak és 
módszereknek megfelelően. 
Indítanunk kell a tagozati és 
szakági választások előké
szítését. Fontos a pénz
ügyek áttekintése, annak 
szemügyrevétele, hogy mi
ből élünk, mire elég a pén
zünk. Már az első napon 
szeretnék betekinteni a szer
kesztőség munkájába, hogy 
azután részletesebben és 
konkrétabban is megbeszél
jük a Magyar Vasutas kor
szerűsítésének tennivalóit, 
annak érdekében, hogy a 

1954. máJ�:,�, ���::�,�:��f,a vao A 1 
k,özé�1sk,o(a elvégzése_ után 1972-ben került a szombathelyi !! 

Jar�uJ�v,t�ba Volt geplakatos, d,zelmotor-szereló, csapá
gyonto Kesóbb a munkaugy, osztályon dolgozott Munka 1 
mellett végezte el a Pécs, Janus Pannonius Tudomány 
Egyetem jog, karát. 

Megválasztása előtt a MAV VasJármű kft munkaügyi- és 
humánpolitika, osztályának vezetőJe volt Korán bekapcsoló
dott a szakszervezeti mozgalomba Többek között volt bi
zalmi, műhelyb1zottság1 titkár, fób1zalm1, a VSz központi ve
zetőségének tagJa, országos választmányi tag. Az MSZOSZ 
delegált tagJa. Elnökké választása előtt az MSZOSZ Vas me
gyei k!rendeltségének Jogsegélyszolgálatát látta el. 

Katalin Miskolcról 

érkezett a kongresszusra 
Mint a mandátumvizsgáló 

bizottság Jelentéséből is ki
tűnt, a konferenciateremben 
255 szavazat, Joggal rendel
kező küldött foglalt helyet. 
Végig tekintve a terem zsú
folásig megtelt széksorain. 
üde színfoltot, megnyugtató 
látványt nyújtott a fiatalok, 
köztük a vasutas lányok, asz
szonyok szemmel is lemér
hető nagy aránya. 

Aggodalomra tehát sem
mi ok. Van kinek átadni a 
stafétabotot, s az idősebb 
generáció gazdag tapasz
talatait. 

Az egyik szünetben olyan 
fiatallal beszélgettem, - 6 

.. egy volt a sok közül -, aki ez
úttal először vett részt ilyen 
nagyszabású szakszervezeti 
rendezvényen. A bájos ifjú 
hölgy, a 22 éves Túr Katalin 
Miskolcról érkezett. 

- Mióta vasutas? 
- Négy éve. A középiskola 

elvégzése után - pályamódo
sítással - kerültem a vasút 
állományába. 

- Pályamódosítással ... ? 

- Igen Az az igazság, hogy 
az idegenforgalomban sze
rettem volna elhelyezkedni, 
a MÁVTOURS-nál is próbál
koztam, de nem sikerült. Így 
kerültem a MÁV Miskolci 
Osztószertárfőnökségre, be
szerzőnek Emellett a társa
dalombiztosítási ügyeket ,s 
én intézem 

- Szakszervezeti tisztsé
ge? 

- Szb-t1tkár helyettes va
gyok. 

- Mi a véleménye a kong
resszusról? 

- Színvonalasnak tartom. 
Pedig az előzetes informáci
ók alapján rosszabbra, ke
mény vitákra számítottam. 
Ezzel szemben minden a 
forgatókönyv, az elfogadott 
program szerint nyílt, őszin
te légkörben bonyolódik. Kü
lönösen örülök annak, hogy 
nagyon sok küldöttet és 
szakszervezetünk vezetőit 
személyesen is megismer
hettem. 

- vi -
-
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A KONGRESSZUS KRÓNIKÁJA 

A VSZ vezetői: dr. Péter Mihály, dr. Márk4s Imre és Győri István 

( Folvtatás az 5. oldalról.) 

Pénzügyi Ellenőrző Bizott
ság: 
Elnöke: Titjákné dr. Novák 
Ilona 
Tagjai: Bárány Balázs 
Bognár Zoltán 
Dr. Munkácsy Lajos 
Tajti Istvánné 

A kongresszus szombaton 
reggel Márkus Imre elnök
letével folytatta munkáját. 
Köszöntötte a meghívott 
vendégeket, majd felkérte 
Győri István alelnököt, a 
programszerkesztő bizott
ság vezetőjét, hogy tartsa 
meg szóbeli kiegészítőjét. 
Az alelnök elöljáróban 
hangsúlyozta: szakszerve
zetünknek nagy szüksége 
van arra, hogy rendelkez
zen egy olyan időt álló 
programmal, amely rend
szerbe foglalja a célokat, s a 
feladatokat. Készült ilyen 
program-tervezet. Most az a 
feladatunk, hogy a kong
resszus vitassa meg, véle
ményezze, s ha a küldöttek 
szükségét látják egészítsék 
ki javaslataikkal. 

Az alelnök ezután arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 
program-tervezet egymásra 
épül, tartalmában, eszköz
rendszerében és módszeré
ben egységet képez. A szer
kesztők építve a területi, 
szakági és a rétegszerveze
tek testületeitől érkező ja
vaslatokra, olyan helyzetér-
tékelésből indultak ki, 
amely meghatározza a 
szakszervezetek mozgáste
rét. Ennek függvényében 
tettek javaslatot folyamatos 
és aktuális érdekképviseleti, 
érdekvédelmi célkitűzések
re, hangsúlyt helyezve a 
működési területek gazda
sági, gazdálkodási feltétele
inek, reális helyzetének be
mutatására. A feladatok 
meghatározásánál elsőbbsé
get kaptak azok a célok, 
amelyek a stabilabb élet- és 
munkakörülmények megte-

remtését szolgálják. A prog
ram érdekvédelmi feladatá
nak eredményes megoldása 
érdekeinek rendeli alá szak
szervezetünk belső műkö
dési feltételeit, a szakszer
vezet szervezeti felépítését 
is. Így például a szakmai, 
területi érdekképviseleti 
funkciót, a centralizált irá
nyítás erősítését és új szak
szervezeti finanszírozási 
rendet. 

Új vonása a program-ter
vezetnek, hogy kiemelten 
kezeli a tagszervező mun
kát, a szakszervezeti egy
ségre való törekvést, a szak
szervezeti tisztségviselők 
életpályájának a folyama
tosságát és az oktatás fon
tosságát. 

A VSz program-tervezete 
figyelembe veszi a tagság 
nembeli és életkori összeté
teléből adódó sajátosságo
kat. Ezért a nyugdíjasok, a 
nők és a fiatalok között és 
az érdekükben vállalt fel
adatok meghatározását kü
lön fejezetekben határozták 
meg. 

Az alelnök szóbeli kiegé
szítője után négyen kértek 
szót: Balogh László, Kará
csony Szilárd, Horváth Ist
ván, és Kun Dezső. Módo
sító javaslataik figyelembe
vételével a kongresszus el
fogadta a Vasutasok Szak
szervezete programját, ame
lyet lapunk 13. oldalán köz
lünk. 

A kongresszus ezután a 
meghívott vendégek felszó
lalásával folytatta munká
ját._ Elsőnek Sipos István, a 
MAV Rt. megbízott vezér
igazgatója kért szót. A rész
vénytársaság jó kívánságai
nak tolmácsolása után a 

· vasút helyzetével foglalko
zott. Utalt arra, hogy a köz
lekedési ágazatok közötti 
piaci versenyben hiányzik 
az esélyegyenlőség. Ez hát
rányos a vasútra nézve. A 
másik nagy problémaként 
azt említette, hogy az oly 
fontos és sokszor hangozta-

tott kereskedelmi szemlélet 
mé_g csírájában sincs meg a 
MA V Részvénytársaság ap
parátusában. Emiatt a veze
tők napjainkban is nagyon 
sok szemrehányást kapnak. 
Ezért nagyon fontosnak 
tartják, hogy a vasút ver
senyképessége javuljon. Ah
hoz, hogy a MÁV a ver
senymechanizmusnak meg
tudjon felelni, három felté
tele van: első az áruforga
lom gyorsítása. A fuvaro
zásra feladott áru útja meg
engedhetetlenül hosszú. Jól 
szemlélteti ezt a kocsifordu
ló idő, amely az elmúlt évi 
4 napról 5,2 napra növeke
dett. A második feltétel az 
egységes tarifarendszer ki
alakítása. Mivel ez nem va
lósult meg, a kereskedelmi 
apparátusnak az árajánla
toknál több szempontot kell 
figyelembe venni. Harma
diknak azt említette, hogy a 
szolgáltatásoknál nem tud
tak előre lépni. Ennek a há
rom feltételnek a hiányával 
magyarázható, hogy az el
múlt időszakban az áruszál
lítási teljesítmények draszti
kusan, évente folyamatosan 
10-11 millió tonnával csök
kentek. 

Ez a folyamat lehetetlen
né tette a vasút gazdálkodá
sát. Ehhez járult egy másik, 
a korábbi években évtize
dekben soha nem tapasztalt 
jelenség: a fuvardíjak meg
fizetésének halasztása vagy 
elmaradása. A MÁV-nak je
lenleg a külső és belső kint
lévősége meghaladja a 17 
milliárd forintot. 

Példákkal, számokkal is 
érzékeltette, hogy a külső és 
belső tényezők megváltozá
sa - belforgalom, export, im
port, tranzit, - miatt milyen 
mérhetetlenül nagy anyagi 
hátrányok érték a vasutat. 
Csak a jugoszláviai embar
gó miatti bevételkiesés 13 
milliárd forint. 

A MÁV az említett felté
telek mellett a nullszaldós 
vállalati eredményt is kép-

telen kigazdálkodni. Ezért 
az 1993. évi 16 milliárd fo
rint veszteséggel szemben 
erre az évre 22 milliárdos 
veszteséget tervezett. Ennek 
indoklásául az áruszállítási 
bevételek elmaradását és a 
veszteséges személyszállí
tást jelölte meg. 

A megbízott vezér-
igazgató ezután a kibonta
kozás lehetőségeiről beszélt. 
Az ezt előmozdító tervek 
között említette a személy
szállítás fejlesztését és a 
szolgáltatások színvonalá
nak növelését, elsősorban a 
belföldi és a nemzetközi 
forgalomban. Az Inter City 
vonatok például már ver
senyképesek a közúttal. 
Ezért az új menetrend élet
belépésével Miskolc és Nyí
regyháza után, Szegedet és 
Pécset is bekapcsolják az IC 
forgalomba. Késóbb Sop
ront és Szombathelyt is szá
mításba veszik. 

Sipos István után Németh 
László a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetének alelnöke 
lépett a mikrofonhoz. 

Köszöntője és szakszerve
zetük jó kívánságainak tol
mácsolása után azzal foly
tatta, hogy ők már túl van
nak a kongresszuson. De 
nem erről, hanem a szak
szervezetek közötti vi
szonyról, az együttműkö
désről, a vasutasokat fenye
gető veszélyről beszélt. A 
három közül a szakszerve
zetek közötti partneri vi
szonyt emelte ki, mert mint 
mondotta: - a tagság érdeke 
is azt kívánja, hogy ez létre
jöhessen. A jövőben el kell 
kerülni az eseti szembenál
lásokat, és azokat a vitákat, 
amelyek alapvetően nem az 
érdekvédelem miatt gerjed
nek. Ezek ugyanis sem a ta
gok, sem a mozgalom álta
lános érdekeit nem szolgál
ják, de hosszú távon még az 
egyes szervezetek érdekeit 
sem. 

Az együttműködés alap
elveiként a következőket 
sorolta fel: a kialakult viszo
nyokat tudomásul kell ven
ni, korrekt partneri kapcso
latot kell létesíteni a szak
szervezetek között és egy
másnak kiszán;ítható part
nerévé kell válni. Magatar
tásunkat ezek szerint a nor
mák szerint kell kialakítani. 
Meg kell találni azokat a 
pontokat, amelyeknél talál
koznak a szervezetek érde
kei' és ahol egybeesnek a ta
gok érdekei. Ezeknél meg 
kell keresni a közös fellépés 
és az együttműködés lehe
tőségét. El kell fogadni a 
másik szervezet másságát, s 
az érdekekből adódó külön
bözőségeket, hiszen ezeken 
belül is lehetőségesek elté
rések. További együttműkö
dési elvnek gondoljuk a 
szolidaritást, hiszen egy
egy alkupozicióban akkor 
jöhet létre egyezség, ha má
sok érdekeire is tekintettel 

vagyunk. S ezek érvényesü
léséért saját érdekeinkből is 
hajlandók vagyunk enged
ni. Ha az együttműködés 
ilyen elvi alapokon történik 
az elmúlt időszaknál jobb 
lehet a vasútnál levő szak
szervezetek és az országos 
konföderációk együttműkö
dése is. 

Németh László a vasuta
sok fenyegetettségére is ki
tért. Mint mondotta ma a 
legnagyobb fenyegetettség 
a vasútpolitika bizonytalan
ságában és kiszámíthatat
lanságában van. Ezért a 
szakszervezeteknek elemi 
érdeke, sőt kötelessége, 
hogy a szervezeti érdekeket 
félretéve a vasútpolitikát 
befolyásolják, mert ez alap
vetően magába foglalja a 
bért, a foglalkoztatást és 
minden olyan törekvést, 
ami feltehetően minden 

-szakszervezet programjá-
ban benne van. Ebben mi
előbb meg kell találni a kö
zös fellépést és a nyilvános
ság lehetőségét, mert a fe
nyegetettség a körvonalazó
dó, kialakulóban lévő köz
lekedéspolitikai koncepció 
_tartalmában is ber 1e rejlik. 
Ha a szakszervezetek a kö
zeljövóben valamiben meg
találhatják a közös fellépést 
az mindenképpen ez az a 
terület. 

A Vasúti Dolgozók Sza
bad Szakszervezete nevé
ben Gaskó István elnök 
szólt a kongresszushoz. Be
szédét így kezdte: a meghí
vást örömmel fogadtam és 
éltem a lehetőséggel, hogy 
részt vegyek annak a szak
szervezetnek a kongresszu
sán, amelyből nyolc
vankilencben, tagsági viszo
nyunkat megszüntetve lép
tünk ki, s amellyel az eltelt 
négy évben sokszor kerül
tünk konfliktus helyzetbe. 

Ezt a gondolatot folytatva 
az elnök szájából kellemes 
meglepetésként hatott, ami
kor ezeket mondotta: - úgy 
gondolom, hogy most, ami
kor az elmúlt időszakot ér
tékeljük, és a következő 
négy év feladatait is számba 
vesszük, mindannyiunknak 
felül kell emelkednie azo
kon a napi küzdelmeken, 
amelyek a szervezeteinket 
szembeállítják egymással. 
Hiszen bebizonyosodott, 
hogy a vasutasok képvisele
tére munkavállalói érdekeik 
érvényesítésére, akkor van 
a legnagyobb esély, ha kö
zösen lépünk fel. 

Hivatkozva a VSz prog
ramjának a belső működési 
feltételeket meghatározó fe
jezetére, ezeket mondotta: 

- Nekünk nem szabad il
lúziókat kergetni, mégis azt 
gondolom: a hetvenháro
mezer vasutas alapvetően 
megalapozza, az önálló ér
dekvédelmi szervezetek ak
cióegységének, illetve 
hosszabb távon, szervezeti 
egységének a helyreállítá-
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sát. Az összefogásra, a k� 
zös együttes fellépésre tehát 
szükség van, mert létszám
leépítéssel még mindig szá
molni kell. 

Ezeknek a gondolatoknak 
a kifejtése, a társada
lombiztosítási és üzemi ta
nács választások eredmé
nyeinek értékelése után a 
VDSZSZ nevében gratulált 
az újonnan megválasztott 
vezetőknek és tisztségvise
lőknek. 

A Friedrich Ebert Alapít
vány budapesti irodájának 
képviseletében Rainer 
Gimdt elnök meleg szavak
kal mondott köszönetet a 
meghívásért, valamint 
azért, hogy felszólalhat a 
kongresszuson. Elöljáróban 
hangsúlyozta, hogy fél év 
alatt ez a harmadik alka
lom, hogy vasutas-szak
szervezeti kongresszuson 
vehet részt. Ez is jelzi, hogy 
a magyarországi rend
szerváltás óta a vasút terü
letén más szakszervezetek 
is folytatnak érdekvédelmi 
munkát. Ez példamutató le
het a többi ágazat részére is. 
Különösen akkor, ha arra 
törekszenek, hogy a szak
szervezeti prularizmust a 
lehető leghatékonyabbá te
szik. 

Arra is rámutatott, hogy a 
pluralizmusnak két éle van: 
egy kedvező és egy kedve
zőtlen. Az utóbbira a part
nerek közötti hosszadalmas 
egyeztetés a jellemző. 
Ugyanakkor az rendszerint 
pozitív, hogy a konkurencia 
harc következtében mindig 
meg lehet találni a jobb és 
hatékonyabb érdekvédel
met. Ilyen szemszögből ér
tékelte a két gárdonyi kon
ferenciát is, s arra a megál
lapításra jutott, hogy a vas
utas-szakszervezetek közöt
ti együttműködés kibonta-
kozóban van. Ebbeni 
meggyőződésében, csak 
megerősítették, amit az 
együttműködés fontosságá
ról itt a kongresszuson hal
lott. 

A szakszervezeti mozga
lom szerepét, s a feladato
kat elemezve kifejtette, 
hogy elsősorban a munkae
rop1acon rendelkezzenek 
megfelelő kompetenciákkal 
és potenciákkal, klasszikus 
cselekvési területük pedig a 
kollektív szerződés, a bérta
rifamegállapodások és az 
üzemi érdekképviselet. 
Ugyanakkor a szakszerve
zeteknek új területeket is fel 
kell tárni. Mindez termé
szetesen a tagság érdeke. 

Végezetül a szervezetnek 
sikeres jövőt, az újonnan 
megválasztott vezetőknek 
pedig sok sikeri kívánt 
munkájukhoz. 

Az MSZOSZ-hoz tartozó 
kereszténydemokrata, ke-

(Folytatás a 7. oldalon.) 



iesztényszociális platform 
üdvözletét Borhidi Gábor 
tolmácsolta. Jó érzéssel 
nyugtázta, hogy a vasutas
szakszervezet programjába 
is bekerült a platformok 
múködésével kapcsolatos 
támogatás. 

Tóth József, a Közlekedési 
és Szállítási Szakszerveze
tek Nemzetközi Szövetségé
nek ftStitkára egy prágai ta
nácskomról hazaérkezve, 

,�rdl �e&l!ft a 
konferenci-..embe érke-
�, hogy kösz.öntse annak 
a vasutas-szakszervezetnek 
a kongresszusát, melynek 
maga is tagja. A táviratot 
még Prágából elküldte. 
Most csak arra hagyatko-

zott, hogy gratuláljon az 
űjonnan megválasztott el
nöknek, elnökségnek és ki
fejezte reményét a további 
jó együttmtlködésre. 

A meghívott vendégek 
hozzászólása után követke
zett a zárszó. Dr. Márkus 
Imre fgy sommázta a kétna

pos kongresszus munkáját. 
A Vasutasok Szakszerve

zete a kitűzött feladatát el
végezte. Van programunk, 
űj alapszabályunk. Döntöt
tünk szakszervezetünk 
szervezeti felépftésérdl, a 
möködés anyagi feltételei
ről. Megválasztottuk a ve
zetd tisztségviselőket, s 
meghatároztuk a mtlködés 
személyi és tárgyi feltétele
it. Most rajtunk a sor. Ké
rem a küldötteket, hogy 
megbízóikat tájékoztassák a 

XIII. kongresszus munkájá
ról. Ismertessék meg velük 
az elfogadott határozatokat 
és legjobb tudásuk szerint, 
személyesen mtlködjenek 
közre azok megvalósításá
ért. 

Az elnök ezután köszöne
tet mondott mindazoknak, 
akiknek része volt a kong-

. resszus tartalmi, technikai 
előkészítésében és lebonyo
lításában. Végül a megvá
lasztott tisztségviseldk ne
vében megköszönte a bizal
mat. 

A kongresszusról tudóslottak: 

Kaszala 9'ndor 
VIii Ferenc 

Fotó: Túttd Tibor 

TáviratOk a 
kongresszusnak 

TJSZ1tlt KongrtsllJUi Klildötttk 
f.n� meg, hogy köszöntsem 

az Önök konpszusál az egész 72 
em f& szlovákiai vasutasok szak
m,rvei.ete nevében. 

nyen és mérlegeljük a családi cse
reüdülfollés lehet6ségét is. 

Jó az együttmtlködésünk nem
csak a vei.et6 szakszervei.eti képvi
selőkkel és baráti a kapcsolatunk a 
Miskolci alapszervezeue� Berta At
tila úrral és Szombathelyr61 Pintér 
József úrral. A miskolci és a szom
balhelyi alapsmvezet nagyon jó 
kapcsolatot q,{tett ki a Bratislavai 
és Zvoleni alapszervei.eteinkkel. 

F.ngedjék meg, hogy a kong
resszus alkalmából köszöoetünlcet 
:fejeu.em ki barátainknák a nekünk 
n)'lljtott segítségért az önök vezető 
s7.,akszeNezeti �pvisel�nék és ne
ve�� P& és Of&i István 
� 

Jijll.CIQ,. a jöv&en IS dem-
csak a köiis '1llltllha1'r �• vJIÚIÍ 
� fog mintd jjmokölai ba
•tmeg a jé báti él•mk•� 
esoJatok.•Ülmlölse.-.fe� 

IMJlllll!lrll!t-s,',URWT�űoJidarilú, 

JftliiMl .... 11 kötMpi! 

·�ii-kmgrdüt� 

nak sikeres twcskozást, kívánom, 
hogy a kongresszusi küldöUek 
olyan vezető testületet válasszanak, 
amelynek meglesmek az adottságai 
ahhoz, hogy sikeresen tudja képvi
selni a s7.akszervezeti tagok jogos 
igényeit az olyan életszínvonal el
érésében, amely a magyar vasutaso
kat joggal megilleti. 

Sedlícek lmridl 
elnök 

• • • • •  

A Textilipari Dolgozók S7.lk
szervezete nevében köszöntöm a 
kongresszust és �v6iL 

Sajnos, hivatalos lcülföldi tm"gya
lásom miatt smnílyesen nem tu
dol e)e_get k:lmi meghfváotoknak. 

Kíváom. "°JY a kon� a 
kittliöU fcladaJáit __,,, � 
vqm Ebllczkív6noka�ev6k
nek jó maki.. 

Odvözlettel: 

TISZTELT KOUÉGÁK! 

A Nyomdaipari Dolgozók 
Szakszervezete egész tagsága ne
vében tisztelettel köszöntöm 
kongresszusotokat, tudjuk, hogy 
igen nehéz időszakot él át a vas
utastársadalom. De bizton állíthat
juk, közös tapasztalataink és sok 

tél,;s egm.ében "8bikuJt � a vi
l4gban végbement � 
megfelelően modern mtmai 
szervezetté fejlódött. 

Tagjaink. lözött a kelet-európai 
ors�k szakszervezetei mellett 
egyaránt megta,lálhatók a nyugati 
er6s, valamint a világ valamennyi 
régiójából egyéb közlekedési 
szalcszervezetek is. 

Szövetségünk több alkaJommal 
megmutatta, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete fontos mmunba, 
s a válságos pillanatokban a VSz 
mellett álltunk. 

Jelen voltunk a vasutasok álta
lános figyelmeztető �jánál és 
a felhívásunkra többek között az 
angolok, a belgák. a franciák és a 

• • • • •  

éves együttmúlcödésünt alapján 
is, hogy szalcszerve1.dek képes 
megbírlcózni ezekkel a bllfvásot
kal. 

Kívánjuk, hogy a kongresszus 
eredményes munkát végezzen, 
hogy megteremtse további ered
ményes egy_üttmúlcöd6sünk felt6-
teleit. Meggy6z&lésünk, bogy ll 

leagyel vamtad 
VSz aktjójáf. 

Az elnídlt '&zi �
nál a VSz � a sttrájt elkeí&-
��·�dele
gációt. 

Tisztelt kongres.w.us. barátaim! 
Mint ezidáig. a jöv6ben JS Slii-

míthatnalc szövetségünk t4iaop
tásn, s kívánom. hogy kong
resnusuk eredményesen mja 
mbilkájál 

Hangsúlyozza ez a kongresszus 
az egységet, az eredményeket a 
vasutas dolgozók érdekében! 

Prága. 1994. április 8. 
A KS1SZNSZ Titkársága nevében: 

TóthJór.sef 
ffititkár 

Magyar S7.akszervezetek Orszá
gos Szövetségében közösen egy új 
és val6ban er6s szalcszervezeti 
mozgalom pillérei lehetünk az el
következend6 id6szalcban. 

Üdvözlettel: 

-

.BúsonyA.....,_ 
elnök 

MILYEN VOLT? 
A kongresszusok a szakszervC1.C- val, a demolmícia jMmb'lylinat be- 1ama meg hangnr:ni&, sdludl, alakítsa 
tek legmagasabb fórumai. A Vasuta
sok Szakszervezetében is. Tükör ez a 
fórum a politikai kultúráról, összeg
ződik benne a kolleklfv tapasztalat. 
Látlelet a szervC1.CII dolgozók helyze
téről, az érdekvédelem állapodrót. 
Tervkovácsolás is egyben: kivel, ho
gyan tovább, merre van az előre az 
érdekvédők számára. 

Az id&ebbekben sok kongressms 
emléke él a korabbi évtizedekbfil és a 
legutóbbi esztcnd&b61. Ezek különbö
zí!ck voltak: 16lv6ayosabbak és csende
sebbek, izgalmasak és érdektdenet. 
Ám mindegyikben taWhattunk érdekes, 
tanuls4gos IDOIDClllllmoul (Mostaná
ban annak megfigyelése és tapasztalása 
nyújt igazi st.ellemi élményt, ahogyan 
fllkömek a régi beidegztidések a meg
változott körülményekkel, az új felada
tokkal.) 

Milyen volt a legutóbbi, a tizenhar
madik? A rmtvevók: véleménye bizo
nyára megoszlik egy-egy konkrtt .t&
désben, hangsúlyban, de valószínO, 
hogy egyetátfink abban: nem bizonyult 
S1.CICIICSédeommnak ati7.cnharmadik. 
Mert a rangos tanácskozás megfelelt a 
várakoúsoknak, teljesítette � 
Legföbb jellemmjét abban fogalmaz
hatjuk meg, hogy tartalmas volt Fajsli
lyos kérdésekben döntött demokratiku
san, im.JJOd'lt fegyehnel.ettséggel és 
pergll ritmusban 
. Úgy Wtszik. sikerill "6lani ana, és 
�- hogy egy� 
-, de b6mielyik más (6nnn és fatillet -
nem tehet sem az öűll6 golidollfOk 
nSkii6, b6lopi6jidod � de • v�gn6lklli, �-. a 
... dailokdcia siríbelff iál;;Ya, 

=�=== 
:tgyllt....,.._,�-"-

rom a tqJRZCIDI{• mbzavea:t: a 
� • VDS1SZ és a leg
nagyobb, a moghalírom, a VISIIIJIC)t 
S7.lbzervezete. RúdMul mind a b6rom 
111'5-111'5 koofödeócióboz köt&lik: az 
Autonómokboz, a Lig6boz, és az 
MSZOSZ-bez. Ez a pluralimus min
dennapi, nyílt, tm.elfogható megnyil
vúulása. M"mdeoki 6abeti � el6-
nyeit és h6trányail Az ütivistanak, és 
a tisztségviseffl-, de a tollforp&6t
riak is - ez egyben gyakcxtdfaq,et ► 
lent, a pluralizmus isto1'i't tfmlja, 
amelyben lehet tanulni, laplSZtaJatobt 
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A VSz XIII. kongresszusának dokumentu��i< 

A 

Vasutasok Szakszervezete tevékenységének kereteit 
és annak tartalmát az 1990-es kongresszus óta eltelt 
időszakban a magyar társadalomban és a gazdaság
ban bekövetkezett változások határozták meg. Gyö-
keresen átalakultak a politikai- társadalmi körülmé

nyek, a nemzetgazdaság tulajdonviszonyai, és ezzel egyidő
ben az ezzel kapcsolatos törvényeken nyugvó szabályozási 
rendszerek. Ez új feladatokat szabott szakszervezetünknek, 
melyeket a korábbitól merőben eltérő körülmények között 
kellett végezni. Alapvető célunk volt az új arculat kialakítása 
az idő próbáját is kiálló értékek megőrzése, az ezekből tör
ténő építkezés. 

Megállapítható, hogy az elmúlt négy év tagságot és szer
vezetet egyaránt próbáratevő időszak volt. Az eredmények 
bizonyítják, hogy a VSz szakszerűséget és tagjai iránti elkö
telezettséget hordozó, társadalmi és ágazati-szakmai körök
ben elismerést szerző szakszervezetté tudott válni, gazdája 
és zászlóvivője lett a rábízott munkavállalói érdekeknek, em
beri sorsoknak. 

Az elmúlt 4 évben nemcsak a szervezet, de a tagságunk 
is vizsgázott. A célokkal való azonosulás, a tisztségviselők 
részéről és iránt megnyilvánuló megértés és türelem, a nehéz 
időszakokban erősítette egységünket, jelentősen hozzájárulva 
ezzel szakszervezetünk hatékonyabb érdekvédelmi munkájá
hoz. 

A beszámolási időszak mérleg�t megvonva jelentős ered
ményeket és sajnálatos kudarcokat egyaránt elkönyvelhet
tünk. Végeredményben az eredményesség túlsúlya jellemzi 
ezt az időszakot. A szervezet átalakított struktúrájával méltó 
partnere tudott lenni az állami vezetőknek, a szaktárcának és 
a kormányzati köröknek. 

A Vasutasok Szakszervezete 
érdekvédelmi tevékenysége 

A rendszerváltással együttjáró politikai, társadalmi, gaz
dasági átalakítás a vasút minden területén éreztette hatását. 
A legérzékenyebb változást a szállítási teljesítmények csök
kenése okozta, hiszen az árufuvarozás közel egyharmadára 
csökkent a néhány év előttinek, de számottevően mérséklő
dött a személyszállítás is. A nagymértékű teljesítménycsök
kenés a bevételeket is negatívan érintette, s az így keletkező 
deficitből a kormányzati körök és a vasút vezetői elsősorban 
az alacsonyabb szintű foglalkoztatásban keresték a kilábalás 
lehetőségét. 

A rendszerváltás másik kísérő eleme a tulajdonformák át
alakítása, a privatizáció volt, amely a MÁV-nál is módosí
totta az egysíkú tulajdonszerkezetet. A kft-k sorozatos létre
hozása érintette munkavállalók nagyobb csoportjait, így fo
lyamatosan érvényesíteni kellett az érdekvédelmet ezen a te
rületen is. 

Az elmúlt években szervezeti és személyi változások is 
hozzátartoztak a MÁV Rt. átalakulási folyamatához (üzlet
igazgatóság, üzletvezetőség megalakítása, szakági irányítás, 
stb.). Nem volt zavartalan a szakszervezet működési köréhez 
tartozó egyéb szervezeti egységek - egészségügy, jóléti in
tézmények, késóbb a megalakult gazdasági társaságok -
helyzete sem. 

A VSz érdekvédelmi tevékenysége keretében, a változá
sokhoz igazodva felvállalta mindazon problémák megoldását, 
vagy legalább enyhítését, amelyek a munkavállalók megvál
tozott élet- és munkakörülményei során jelentkeztek. A szak
szervezeti tevékenység összhangjának megteremtése, bizto
sítása, az eredményesség alapvető feltétele volt. 

Ezek a folyamatok különös hangsúlyt adtak a foglalkoz
tatáspolitikai kérdéseknek. Alapvetően megváltoztak a dön
tési szintek, hiszen a legfelsőbb szintre helyeződtek a fog
lalkozással és bérezéssel kapcsolatos kérdések és csökkentek 
a középszervi és alapszervi feladatok. A foglalkoztatás biz
tonsága és a munkahelyek megőrzése érdekében az érdek
védelmi munka stratégiáját két irányban kellett meghatároz
nunk: 

- a létszámcsökkentést az elfogadható legalacsonyabb 
szintre kellett korlátozni, 

- azon munkavállalók részére, akiknek munkaviszonyát 
megszüntették az elérhető legkedvezőbb helyzetet kellett 
megteremteni (felmondási idő, végkielégítés, stb.). 

A létszámcsökkentés mérséklése érdekében központilag 
szabályozottan (a kollektív szerződésben, vagy megállapo
dásban) a következők kerültek alkalmazásra: 

- létszámfelvételi zárlat valamennyi munkakörben, 

- átképzés után átcsoportosítás más munkakörbe, 
- részmunkaidős foglalkoztatás, 
- kényszerszabadság. 
A munkaviszony munkáltatói felmondása esetén sikerült 

elérni: 
- a korengedményes nyugdíjazást azoknál akik a szüksé

ges feltételekkel rendelkeztek, 
- a kötelezőnél (Mt. szerinti minimális) körülbelül 50 szá

zalékkal magasabb végkielégítést. 
A privatizáció következtében megszűnő vasúti munkavi

szony nem járt a vasúti menet- és egyéb kedvezmények el
vesztésével. 

A MÁV teljes munkaidős létszáma 1990-1994 között 

1990 évben 123.154 fő 

1991 évben 113.266 fő 

1992 évben 

1993 évben 

1994 évben 

99.716 fő 

75.000 fő 

kb 70.000 fő létszám 

Az adatokból látható, hogy 1990-1994 között mintegy: 50 
ezerrel vagyis 43 százalékkal csökkent a MÁV létszáma. Eb
ből a privatizáció útján, nagyrészt az egyszemélyes kft-knél, 
továbbfoglalkoztatásra került közel 14 ezer fő. Ebben az idő
szakban (1994. év végéig) mintegy 6500 fő korengedményes 
nyugdíjba vonul és közel 10 ezernek szűnt, illetve szűnik 
meg a munkaviszonya emelt szintű végkielégítéssel járó vál
lalati felmondással. A többi munkavállaló munkaviszonya 
öregségi, vagy rokkantsági nyugdíjjogosultság, illetve mun
kavállalói felmondás útján szűnt meg. Néhány száz főre te
hető azoknak a száma, akik fegyelmi elbocsátás, illetve rend
kívüli felmondás miatt váltak ki a MÁV létszámából. 

A szakszervezetünk tevékenységének köszönhetően alig 
került sor olyan panaszra, amelyet jogszabályellenes munka
viszony megszüntetés miatt nyújtottak be, illetve olyan sére
lemre, amely a munkavállalók nagyobb csoportjának mél
tánytalanul nagy hátrányt jelentett volna. 

A munka díjazása, jogvédelem 

A XII. kongresszus állást foglalt a vasutas munkavállalók 
díjazásának átalakításáról, egy új alapbérmegállapítási sza
bályzat és bértarifa rendszer kidolgozásáról. Ezt 1992. feb
ruár l-jétől vezették be. Vitathatatlan elvi előnyei ellenére az 
új szabályzat nem elégítette ki teljes mértékben az elváráso
kat. A bérfejlesztési források szűkössége, a 100 százalékos 
tarifa ráállási •igény megvalósítása, a változtatási elvárások 
sokrétűsége miatt minden évben nehéz tárgyalásokra volt 
szükség. A több hónapig tartó tárgyalásokba bekapcsolódtak 
a kormány tagjai, sztrájkfenyegetettség és figyelmeztető 
sztrájk igénybevételére volt szükség a még elfogadható mér
tékű bérfejlesztés eléréséhez. 

Az átlagbérek alakulása 1990-1994 között 

év Ft/hó növekedés az előző évhez 

(o/o) 

1990 12.112 -

1991 16.787 38,5 

1992 21.522 28,2 

1993 25.566 18,7 

1994 31.957 25,0 tervezett 

Az átlagbérek fejlesztése mellett mindig figyelmet fordí
tottunk a kiegés�ítő juttatások és a bérpótlékok szintjének 
megtartására is. Igy sikerült kiharcolni a 13. havi fizetés be
vezetését, először kétheti, majd egyhavi alapbér alapulvéte
lével. 

A műszakpótlék mértéke többször is változott. Az új bé
rezési rendszer bevezet�se óta kijelenthető, hogy a műszak-

pótlék végre tisztári elkülönült bérelem, mivel korábban az 
alapbér megállapításánál mindig csökkenő tényezőként vet
ték figyelembe. Ezzel elértük, hogy a műszak- és túlórapót
lék magasabb mértékű lett, mint amennyit a Munka Tör
vénykönyve tartalmaz. Szakszervezetünk a bérek növekedé
sét, az éves béremelés mértékét mindig úgy tekintette, mint 
a munkavállalók életkörülményeit leginkább meghatározó 
tényezőt. 

A privatizációval kapcsolatban az írásos beszámoló így 
fogalmaz: a kormányzat alaposan át nem gondolt, a követ
kezményeket nem mérlegelő gyors és látványos eredményt 
remélő intézkedés-sorozata elsősorban a MÁV· foglalkozta
tás-politikájára kívánt - gazdasági nehézségek árán is - ha
tást gyakorolni. E koncepció szerint a MÁV létszámának 
nagyságát úgy kell alakítani, hogy az teljes mértékben iga
zodjon a szűkös források által meghatározott anyagi lehető
ségekhez, azaz a veszteségek mérséklésének legkényelme
sebb formáját, a drasztikus létszámcsökkentést helyezte elő
térbe. 

A pénzügyi feltételek hiánya, az állam-MÁV kapcsolatok 
rendezetlensége, a törvényi háttér biztosításának elhúzódása, 
a gazdasági társaságokká történő átalakítás megszervezésé
ben való járatlanság és végül a megrendelés állomány nagy
ságának megállapítása nélkül 1992. elején láttak napvilágot 
a MÁV privatizációs elképzelései. 

A Vasutasok Szakszervezete vezető testületei több alka
lommal tárgyalták a MÁV privatizációs tervkoncepcióját, ál
lást foglaltak az átalakítási tervezettel, a végrehajtás módjá
val kapcsolatban, és azokról az érdekvédelmi kérdésekről, 
amelyek az 1992. év végén tartott egyeztető tárgyalások na
pirendjén is és a sikeresen megtartott figyelmeztető sztrájk 
követelései között is szerepeltek. 

A Vasutasok Szakszervezetének álláspontja és minimális 
követelése az volt, hogy a gazdasági társaságokba átkerült 
munkavállalók ne kerülhessenek rosszabb helyzetbe. 1993. 
január 7-én a MÁV Vezérigazgatóság és a Vasutasok Szak
szervezete között megállapodás jött létre a kft-lmél • tovább
foglalkoztatott dolgozókat érintő legfontosabb kérdésekről. 
Sikerült elérni, hogy a gazdasági társaságoknál is megkötöt
ték a kollektív szerződéseket és ezekben a MÁV bértarifa 
rendszere képezte a jövedelempolitika alapját. További vív
mányként értékelhetjük, hogy a vasúti menetkedvezmények 
is megmaradtak, illetve a foglalkoztatás biztosítása érdeké
ben a hivatkozott megállapodásban a kapacitás 80 százalékát 
a MÁV megrendelésekkel lekötötte. A gazdasági társaságok 
megalakítása jelentős előkészítő lépése volt a MÁV rész
vénytársasággá történő átalakításának. 

A beszámolási időszakot az jellemezte, hogy kiéleződtek 
a munkáltatók és munkavállalók közötti konfliktusok és ér
dekellentétek, ami meghatározta, illetve új alapokra helyezte 
a szakszervezet ezirányú tevékenységét. Minden évben ke
mény küzdelmet kellett folytatni a kollektív szerződésben 
biztosított jogosultságok megtartásáért és az elfogadható 
mértékű béremelésekért. 

A VSz fellépésének eredményeként, 1992-ben a részmun
kaidős foglalkoztatásba bevont dolgozók a kieső munkaidőre 
járó 50 százalékos bértámogatást megkapták, bár az egyik 
vasutas szakszervezet - feladatával ellentétes módon - presz
tízs okból sokáig akadályozta annak a Foglalkoztatási Alap
ból történő megtérítését. 

Az utóbbi években soha nem tapasztalt számban kellett 
vétót benyújtani jogszabálysértő munkáltatói intézkedések el
len. Sajátos megnyilvánulása volt a munkáltatónak, mely sze
rint a kifogásolt intézkedés felfüggesztése helyett megpró
bálta a vétót elbírálni, mintha egyben igazságszolgáltató szer
vezet is lenne. E jelenségek leküzdése sok időt és energiát 
emésztett fel. Hasonló volt a helyzet, amikor a munkaválla
lók érdeksérelme esetén kollektív munkaügyi vitákat kezde
ményeztünk. Jellemző, hogy a munkáltató - a Legfelsőbb 
Bíróságon folytatott közös konzultáció ellenére - még ma 
sem tartja érvényesnek, saját magára nézve kötelezőnek, a 
Munkaügyi Kollégium 154. számú állásfoglalását, amelynek 
értelmében a privatizált egységek munkavállalói munkavi
szonyát folyamatosnak kell tekinteni. Ennek a végkielégítés 
és felmondási idő mértéke szempontjából van igen nagy je-
lentősége. 

Az új Munka Törvénykönyve 1992. július l -jén lépett ha
tályba. Tervezetét az MSZOSZ útján véleményeztük, ezen 
keresztül javaslataink egy részét a szövegbe beépítették. A 
törvény megjelenése és hatályba lépése közötti időszakot arra 
használtuk fel, hogy tisztségviselőink részére konzultációval 
egybekötött oktatást szervezzünk. 
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a VSz fópénztárosát, vala
mint munkaszervezetének 
vezetőit. 

i.) Konkrét feladatok el
végzésére utasítja az elnök
séget, ellenőrzi és értékeli 
annak munkáját. 

j.) A VSz választott testü
leteit határozataival irányítja. 

k.) Meghatározza és elle
nőrzi a VSz nemzetközi te
vékt;nységét. 

1.) Elfogadja a szakszerve
zet Választási-, Kitüntetési- és 
Segélyezési Szabályzatát. 

m.) Dönt a VSz tagságát 
érintő munkaharc akciók 
meghirdetéséről, illetve más 
szervezetek által meghirde-

tett akciókhoz való csatlako
zásról. 

n.) Gyakorolja az egyetér
tési jogot a VSz által kötendő 
foglalkoztatási és bérmegálla
podások, valamint a kollektív 
szerződés megkötésében. 

o.) Szükség esetén az el
nökség tagjai közül ügyveze
tő elnököt bíz meg, választ. 

A választmány akkor ha
tározatképes, ha tagjainak 
legalább kétharmada jelen 
van. 

A feladatkörébe tartozó 
pontok közül az a), c), d), e), 
o) pontokban kétharmados 
többséggel hozza határozata
it. 

38. Elnökség 

Létszáma: 9 fő 
Összetétele: VSz elnöke, 

2 alelnöke és megválasztott 
tagjai 

- A választmány két ülése 
között a VSz felelős irányító 
testülete, a választmány ope
ratív, végrehajtó szerve. Ko
ordinálja és összehangolja a 
szakmai, területi és réteg
szervezetek munkáját. 

Vezető tisztségviselőin 
keresztül irányítja a VSz 
munkaszervezetének tevé
kenységét. 

39. Az elnökség feladat
és hatásköre: 

a.) Összehívja a választ
mányt, előkészíti annak 
munkáját, végrehajtja határo
zatait. E tevékenységének el
látása érdekében a VSz szer
vezetei és tisztségviselői ál
tal kötelezően végrehajtandó 
szervezetpolitikai feladatokat 
határoz meg, illetve koordi
nálja és ellenőrzi azok meg
valósulását. 

b.) A VSz munkaszerveze
tének tagjai felett munkáltatói 
jogkört gyakorol és gondosko
dik a választott tisztségviselők 
jogvédelméről. 

c.) Meghatározott felada
tok ellátására állandó, vagy 
ideiglenes munkabizottságo
kat hoz létre, ellenőrzi és ér
tékeli tevékenységüket. 

d.) Eljár a hozzá előter
jesztett konkrét sérelmek, pa
naszok ügyében. 

e.) Dönt minden olyan 
kérdésben, melyek nem tar
toznak a kongresszus és a 
választmány kizárólagos ha
táskörébe. 

Határozatképes, ha tagja
inak kétharmada jelen van. 

Határozatait egyszerű 
többséggel hozza. 

Személyi kérdésben mi
nősített kétharmados többség 
szükséges. 

40. Képviseleti jogosítvá
nyok: 

A Vasutasok Szakszerve
zetét partner szerveknél és 
intézményeknél az elnökség 
tagja - a szervezeti- és mű
ködési szabályzatban - meg
határozott feladatel határolás 
alapján képviseli. 

E jogkör eseti megbízás 
alapján a szakszervezet más 
tisztségviselőjére is átruház
ható. 

41. Felügyelő és egyeztet() bizottság 

Elnökét, két tagját és há
rom póttagját a kongresszus 
választja 4 évre. 

Elnöke és tagjai nem áll
hatnak munkaviszonyban a 
VSz-szel. 

Elnöke a választmányi és 
az elnökségi ülések állandó -
tanácskozási jogú - meghí

. vottja. 
42. Feladata és jogköre: 
- Ellenőrzi és biztosítja a 

vezető testületek alapszabály 
és a szervezeti- és működési 
szabályzat szerinti működését. 

- A VSz szervezetei, tiszt
ségviselői, tágjai közötti 
konfliktusok kivizsgálása, ja
vaslattétel azok feloldására. 

Megállapításairól, javas
latairól a szervezeti- és mű-

ködési szabályzatban megha
tározott testület dönt. 

43. Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság 

Létszáma: Maxi1I1um 9 fő 
A pénzügyi ellenőrző bi

zottság a kongresszus által 
névszerint, titkosan válasz
tott testület, amely pénzügyi, 
gazdasági hozzáértéssel, 
szakismerettel rendelkező ta
gokból áll. 

Vezetője és tagjai nem 
lehetnek az ellenőrzés terü
letén működő szakszerveze
ti választott testületnek a 
tagjai és nem állhatnak 
szakszervezeti munkavi
szonyban. 

Elnöke a választmányi és 
elnökségi ülések állandó -

tanácskozási jogú - meghí
vottja. 

44. Jog- és hatásköre: 
- Előzetesen véleményezi 

a VSz költségvetés-terveze
tét. 

- Az évközi módosítások
ról, beruházásokról, rendkí
vüli kiadások indokoltságá
ról, a gazdálkodásról véle
ményt, illetve beszámolót 
készít a választmány részére. 

- Ellenőrzi a VSz pénz
ügyi gazdálkodását, számvi
teli rendjét, tulajdonát, elle
nőrzéseivel segíti a gazdál
kodás hatékonyságát, a taka
rékosság szem előtt tartásá
val. 

- Vizsgálatot tart a VSz 
munkaszervezetét és közép
szintű választott testületeit 
érintő minden olyan esetben, 
amikor a gazdálkodás rendjét 

vagy a vagyonkezelés szabá
lyait sértő intézkedésre ész
revétel, vagy panasz érkezik. 
A szabálytalanság megszün
tetésére intézkedik, határidőt 
ír elő, az érintetteknek vála
szol és tájékoztatja a választ
mányt és az elnökséget. 

45. Záró rendelkezések 
Jelen alapszabály 1994. 

április 8-án lép érvénybe, a 
Vasutasok Szakszervezete 

XIII. kongresszusán történő 
elfogadással. 

Ezzel egyidejűleg a Vas
utasok Szakszervezete 1990. 
május 28-29-én tartott XII. 
kongresszusán elfogadott és 
többször módosított alapsza
bály hatályát veszti. 

Budapest, 1994. április 8. 
Vasutasok Szakszervezete 
XIII. Kongresszusa 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

PROGRAMJA 

I. Társadalmi, politikai 
és gazdasági feltételek 

Az 1990-ben bekövetke
zett politikai rendszerváltozás 
után Magyarországon az ál
lamszocialista társadalmi be
rendezkedés helyett többpárt
rendszerű parlamenti demok
rácia jött létre. A politikai 
rendszer általános várakozás
sal és reményekkel kisért 
megváltozása a szakszervezeti 
mozgalom számára is lehető
vé tette a korábbi kötöttségek 
megszűnését. A gondok mér
séklésébe, a gyors felemelke
désbe vetett bizalom azonban 
részben az örökség súlya, 
részben az 1990 óta elkövetett 
hibák és következetlenségek 
miatt rövid idő alatt illúziónak 
bizonyult. 

Ugyanígy át kell értékelni 
a szakszervezetek által 1990-
ben érthető okokból meghir
detett és vállalt politikamen
tességet is, hiszen minden 
ami a lakosság, főként a bér
ből és fizetésből élők létfel
tételeit befolyásolja, a politi
ka színterén dől el. Éppen 
ezért a szakszervezeteknek -
függetlenségük megőrzése és 
tagságuk világnézeti sokszí
nűségének tiszteletben tartá
sa mellett - a politikai érde
kérvényesítés lehetőségével 
is rendelkezniük kell. 

A gazdasági rend-
szerváltozás rendkívül ne
hézkesen, megrázkódtatások-

kal terhelten, alacsony (és 
egyre csökkenő) gazdasági 
teljesítmény mellett megy 
végbe. Növekszik a munka
vállalók kiszolgáltatottsága. A 
munkáltatói szervezeteknél 
mindennaposak az elbocsátá
sok, a munkáltatási feltételek 
romlottak, s folyamatos a re
álkeresetveszteség. A munka
vállaló kiszolgáltatottságát sú
lyosbítja a hatalmi tényezők ál
tal sugallt és gyakorolt szak
szervezet-ellenes magatartás 
politikai, jogi és gazdasági vo
natkozásban egyaránt. 

A magyar szakszervezeti 
mozgalom és annak megha
tározó része az MSZOSZ
ben tömörült, magát 1990. 
körül mind célkitűzéseiben, 

. mind szervezetében, mind 
személyi összetételében 
megújított ágazati szakszer
vezetek csoportja a megpró
báltatások és a vele szemben 
alkalmazott diszkriminatív 
eljárások ellenére nem sem
misült meg, az 1990-től 
kezdve folyamatosan rákény
szerített és az önként vállalt 
megmérettetéseken kiemel
kedő eredménnyel szerepelt. 
E szervezetek változatlanul a 
munkavállalói érdekek alap
vető hordozói, ebből eredően 
érdekvédelmi ügyekben vi
selt szerepük és felelősségük 
is rendkívül nagy. 

II. Érdekképviseleti célkitűzések 

Az általános gazdasági 
visszaesés, a gazdasági kap
csolatok szétzilálódása, a 
gazdálkodás tényezőinek 
egymással szembeni követ
kezetlenségei és türelmetlen
sége a Magyar Államvasuta
kat sem hagyják következ
mények nélkül. A vasút - és 
az azt működtető vasutasság 
- helyzete a műszaki lepusz
tulás, a munkáltatási feltéte-

lek romlása és a reálkereset
veszteség következtében egy
re kilátástalanabb. A szállítási 
teljesítmények - és ezen ke
resztül a bevételek - folya
matos csökkenésére mind a 
közlekedési kormányzat, 
mind a vasút vezetői defen
zív módon reagálnak, s a 
problémák megoldását első
sorban egy alacsonyabb fog
lalkoztatási szint megtalálá-

sában keresik. A vasutas
ságban - az 1990. táján ta
pasztalható pozitív várakozás
sal ellentétben - nő a bizony
talanság és egyre kevesebb a 
hit, hogy az eddig megvalósí
tott és a bevezetni kívánt szer
vezeti és egyéb átalakítások az 
ő javukat szolgálják. 

A leépülő gazdaság és a 
recessziós környezet feltéte
lei között működő, napi ope
ratív beavatkozásra, "kézive
zérlésre" kényszerülő vasút
irányítás a szakszervezetet is 
új helyzet elé állítja. 

A Vasutasok Szakszerveze
te folyamatosan és következe
tesen fellép a iazdaság és 
ezen belül a MA V irányítási 
hatékonyságának javításáért. 
Alapvető követelménynek 
tartja, hogy a döntéshozók az 
emberi tényezőt a döntéshoza
tal valamennyi szintjén min
den más körülménynél - a 
gazdaság működőképességé
nek megőrzésénél és az elő
irányzott műszaki fejleszté
seknél is - nagyobb figyelem
mel mérlegeljék és ennek 
megfelelően kezeljék. 

Szakszervezetünk központi 
célkitűzése a következő évek
ben a korábbi vívmányok 
megtartása mellett a stabilizál
tabb élet- és munkakörülmé
nyek megteremtése, az egyes 
területeken bekövetkezett re
latív elmaradás megszünteté
se. Céljai elérése érdekében a 
Vasutasok Szakszervezete 
kész az érdekérvényesítés va
lamennyi eszközének igény
bevételére, a szolidaritás elvé
nek és gyakorlatának messze
menő alkalmazására. 

Szakszervezetünk vissza
utasít minden olyan intézke
dést, amely a rövidtávon el
érhető költségcsökkentés ér
dekében munkahelyek és 
munkaköri státuszok meg
szüntetését eredményezi és 
ezzel a közvetlen munkavál
lalói érdeksérelem mellett 
visszafordíthatatlan gazdasá
gi leépülést okoz. A MÁV 
létszámát 1994-től stabilnak 

kell tekinteni. Számottevő 
létszámcsökkentés már nem 
következhet be. Kisebb mér
tékű létszámváltozás indo
kolt esetben - kizárólag az 
érintettekkel történt egyezte
tés után - szervezeti átalakí
tás (privatizáció) következté
ben történhet. A Munka Tör
vénykönyvben biztosított 
munkáltatói rendes felmon
dás - határozatlan idejű mun
kaszerződés - esetén a szak
szervezet egyetértésével lehet 
(külön megállapodás mintájá
ra) a kollektív szerződésben 
szabályozni. A természetes 
létszámfogyás miatti csökke
nést új dolgozók felvételével 
kell pótolni. Fő munkaerőfor
rásnak a korábban létszámfö
lössé vált dolgozókat és a 
vasúti szakképesítést nyert 
pályakezdő fiatalokat kell te
kinteni. A szükségessé váló 
átcsoportosítások érdekében 
átképző tanfolyamok működ
tetésére van szükség. 

A VSz működési területén 
minden munkáltatónál alapve
tő követelmény a kollektív 
szerződés megkötése, melyet 
évenkénti módosítással lehe
tőleg hosszabb időre, több év
re kell kötni. A KSz-ben sza
bályozott, eddig elért eredmé
nyektől visszalépni nem lehet. 

A gazdasági társaságok
kal kapcsolatos kiemelt fel
adat a vasúti közlekedést ki

szolgáló, ellátó gazdasági és 
egyéb szervezetek (szociális 
intézmények, MÁV Nyugdíj 
Igazgatóság, egészsegugy, 
kft-k stb.) létszámát is stabi
lizálni kell. Részt kívánunk 
venni a MÁV tulajdonú kft-k 

üzletrészeinek értékesítési 
folyamatában az előkészítés
től a döntésig. 

Koncesszióba adás esetén 
a munkaerő-foglalkoztatás 
mértékének meghatározásá
ban, valamint versenykiírá
sok esetén a tenderfeltételek 
kialakításában szakszerve
zetünk igényli a közreműkö-

(F olytatás a 14. oldalon) 
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(Folytatás a 13. oldalról) 

dést. Állami- vasúti megren
deléseknél a működési terüle
ten lévő munkavállalókat, 
szervezeteket előnyben kell 
részesíteni. A hasonló profillal 
tevékenykedő önálló gazdál
kodó szervezetek (például a 
kft-k) számára ágazati kollek
tív szerződést is készíteni kell. 

A vasutas munkavállalók 
reálkeresetének növekednie 
kell, az abszolút értelemben 
és a nemzetgazdaság egyéb 
ágazataihoz viszonyítva mu
tatkozó elmaradást a követ
kező kongresszusig meg kell 
szüntetni. A kereseteken be
lül meghatározó szerepet kell 
kapniuk az alapbéreknek. 
Ezzel párhuzamosan az 
egyéb kereseti elemeket is 
(például műszakpótlék) a je
lenlegi arányban szükséges 
megtartani. A vasutas dolgo
zók besorolási és alapbér
rendszerét folyamatosan to
vább kell fejleszteni, ennek 
érdekében működését évente 
felül kell vizsgálni. 

A szociális és egész
ségvédelmi feladatok tekin
tetében kiemelten kell kezel
ni a munkakörülmények és 

munkásellátás javítását, a 
balesetmegelőző tevékenysé
get, valamint a munkabalese
teket szenvedettek érdekvé
delmét. Fontos feladat a vas
utas társadalombiztosítási 
önkormányzat létrehozása, 
ezen keresztül a nyugdíjasok 
folyamatos érdekvédelme. A 
vasútegészségügyi szolgálat 
önállóságának, működési kö
rének megőrzéséért és fej
lesztéséért hatékony fellépés
re van szükség. 

A működő jóléti intézmé
nyeket meg kívánjuk őrizni, 
illetve az anyagi lehetőségek 
figyelembevételével fejlesz
tésüket szorgalmazzuk. Az 
üdülőket és az üdültetési 
kedvezményeket meg kell 
tartani. Javulnia kell a ruha
eHátás színvonalának. Az 
üzemi étkeztetésnél maximá
lisan ki kell használni az 
adószabályok által biztosított 
kedvezményeket. 

Nem szabad elhanyagolni 
a szabadidő hasznos eltöltését 
szolgáló programok felkarolá
sát, a kulturális, sport és 
egyéb, a művelődést és a kö
zösségi lét gyakorlását és erő
sítését segítő rendezvények 
szervezését és támogatását. 

; 

III. A szakszervezet belső 

működési feltételei 

lelve e két tényező együttes 
kezelése. 

társadalmi mind a főfoglal
kozású tisztségviselők tekin
télyének javítása, illetve en
nek elősegítése. El kell érni, 
hogy a szakszervezeti munka 
az életpálya szerves része le-

VASUTASOK 
S Z A K S Z E R V E Z E T E 

hessen, a tisztségviselő szá
mára - a teljesítmény, a gya
korlat és a fokozatosság fi
gyelembevételével - pers
pektívát és előmeneteli lehe
tőséget nyújtson. 

A jelenleginél jobban kell 
segíteni a szakszervezeti 
mozgalomból kiváló tisztség
viselők szakvonali integráló
dását. Ez a körülmény a jö
vőben a különböző tisztségek 
vállalásának alapvető - elő
zetesen tisztázandó - feltétele 
legyen. 

Az általános műveltséggel 
együttjáró szakmai műveltség 
megalapozására a szakszerve
zeti oktatás és képzés haté
konyságát a lehető legmaga
sabb szinten kell biztosítani. 

A Vasutasok Szakszerveze
te tagságán belül az aktív dol
gozók mellett, jelentős hánya
dot képviselnek a nyugdíjas 
szakszervezeti tagok. 

A nyugdíjasokkal, a nők
kel, a fiatalokkal kapcsolatos 
feladatokat külön fejezet tar
talmazza. Érdekeik megjelení
tését és érvényesítését önálló 
szervezeti keretek között is 
meg kell teremteni és ezek mű
ködését mind erkölcsileg, mind 
anyagilag támogatni kell. 

Szakszervezetünk az üze
mi tanácsokkal és a központi 
üzemi tanáccsal folyamatos 
kapcsolatot tart. Munkájukat, 
tevékenységüket segíti és tá
mogatja. A munkavállalói ér
dekérvényesítést szolgáló 
egyéb szervezetekkel, intéz
ményekkel, testületekkel part
neri viszonyt alakít ki. Vala
mennyi tevékenységében 
meghatározónak tekinti a nyil
vánosság és a szabad véle
ménykifejtés érvényesülését. 

A Vasutasok Szakszerveze
te továbbra is együtt kíván 
működni a különböző nemzeti 
és nemzetközi vasutas és köz
lekedési munkavállalói szer
vezetekkel. 

Ahhoz, hogy szakszerve
zetünk a kitűzött feladatokat 
mind részleteiben, mind egé
szében meg tudja valósítani, 
működésének és tevékenysé
gi jellemzőinek hatékonysá
gán javítani szükséges. 
Egyértelművé kell tenni, 
hogy a mai és a jövőben vár
ható körülmények közepette 
a szakszervezet nem lehet 
önsegélyező egyesület, sem 
jótékonysági intézmény, nem 
lehet utazási iroda, még ak
kor sem, ha ezeket a felada
tokat bizonyos ideig még fel 
kell vállalnia. Egy plurális 
berendezkedésű, érdektagolt 
társadalomban a szakszerve
zet csak közösségszervező, a 
tagság bizalmát megteremtő, 
a munkavállalók egymás 
iránti szolidaritását megvaló
sító, érdekeiket hatékonyan 
érvényesítő érdekvédelmi 
szervezet lehet. 

Mind a szervezet átalakítá
sánál, mind a tisztségviselők 
kiválasztásánál tekintettel kell 

IV. A nyugdíjas tagságról 

Az előzőekben megfogal
mazott célkitűzéseknek kell 
alárendelni a szakszervezet 
szervezeti felépítését úgy, 
hogy abban a laikus demok
rácia és a szakértő demokrá
cia egyaránt kifejeződhessen. 
Az érdekképviseletet illetően 
erősíteni kell az alulról szer
veződést, míg a szervezet
működtetés hatékonnyá téte
le a mainál centralizáltabb 
irányítást kíván. A szervezeti 
felépítés megváltoztatásához 
elkerülhetetlen a finanszíro
zási rend megváltoztatása, il-

A Vasutasok Szakszerve-
lenni arra a követelményre, zete vezető testületei, az 
hogy a szakmai érdekképvise- alapszervezetek és Országos 
let a munkáltatók szervezeti Nyugdíjas Szervezete útján 
felépítéséhez, döntéshozatali végzi a nyugdíjas tagság ér
pontjaihoz igazodjon, míg a dekvédelmét, javítja a nyug
szervezetműködtetési és poli- díjasok közösségi életének 
tikai természetű feladatokat és anyagi, tárgyi és személyi 
kapcsolódásokat a területi elv feltételeit. Feladata a vasutas 
alapján kell megszervezni. nyugdíjasokra vonatkozó 

A mai magyar szakszerve- programjának továbbfejlesz
zeti mozgalom illetve ezen be- tése és végrehajtásának szer
lül a vasutas munkavállalói ér- vezése. 
dekvédelem a szakszervezeti A nyugdíjasok gazdasági 
pluralizmus keretei között mű- és szociális helyzetét, a 
ködik. Az ebből fakadó nega- nyugdíjak értékállóságát a 
tív tapasztalatok mellett a ki- nemzetgazdaság eredményes 
alakult versenyhelyzet pozitív működése határozza meg. 
kihívást is jelenthet. A korábbi Szakszervezetünk ennek 
évek gyakorlatával ellentétben szem előtt tartásával képvi
kiemelt figyelmet kell fordíta- seli a nyugdíjas vasutasok ér
ni a tagszervező munkára, hí- dekvédelmét. 
szen a szakszervezeti tagság Ennek érdekében: 
megléte nem természetes - Határozottan fellépünk 
adottság. A tagszervezést el- a nettó bérkiáramlással ará
sődlegesen oktatással, közös- nyos, a nyugdíjak évenkénti 
ségek létrehozásával, s a nyíl- emeléséért. 
vánosság biztosításával kell - Szorgalmazzuk az érté
megvalósítani. Fontos szak- két vesztett nyugdíjak 1992-
szervezetpolitikai célunk a ben elkezdett korrekciójának 
vasút területén működő önálló folytatását. 
érdekvédelmi szervezetek ak- - Sürgetjük az özvegyi 
cióegységének, illetve - nyugdíjak korszerűsítését. 
hosszabb távon - szervezet1 - Fellépünk a nyugdíjas jö-
egységének a helyreállítása. vedelmeket csorbító adópoliti-

Alapvető követelmény a kai intézkedésekkel szemben. 
szakszervezeti munka elis- - Határozottan képvisel
mertségének növelése, mind a jük a nyugdíjasok számára 

nyújtott eddigi szociális tá
mogatások csorbítás nélküli 
megjelenítését. 

- Nyugdíjas tagságunk tá
mogatja a tényleges dolgo
zók egységes fellépését a 
vasút hatékonyabb működé
séért, a munkabérek fejlesz
téséért és a munkahelyek vé
delméért folytatott küzdel
mében. 

- Az üzemi munkahe
lyekhez kapcsolódó alapszer
vezetek erősítése mellett se
gítjük a lakóhelyeken műkö
dő vasutas szakszervezeti 
nyugdíjas csoportok, alap
szervezetek létrehozását. A 
szervezeti élet fejlesztése so
rán építünk a vasutas klubok
ra és kulturális intézmények
re. Nélkülözhetetlennek tart
juk a klubjellegű közösségte
remtő _módszerek terjeszté
sét. 

- Fellépünk azért, hogy a 
kormány tartsa tiszteletben a 
demokratikus választással 
létrehozott társadalombizto
sítási önkormányzatok dön-
téseit. Ragaszkodunk az 
önálló vasútegészségügyi 
szolgáltatások, valamint az 
önálló vasúti nyugdíj ügyinté
zés fennmaradásához. 

- Továbbfejlesztjük a 
Nyugdíjas Alapítvány műkö
désének rendszerét, növeljük 

a Nyugdíjas Választmány 
döntési hatáskörét, segítjük 
alaptőkéjének növelését. 

- Egyetértünk a nyugdíja
sok olyan irányú törekvésével, 
amely a vasutas egység és a 
nyugdíjas érdekazonosság 
alapján, valamennyi vasutas 
nyugdíjas érdekvédelmét 
igyekszik megjeleníteni. 

- Fejlesztjük a tényleges 
és nyugdíjas alapszerveze
tek, nyugdíjas csoportok 
együttműködését, különös 
tekintettel a szakszervezeti 
tagsági viszony folyamatos
ságának megőrzése területén. 

- Biztosítjuk - a Vasuta
sok Szakszervezete válasz
tott testületeiben - a nyugdí
jas tagság szerepének megfe
lelő képviseletet. 

- Támogatjuk a nyugdíjas 
szervezet választott képvise
lőinek az Országos Nyugdí
jas Kamarában és más nyug
díjas érdekvédelmi szerveze
tekben történő ténykedését. 

- Össze kell hívni az or
szágos nyugdíjas küldött
értekezletet, amely fogadj<l el 
az országos nyugdíjas szer
vezet működési szabályzatát 
és programját. 

V. A női munkáról 

A Vasutasok Szakszerve
zete Női Választmánya a nők 
sajátos érdekeinek védelmét 
kívánja ellátni, hozzájárulva 
ezzel a szakszervezet által 
biztosított munkavállalói ér
dekvédelemhez. A rétegkép
viselet feladatának tartja fel
tárni a nők és családok nehéz 
életkörülményeit, melyen 
gondosabb érdekvédelemmel 
javítani lehet. 

A munkáltatókkal köten
dő megállapodások alkalmá
val törekszik a rétegsajátos
ságból adódó érdek érvénye
sítésére. 

A nők és családok életkö
rülményeit meghatározó tör
vények, rendeletek és egyéb 
döntések alkalmával a vá
lasztmány törekszik a befo
lyásolásra, ezek figyelemmel 
kísérésére, és véleményezi 
azokat. 

A női választmány együtt
működni kíván a központi 
üzemi tanáccsal és az üzemi 
tanácsokkal. 

A Vasutasok Szakszerve
zete Női Választmánya az ér
dekképviseleti- érdekérvé
nyesítési tevékenységét a 
szakszervezet munkájához 
szervesen kapcsolódva kí
vánja ellátni. Támogatja a 
VSz programját, de ezen be
lül az alábbi törekvéseket fo
galmazza meg: 

- az anyák szabadon dönt
hessenek a munkavállalás és 
az anyai hivatás között, 

- a nők 55 éves nyugdij
korhatárának visszaállítását, 
rugalmas nyugdíjrendszert, 

- családbarát törvényeket, 
- olyan foglalkoztatáspoli-

tikát a MÁV Rt-nél, amely 
tervezhetővé teszi a vasutas 
nők életpályáját, 

- a kollektív szerződés 
anyasági juttatásainak bőví
tését, 

- a MÁV gyermekintéz
mények megtartását, 

- a tagsági igényeknek 
megfelelően erősíteni a szol
gáltatói tevékenységet, 

- a nők és családok életét 
érintő, azt befolyásoló jog
szabályokat és törvényeket 
rendszeresen ismertetni, írá
sos formában közreadni, 

- felhívni tagjaink figyel
mét mindazon lehetőségekre, 
melyekkel életvitelüket köny
nyebbé tehetik. 

Olyan választmányi mun
kát kívánunk folytatni, hogy 
tagjaink ne csak elfogadják e 
rétegszervezetek tényét, de 
támasznak is tekintsék. Sze
retnénk a családi és munka
helyi kötelezettségeket har
monikusan összeegyeztetni. 

Tegyük ezt együtt! Hi
szen a nők helyzetének kér
dése nem a nők belügye! 

VI. Az ifjúságról 

A vasuta� ifjúság helyze
te, a nemzetgazdaságban és 
az ágazatunknál bekövetke
zett változásoknak köszön
hetően, egyre bizonytala
nabbá válik. A fiatalok 
gondjainak, problémáinak 
megfogalmazásakor a hang
súlyt a megértés oldaláról, a 
közös megoldás keresése 
oldalára kell helyezni, s ez 
önmagában is egy minőségi 
változás szükségességét je
lenti. A cselekvés kényszere 
elől kitérni részint nem érde
mes, másrészt érdemtelen 
tett lenne. 

Mikor? 
Mit? 
Hogyan? 
Ma és mindig. Szervezni 

és szerveződni, vitatni és vi
tatkozni, tiltakozni - támo
gatni. 

Nincs munkahely? - Kö
veteld, teremtsenek. Tartson 
meg, és nem el a munkahelyi 
környezeted. 

Képzetlen vagy - alul
képzettek bűne vagy bűnös 
képzetteké. - Követeld já
rassanak iskolába! - Nekik 
futotta, fuss Te egy kört -
érte! 
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A VSz XIII. 
kongresszusának 

dokumentumai 

Dolgozol - nem régen? 
Fizetnek? 
Kevésbé! 
Rólad szólunk, a magunk 

baját sorjázzuk. Ez a mi 
programunk. A megoldást 
együtt találjuk ki. Neked, Ve
led, Magunknak. 

Rövidtávú feladataink: 
- Folyamatos tagszerve

zés. 
- Az érdekvédelmi tevé-

kenységünk stratégiájának 
kidolgozása. 

- A működési szabályzat
ban foglalt szervezeti felépí
tés minél előbbi megvalósí
tása. 

- Megkezdeni a számító
gépes adatnyilvántartást. 

- A szakszervezet műkö
désével kapcsolatos anyagok 
beszerzése, elemzése, véle-

Szeged 

, , 

ményezése, valamint terjesz
tése. 

- "Tagozatunk hosszútá
vú, eredményes működésé
hez szükséges feltételek elő
teremtése, illetve célszerű 
felhasználása. (iroda, számí
tógép, alapítvány a vasutas 
fiatalokért)". 

Hosszútávú programok: 
1. A kialakított és elfoga

dott stratégiánk alapján kor
osztályunk érdekvédelmének 
szervezése. 

2. Szakértői vélemények
kel alátámasztott előterjesz
téseket és javaslatokat tenni 
az ifjúságot érintő témákban. 

3. A tagság folyamatos és 
széles körű tájékoztatása 
szervezetünk működéséről. 

4. A fiatalok szakszerve
zeti és lehetőségekhez mér-

ten szakmai képzésének 
szorgalmazása, támogatása. 

5. Rétegünk érdeklődési 
körébe tartozó különféle 
programok szervezése (pél
dául sport, kulturális, termé
szetjárás, klub). 

6. Kedvezményes utazá
sok és üdülések szervezé
se. 

7. Külföldi és belföldi 
kapcsolataink fenntartása, 
poziciójuk erősítése, új kap
csolatok kiépítése. 

8. A jövő vasutasait képző 
iskolák diákszövetségével 
való kapcsolatfelvétel. 

A programot a kong
resszus elfogadta. Vala
mennyi tisztségviselő és 
szakszervezeti tag feladata a 
célok megvalósításának segí
tése. 

Ui TETI iroda és nemzetközi 

A piacgazdasághoz va
ló alkalmazkodás szüksé
gessé tette, hogy a MÁV 
korszerűsítse kereskedel
mi rendszerét. E szerve
zési folyamat során a na
gyobb csomópontokon 
Területi Értékesítési és 
Tanácsadó Irodákat hoz
tak létre. A szegedi üzlet
vezetőség területén im
már hat helyen működ
nek ilyen irodák: Békés
csaba, Baja, Kecskemét, 
Kiskunhalas és Szentes 
után Szegeden 1s elké
szült az új iroda, amelyet 
ünnepélyes keretek kö
zött március 31-én adtak 
át. 

Tóth Imre igazgató 
megnyitó beszédében a pi
acorientált kereskedő vas
út kialakításának szüksé
gességét hangsúlyozta. 
Mint mondotta, az átadott 
TÉTI irodák létrehozásá
val 1s az volt a céljuk, 
hogy ott álljanak az ügy
felek rendelkezésére, ahol 
az igények keletkeznek, 
ahol azt a vasút felé meg
fogalmazzák. A . szegedi 
irodáról szólva kiemelte, 
tevékenységük széles ská-

. , , 

1egypenztar 
-

lán mozog, úgy a személy 
- mind az áruszállítás te
rén működve számtalan 
szolgáltatást nyújtanak. 
Személyszállítási munká
juk keretében az iskolák
nak, intézményeknek, 
egyéb szervezeteknek uta
zási tanácsadást, segítsé
get nyújtanak, utazásokat 
szerveznek. Árufuvarozási 
tevékenységük keretében 
a fuvaroztatók részére tel
jeskörű felvilágosítással, 
tanácsadással szolgálnak 
és közreműködnek a vas
úti fuvarozások szervezé
sében. Ezen túlmenően 
szolgáltatásaik kiterjednek 
a kisáruforgalomra, a Sze
ged-Tisza pályaudvari 
konténer, - és a kiskundo
rozsmai Ro-La terminál 
igénybevételére is, ezzel 
együtt vámudvari szolgál
tatást is ajánlanak. 

A szegedi iroda még 
egy érdekességgel szol
gál: helyi számítástechni
kai szakemberek kidol
gozták az irodák számító
gépes információs rend
szerét, amely a MÁV te
rületén elsőként március 
31-ével itt kezdte meg 

működését. A Manager 
programrendszer segítsé
gével a rendszerbe bekap
csolt irodákban és köz
pontban folyamatosan 
megfelelő információ áll 
rendelkezésre a vállala
tokról, az intézményekről, 
a versenytársakról. 

* 

Manapság ritkán adó-
dik olyan alkalom, hogy 
egy napon, egy állomáson 
két létesítményt is átadja
nak. Március 31-én Sze
ged állomáson erre is sor 
került. 

- Több mint tíz éves 
elképzelés, óhaj, vagy úgy 
is mondható álom vált va
lóra - mondotta Tóth Im
re igazgató, a minden 
igényt kielégítő, új nem
zetközi jegypénztár átadá
sán. A felvételi épület 
emeletén kialakított pénz
tárban - a korábbiakhoz 
képest - kényelmes, kul
turált körülmények között 
váltható nemzetközi me
netjegy-helyjegy és adnak 
utazási felvilágosítást. 

(Gellért) 

A kaposvári diákotthon vária 
a ielentkezöket 

"A vasút a gyermekekért" 
Alapítvány kaposvári diákott
hona jó elhelyezést és ellátást, 
felügyeletet, biztos tanulási 
körülményeket, szeretetteljes 
légkört, továbbtanulási lehető
séget és széles körű progra
mokat biztosít a gyerekeknek. 
Erről tanúskodik dr. Nagy 
Ivánné igazgató szerkesztősé
günkhöz eljuttatott bemutat
kozó tájékoztatója. 

Az intézményben 20 sze
mélyes óvodai, 150 szemé
lyes általános iskolai és 30 
személyes középiskolai tago
zat működik. Az óvodából az 
intézmény elhagyása nélkül 
iratkozhatnak be a legaprób
bak az épületben működő 
Németh István Általános Is
kolába. Az iskola a diákott
honos gyerekeket azonnal 
felveszi tanulói sorába, s vál
lalja mind a gyengébb képes
ségűek, mind a tehetségesek 
oktatását. Mindehhez megfe
lelő - felzárkóztató, korrepe
táló, tehetséggondozói prog
rammal rendelkezik. Az álta
lános iskolások 3. osztálytól 
német nyelvet tanulnak. Az 
5. osztályosok számára vá
lasztási lehetőség van a né
met és az angol nyelv közül. 
Az 1994/95-ös tanévben a 7. 
osztályosok a német mellett 
második idegen nyelvként 
angolt is tanulnak majd. 
Ugyancsak a 7. osztályból 
fakultációs lehetőséget ad az 
iskola a számítástechnika, a 
háztartási ismeretek és mű
szaki rajz tanulásában. A kö
vetkező tanévtől az első osz
tályosok iskolaotthonos ellá-

tást kapnak, ami azt jelenti, 
hogy tanulási megterhelésük 
arányosabban oszlik meg a 
nap folyamán, így felkészülé
sük pontosabb, alaposabb és 
eredményesebb lesz. Ezt a fel
adatot az iskola és a diákott
hon pedagógusai együtt vég
zik. A többi osztályban a diá
kotthon jól felkészült tanárai 
irányítják a délutáni tanulást. 

A diákotthon a tanulás 
eredményessége mellett gon
dot fordít a gyerekek fizikai 
fejlesztésére és szabad idejük 
hasznos eltöltésére is. Az ál
talános iskolával közösen a 
harmadik és hatodik osztá
lyosokat úszásoktatásban ré
szesítik. Ezt az egésznapos 
testnevelés programjában va
lósítják meg. Ezen túl az al
sósoknak egy, a felsősöknek 
két sportszakkört működtet
nek. Mellettük alsósaik az 
irodalmi, játék, játékkészítő 
és az ügyes kezek szakkörbe 
járhatnak. A felsősöknek 
szerveznek főző, rádiós, kö
tő, barkács, kertész, sakk 
szakköröket. Lehetőséget ad
nak arra, hogy az ügyes és 
egészséges gyerekek karate 
edzésre, a táncot szeretők pe
dig dzsesszbalett és tánc
szakkörbe járhassanak. 

Az általános iskolát elha
gyó gyerekeket Kaposvár 5 
gimnáziuma, 8 szakközépis
kolája, 5 szakmunkásképző
je, 2 szakiskolája, 2 speciális 
középiskolája, 3 háztartási 
ismereteket oktató iskolája 
várja. Végzőseik 90 százalé
kos felvételi aránya azt mu
tatja, hogy diákotthonukban 

tervszerű tanulmányi, felvé
teli előkészítő és pályaorien
tációs munka folyik. Ehhez a 
munkához a patinás épület 
adja az otthont, a tantestület, 
a számítógépek, a sportléte
sítmények, a 6000 kötetes 
könyvtár, a stúdió és a somo
gyi megyeszékhely kulturá
lódási lehetőségei pedig a 
biztos hátteret. 

Várják mindazokat a vas
utas gyerekeket, akiknek 
bármelyik korcsoportban a 
tanuláshoz biztonságot, se
gítséget nyújtó háttérintéz
ményre, képzett, jól felké
szült szakemberek segítségé
re van szüksége. 

A diákotthonban lakó 
gyerekek után a szülők térí
tési díjat fizetnek, melyért 
szállást, étkezést, pedagógiai 
gondoskodást, tanulást segítő 
tevékenységet, a szabadidő 
hasznos eltöltését vállaljuk. 

Az érdeklődőket várják 
személyesen, vagy a 82/420-
316 postai, 05/32-51-es üze
mi telefonszámokon. 

* 

Az alapítványi intézmény-
ként működő Kőszegi MÁV 
Diákotthon a következő ta
névtől is várja óvodás- és ál
talános iskoláskorú gyerekek 
jelentkezését. Az intézmény
ben működő Herman Ottó ál
talános iskola alsótagozatos 
helyeire május 15-ig lehet je
lentkezni Kiss Jánosnál az in
tézmény igazgatójánál. 

Cím: Kőszeg, MÁV Diák
otthon. Üzemi telefonon: 
07/15-60, postai: 94/360-072. 

Városligeti múzeumok saitótáiékoztatóia 
Az évek folyamán hagyo

mánnyá vált a Városliget 
négy múzeumának közös 
sajtótájékoztatója, amelyet 
most, április 8-án a Közleke
dési Múzeumban tartottak az 
intézmények vezető munka
társai abban a tanácsterem
ben, amelyet az Atrium 
Hyatt Szálloda által ajándé
kozott értékes gobelinek dí
szítettek. 

Megtudtuk, hogy a Szép
művészeti Múzeum eredmé
nyes évet zárt tavaly. A re
konstrukció első része során 
egy újjávarázsolt helyiséggel 
gazdagodott, 39 kiállítást ren
deztek határainkon túl, közöt
tük Japánban és Amerikában 
is. Folytatták tudományos 
munkásságukat, publikációik 
idegen nyelveken is megje
lentek, szakkatalógusokat ál
lítottak össze. Ebben az év
ben is több időszaki kiállítást 
és számos ismeretterjesztő 
előadást tartanak. 

A Műcsarnok igyekszik a 
művészeti életet Közép-Eu
rópához kötni, kapcsolatot 

teremteni a természet és a 
képzőművészet között. Az 
Alpok-Adria grafikai bienná
lén bemutatják a kortárs ma
gyar képzőművészet repre
zentánsait és itthon népszerű 
külföldi alkotók szob
rászatával ismertetik meg a 
közösséget. 

A Mezőgazdasági Múze
um vezetője örömmel jelen
tette be, hogy a múlt évben 
több százezer, közöttük 50 
ezer külföldit fogadtak falaik 
között és megjelentettek egy 
olyan nemzetközi agrártörté
neti bibliográfiát, amely 
egyedülálló a világon. Ez év 
folyamán is sok kiállítást 
rendeznek, az egyik a fenn
állásának centenáriumát ün
neplő Gundel Étterem törté
netéhez fűződik, tükrözve a 
főváros fejlődését. Folytatják 
a gyermekek képzőművésze
ti oktatását és az eddig is si
keres nyáresti hangverseny
sorozatot. 

Katona András, a Közle
kedési Múzeum főigazgatója 
- egyebek között - megemlí-

tette, hogy rendkívüli érdek
lődés nyilvánul meg a vasút
modell-kiállítás iránt, amely 
csupán a húsvéti ünnepeken 
tízezer látogatót vonzott. A 
tervekről röviden: a karburá
tor történetét Kassán mutat
ják be, Németországban a 
Műszaki Múzeummal közö
sen jelennek meg kollekció
juk egy részével, a Petőfi 
Csarnokban repüléstörténeti 
kiállítást szerveznek. Június
ban nyílik az "Udvari utazá
sok" című időszaki kiállítás, 
amely a Habsburg-ház utazá
saival foglalkozik. Az érdek
lődők megtekinthetik majd 
Ferenc József és Erzsébet ki
rályné járműveit, a hintókat, 
termes- és szalonkocsikat, 
azok berendezési tárgyait, a 
milleneumi vonat dísztábláit, 
a krakkói Nemzeti Múzeum 
tulajdonát képező, Ferenc 
József 1880. évi galíciai kör
utazását megörökítő festmé
nyeket. A kiállítást 16 hazai 
és külföldi múzeum anyagá
ból állítják össze. 

Horvdth Károly 
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Szabad-e spórolni 
a cukorbetegeken? 
A vasutas társadalom közös

ségének fontos egészségügyi 
szekciója a Cukorbetegek 
Egyesülete. Ezért szükséges 
hangot adni minden közérdekű 
problémáikról, kerüljenek 
azok felszínre bárhol az or
szágban, bármely egyesület
ben, hiszen a vasutas betegek 
jelen vannak mindenütt. A cu
korbetegek helyzete közügy. A 
TB támogatása mellett az ÖTA 
még további jelentős kiegészí
tő segítséget nyújt a rászoru
lóknak. Nagy szükség van 
ezekre a támogatásokra, mert a 
cukorbetegek étkezésének mi
lyensége, minősége és rendje 
már önmagában is költsége
sebbé teszi életünket. A diabe
tes mellitusban szenvedők ál
lapotukhoz mérten társadalmi 
közérdekből még további se
gítségre szorulnak. 

Ennek a hangsúlyozására 
irányult a cukorbetegek szen
tesi egyesületének legutóbbi 
havi összejövetele, amelynek 
vendége volt dr. Krajcsovics 
Pál, a Bayer gyógyszercég 
képviselője. A diaképes vetí
téssel kiegészített népszerű 
előadása nagy érdeklődést kel
tett. Az emberi szervezet élet
funkcióját befolyásoló vércu
korszint ingadozásának káros 
hatásairól beszélt. A hallgató
ság megismerhette a hatásában 
kiemelt jelentőségű új gyógy
szert a Glukobay. A gyógyszer 
Magyarországon is több éve 
forgalomban van, de kevésbé 

ismert, mert drága. Az új 
gyógyszertől a betegek széles 
rétege várhatná, ha képes len
ne megvásárolni anyagcseréjé
nek javulását. 

A Glukobay létezésével 
egyik szemünk örül, de a má
sik sír. 

Az egy hónapra elegendő 
gyógyszer ára háromezer fo
rintba kerül. Az alacsony jöve
delmű és nyugdíjas cukorbete
gek számára ez az ár megfizet
hetetlen. A gyógyszer előnyös 
hatását, hogy nem szívódik fel, 
hogy a vékonybélben funkcio
nálva egyensúlyozza a vércu
korszintet Magyarországon 
csak a módosabbak élvezhetik. 

A gyártó cég nemes gesztus
sal 13 szentesi betegnek díj
mentesen adott három hónapra 
elegendő Glukobayt. 

A klubban a Glukobayról 
folyt eszmecsere után, torná
zás, receptcsere és saját készí
tésű szénhidrátszegény süte
mények kínálásával zárták be 
az összejövetelt. 

Akik a diabetes mellitussal 
élik életüket a szükséges 
gyógyszerekkel, állapotukhoz 
igazodó életmóddal a társada
lom teljes értékű emberei le
hetnek betegségükkel együtt. 
Remélhetőleg a TB hamarosan 
térítést, vagy díjmentességet 
biztosít a Glukobayra, mert az 
egészségvédelem és a munka
képesség érdekében ez lenne 
az olcsóbb! 

Fogas Pál 

Amikor néhány hete Szentesre látogatott Pertli Tortila Finnország ma
gyarországi nagykövete végig vezette a hallgatóságot a magyar-finn barát
ság útján és bemutatta a finnek mai életét. 

Szentesen márl928-ban népes finn küldöttség járt két miniszterrel, neves 
közéleti személyekkel és az 50 tagú híres "Laulu-Miehet" "Dalos férfiak" 
kórussal. A szentesi dalárda a finnek nemzeti himnuszával köszöntötte a 
vendégeket. A vasutasok is ünnepeltek. A korabeli újságok hasábokat írtak 
a nagy eseményről. Ezelőtt 20 évvel is járt finn küldöttség Szentesen. A 
kapcsolatok ma is élők és virágzóak, Kaarina Szentes testvér városa. 

Pertli Tortila korábban három évig mint a Finn Nagykövetség első tit
kára, dolgozott Magyarországon és jól ismeri hazai vi�zonyainkat. Nagy
követi akkreditáló levelét másfél éve adta át Göncz Arpád Köztársasági 
Elnöknek. 

A nagykövet találkozott vállalatvezetőkkel, vállalkozókkal. Az okos 
kapcsolatok, a gazdasági lehetőségek mentén ötlet börze alakult ki. Pert ti 
Tortila felvázolta a két ország gazdasági kapcsolatait. 

- Részünkre nemcsak Budapest, hanem a vidék is fontos. Nyelvi közös
ségünkön túl fontosak a két ország életében a kölcsönös gazdasági érdekek. 
A kereskedelmi kapcsolatok dollár volumene legutóbb 200 millió volt, ami 
még I százalékát sem teszi ki Finnország össz külkereskedelmi forgalmá
nak. A múlt évben Finnország 13 milliárd forint értékben szállított árút 
Magyarországra. Az ellentétes irányú forgalom csak 7 milliárd forintot tett 
ki. Kölcsönös feladatunk az egyensúly megteremtése. 

Élénk eszmecsere bontakozott ki arról, hogy miért csak kis részét vettük 
igénybe a kedvező 100 núllió dolláros finn hitelnek, az érdektelenség oka 
az volt, hogy túlnyomó részt olyan finn árukat kellett volna vásárolni, 
amiből hazai árukészlet is van. 

A finn munkanélküliségről is tájékoztatást kapott a hallgatóság. Finnor
szágban 20 százalékos a munkanélküliség, azon belül pedig 30 százalék a 
fiatalok aránya. Nagyon erős szociális háló biztosítja a finn munkanélkü
liek szerény megélhetését. 

Fogas Pál 
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Braskó Péter és Illyés Miklós (MVSC) 

Miskolcon, a Városi 
Sportcsarnokban rendezték 
meg a XIII. Vasutas Kupa 
nemzetközi felnőtt csel
gáncs versenyt, melynek fő
védnökei voltak: dr. Isépi 
Tamás igazságügyi államtit
kár és Kobold Tamás, Mis
kolc város alpolgármestere. 

A "vasutas" sportolók ez
úttal is jól szerepeltek. A
ranyérmet nyert: Csoma 
Gábor (MVSC, +95 kilog
ramm) és Illyés Miklós 
(MVSC, 65 kilogramm). 
E züstérmesek: Fekete Móni
ka (Szentesi VSC, +72 kilog
ramm), Veisz Marianna 
(MVSC, 72 kilogramm), 
Pusztai István )MVSC, 78 
kilogramm) és Kiss Péter 
(MVSC, 86 kilogramm). 
Bronzérmesek: Farda Krisz
tina (MVSC, 61 kilogramm), 
Bodnár József (MVSC, 78 

A Vasutasok és Közlekedési . 
Dolgozók Segélyező és Biztosító 
Egyesülete 1994. október 15-i köz
gyűlésén ünnepli 100 éves fennál
lását. A jubileumi közgyűlést az 
egyesület életét, főként múltját be
mutató kiállítással kívánjuk ünne
pélyesebbé tenni. Kérjük tagjainkat, 
hogy a tulajdonukban levő, az 
egyesület múltjáról szóló dokumen
tumokat, emlékeket, képeket, irato
kat, tárgyakat, a kiállításon történő 
bemutatás céljából küldjék meg. Az 
1930-as években az egyesületnek 
"Vasút" címem saját újsága is volt. 
Akinek ebből valamelyik példány
szám a tulajdonában van köszönet
tel vennénk, ha ezt a kiállítás céljá
ra megküldené. 

Tájékoztatásul közöljük az egye
sület jogelődjének megnevezései 

kilogramm) és Szigetvári 
Zsolt (Pécsi VSK, +95 kilog
ramm) Negyedik lett Virág 
Mónika (MVSC, +72 kilog
ramm), s ötödik helyezést 
ért el Kiss Anita (MVSC, 56 
kilogramm), Balla Andrea 
(Szentesi VSC, 66 kilog
ramm) és Csermely Edit 
(MVSC, 72 kilogramm). 

A verseny keretében adta 
ki először díjait a Miskolc 
Judo Sportjáért Alapítvány, 
mely tavaly jött létre. Élet
mű díjat kapott Braskó Pé
ter, az MVSC ügyvezető el
nöke, egyben a judo szak
osztály vezetőedzője, há
rom és fél évtizedes munká
jáért. A versenyzők közül Ily
lyés Miklós, a klub 1993-
ban legeredményesebb ver
senyzője vehette át az elis
merést. 

Büki Péter 

, 

1894-től a következők voltak: Uta
zó Személyzet Jótékonysági és 
Közművelődési Egyesülete, Ma
gyar Vasutasok Utazó Személyzete 
Jótékonysági Országos Egyesülete, 
Vasutasok Jótékonysági Országos 
Egyesülete, Vasutasok Jótékonysá
gi Országos Segélyező és Biztosító 
Egyesülete, Vasutasok Általános 
Biztosító Egyesülete. 

A rendelkezésünkre bocsátott 
emlékeket, tárgyakat a kiállítás után 
visszaküldjük. 

Az anyagot a Vasutasok és 
Közlekedési Dolgozók Segélyező 
és Biztosító Egyesülete Budapest 
VI. Podmaniczky u. 75. (1393 
Budapest, Postafiók 341.) kérjük 
küldeni. 

Az egyesület vezetősége 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az 1994. évi üdülési 
lehetőségek - kooperációs kereteinken belül - csütör
töki váltással (csütörtök 14. órától következő csütörtök 
1 0 óráig) vannak szabad szobáink Balatonföldváron a 
Balaton üdülő 'H' épületében és Hajdúszoboszlón a 
Hotel Hortobágy 'A' épületében gyermek vihető mind
két helyre. 

A fizetendő összeg 8 napra: 

félpanzióval teljes 
ellátással 

2 fő 6.628.- Ft 10.324.- Ft 
2 + 1 fő 11.402.- Ft 16.946.- Ft 
2 + 2 fő 16.176.- Ft 23.568.- Ft 

(Ez a számítás az előidényre vonatkozik. Nyári idő
szakra + 10 százalékkal többet kell fizetni.) 

Jelentkezni lehet a 19-77 /143-as telefonszámon min
dennap 8-15 óráig a VSZ központban. Pénteken 8-12 
óráig, vagy személyesen az 1. emelet 5. szobában. 

A nyári jegyekre csak május végén lehet jelentkezni. 

Elcserélnénk Budapest, Hun
gária körút MÁV-telepi másfél 
szobás, 37 négyzetméteres, 
komfortos, kiskertes lakásunkat 
gyermekek számára alkalmas 
vagy átalakítható, nagyobb mé
retű budapesti vagy vidéki la
kásra. Érdeklődni lehet: 1101 
Budapest, Hungária körút 1-3. 
37. épület 1. emelet 6. szám Új
szászi. Telefonon csak hétfőn: az 
1566-533-as számon Öskü Csa
bánál. 

Elcserélném Kálvin térnél le
vő harminchat négyzetméteres, 
komfortos, teakonyhás, MÁV
bérlakásomai- lehetőleg megvá
sárolható - nagyobb lakásra, vas
utassal. Pest környéki is lehet. 
Érdeklődni lehet levélben: Lő
rincz Béláné, 1088 Budapest, 
Múzeum u. 11. címen. 

Elcserélném 2 szobás 63 
négyzetméteres központi fűté
ses, Budapest X. kerületében lé
vő MÁV-lakásomat kisebb köz
ponti-, vagy gázfűtéses budapes
ti lakásra MÁV-dolgozóval. Ön
kormányzati lakás, öröklakás, 
kis méretű családi ház is érdekel. 
A cserébe a lakáson kívül Velen
cén, a vasútállomáshoz és a tó
hoz közel fekvő építésre alkal
mas 240 négyszögöles telket is 
beszámíthatunk. Érdeklődni le
het: napközben a O 1/39-60-as 

üzemi, vagy a 142-9199-es pos
tai telefonszámokon. 

Elcserélném budapesti IX. 
kerületi 3 szobás, komfortos 
MÁV-bérlakásomat, 1,5-2 szo
bás MÁV-lakásra Budapest terü
letén. Érdeklődni lehet: a 2182-
743-as telefonszámon 16 és 20 
óra között. 

Elcserélném IV. kerületi, VI. 
emeleti másfél szobás, 36 négy
zetméteres tele fonos, lakótelepi 
felújított öröklakásomat, megve
hető nagyobb önkormányzatira, 
maximum 70-75 négyzetméte
rig. Érdeklődni lehet a munka
helyen: 35-35, 1228-281-es tele
fonszámokon, vagy lakástele
fonszámon 1804-693 Heim Vio
lánál. 

Eladó 2 szobás földszinti szö
vetkezeti öröklakás a XX. kerü
letben ( tehermentes) év végi ki
költözéssel, telefon van. Irányár: 
2.100.000 forint. Érdeklődni le
het: a 35-35, 1228-281-es mun
kahelyi, és a 1804-693-as lakás
telefonszámokon. 

Elcserélném két szoba össz
komfortes, Piliscsaba MÁV-ál
lomás épületben jó állapotban 
lévő, felújított, MÁV-bérlakáso
mat garázzsal, kerttel budapesti 
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1 Az új kormánnyal 

Gazdasági-szociális megállapodás 
kötését tervezi az MSZOSZ 

Országos értekezlet az Epítők székházában 

Az MSZOSZ április 27-
én országos értekezletet 
tartott az Epítők székházá
ban. A tanácskozás részve
vői - az elmúlt négy év ta
pasztalatainak tükrében 
megvitatták az MSZOSZ 
választási felhívását, és az 
új kormánnyal kötendő 
gazdasági, szociális meg
állapodás tervezetét. 

Nagy Sándor, az 
· MSZOSZ elnöke köszön

tötte azokat, akik az el
múlt 4 évben - dacolva a 
támadásokkal, sokszor a 
megaláztatást is vállalva 
megakadályozták, hogy 
még rosszabb legyen a 
munkavállalók helyzete. 

Az MSZOSZ küzdelme, 
talponmaradása, a tiszt
ségviselők higgadtsága, 
önmérséklete az egyik leg
fontosabb tényezője an-

re 
Az utóbbi időben több

ször olvashattunk néhány 
soros híradást a Budapesti 
Üzletigazgatóság üzembiz
tonsági és védehni főnöksé
ge rendészeinek eredmé
nyes tevékenységéről. Mivel 
ezekben a hírekben a ren
dészeket megnevezték, -
emiatt meg is fenyegették 
őket •, ezért most név nél
kül tájékoztatjuk a lap ol
vasóit a legutóbbi, két je
lentős akcióról. 

nak, hogy megőrizhettük 
a viszonylagos társadalmi 
békét és ezzel hozzájárul
tak a demokrácia alapvető 
intézményeinek megóvá
sához. 

A négy év mérlegér61 
szólva Nagy Sándor emlé
keztetett rá, hogy a mun
kanélküliség 13 százalékra 
nőtt, folyamatosan csök
kentek a reálbérek, egyre 
többen küzdenek megél
hetési gondokkal és látha
tóan növekszik a,szegény 
emberek száma. Erezhető
en növekszik a fekete gaz
daság súlya, csökkentve a 
társadalmi kiadások alap
jául szolgáló forrásokat, 
rontva a gazdaság pénz
ügyi folyamatainak átte
kin thetőség'ét. 

A kialakult gazdasági, 
szociális helyzetet súlyos-

I 

be, összesen 36 kartondo
bozt, amelyek tartalma Ca
mel cigaretta volt. A két el
fogott személyt és a cigaret
tát a gépkocsival együtt a ki
érkező rendőröknek átadták. 
Ezt követően, a terület tüze
tes átvizsgálása során még 5 
karton Camel cigarettát talál
tak a rendészek. Azt is meg
állapították, hogy a cigarettát 
tartalmazó kartonokat a 24. 
vágányon álló, Lökösházánál 
kilépő kocsiból szedték ki. A 
sikeres akció eredményeként 
körülbelül 2 millió forint kár 
térült meg. 

bítja, hogy a kormány el
zárkózott a párbeszédt61, 
a valódi szociális partneri 
viszonytól. Ez az elutasító, 
szakszervezet-ellenes kor
mányzati magatartás kisu
gárzik a munkahelyekre 
is. A dolgozók kiszolgálta
tottakká váltak, s a mun
káltatók nagy számban 
sértik meg a szakszerveze
ti jogokat, a munkavállalói 
érdekeket, elodázzák a 
kollektív szerződések tár
gyalását, és kitérnek a 
szakszervezetekkel való 
érdemi egyeztetések elől. 

Nyilvánvaló - hangsú
lyozta az előadó, hogy a 
munkavállalók, a szerve
zett dolgozók, a nyugdíja
sok nem maradhatnak kö
zömbösek a parlamenti 

(Folytatás a 2. oldalon) 

1 • J 

1 
csukták, és elhagyták a pá
lyaudvart. A rendészek to
vábbra is figyelő szolgálatot 
végeztek, de az üres kocsiba 
átrakott áruért - melyről 
megállapították, hogy 36 táv
irányítós színes Tv készülék 

(Folytatás a 5. oldalon) 

0 

--
A gazdaság átalakulásának 

időszakában a munkavállalói 
érdekvédelem frontvonala 
nem húzható meg egyértel
műen a munkavállaló és 
munkáltató között. 

Új és sajátos jelenség - a 
piacgazdaságnak megfelelő
en - hogy törvény tartalmaz
za a dolgozói participáció in
tézményét. A társasági tör
vény 292. §-a ezzel kapcso
latban a következőket tartal
mazza: "Ha a rész
vénytársaság főfoglalkozású 
dolgozóinak száma éves át
lagban a 200 főt meghaladja, 
a felügyelő bizottság tagjai
nak egyharmadát a dolgozók 
választják." A rész
vénytársaságnál a felügyelő 
bizottság a tulajdonosi elle
nőrzés szervezete, így a dol
gozói participáció révén a 
felügyelő birottságban helyet 
foglaló dolgozói küldöttek 

1 véleménye a rész
vénytársaság üzletpolitikájá
val és az ügyvezetéssel kap
csolatban közvetlenül jut a 
tulajdonosi szerv tudomásá
ra. 

A dolgozói participáció 
alapvetően a cégvezetés elle
nőrzését jelenti. A dolgozók 
képviselői nem csak a MÁV 
Rt. Felügyelő Birottságában, 
hanem a MÁV kft-ék Fel
ügyelő Bizottságában is he
lyet foglalnak. 

A dolgozói participáció 
másik formáját a Munka Tör-

vénykönyve 42. §-a vezette 
be az üzemi tanácsok létre
hozásával. Az üzemi taná
csok a munkavállalóknak a 
munkáltató vezetésében való 
részvételét biztosítják: a 
munkavállalókat megillető 
részvételi jogokat gyakorol
ják. 

Az előbbiekben ismertetett 
mindkét participácrós forma 
arra hivatott, hogy a munka
vállalók részvételét biztosítsa 
az adott cég vezetésében, an
nak érdekében, hogy a mun
kavállalók az őket közvetle
nül érintő munkáltatói dönté
sekben részt vehessenek. 

A Munka Törvénykönyve 
a munkavállalók érdemi be
leszólási lehetőségét terem
"'lette meg: az üzemi tanács 
szamara együttdöntési, 
egyetértési és véleményezési 
jogot állapított meg azokban 

a kérdésekben, amelyek a 
munkavállalók helyzetét, sor
sát hosszú távon alapvetően 
meghatározzák. Ezenkívül a 
munkáltató számára tájékoz
tatási kötelezettséget írt elő a 
munkáltató gazdasági hely
zetével kapcsolatos kérdé
sekről. 

A felügyelő bizottságok
ban, továbbá az üzemi taná
csokban a szakszervezeti 
tisztségviselők tagként való 
részvételét a vonatkozó jog
szabályok nemhogy nem zár
ták ki, ellenkezőleg, ösztö
nözték, sőt az itteni választá
sokon elért eredményektől 
tették függővé legitimációju
kat, alapvető jogaikat. A vá
lasztási eredmények bizo
nyították, hogy a munkavál
lalók támogatják a szakszer-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A nyugdíjas szervezet 
küldöttértekezletre készül 

A Vasutasok Szakszerveze
te Országos Nyugdíjas Szer
vezete tájékoztatja tagságát, 
hogy vezetőinek és vezető 
szervezeteinek megválasztá
sára az Országos Küldött
értekezletet 1994. június 1-
jére hívta össze. 

Ezúton közöljük nyugdíjas 
tagtársainkkal, hogy az 1994. 

április 19-én megtartott or
szágos elnöki és főbizalmi 
tanácskozás megválasztotta a 
jelölést előkészítő, a mandá
tumvizsgáló és a szava
zatszámláló bizottságot, ve
zetőit és tagjait. 

A választást előkészítő bi
zottság szükségesnek látja 
felkérni a tagtársakat, hogy 
az érdekképviseletet és ér
dekvédelmet szolgáló észre
vételeivel és személyi javas
lataival segítse munkáját. 

A jelölést előkészítő bizott
ság mindent megtesz, hogy a 
képviseletüket ellátó szemé
lyekre a tagság véleményét, 
javaslatát a legszélesebb kör
ben megismerhesse. Törek
vésünk ellenére előfordulhat, 
hogy mindenkihez nem ju
tunk el. Ezért kérjük tagtár
sainkat, hogy észrevételük
kel, javasl!tukkal szóban 
vagy levélben keressék fel a 
jelölő bizottságot. 

Címünk: Hegedűs Károly, 
a jelölő bizottság vezetője 
1068 Budapest; Podma
niczky u. 28. Hétfőn és szer
dán délelőtt a 46-71/158-as 
üzemi telefonon. 

A javaslatokat legkésőbb 
május 15-ig kérjük közölni. 

Számítunk segítő közremű
ködésükre. 

Ez év március 20-án 19 
órakor Ferencváros Keleti 
rendező-pályaudvaron járő
rozo rendészek észlelték, 
hogy a tűzoltó út bejáratától 
mintegy 100 méterre, több 
személy dobozokat adogat át 
a kerítés felett. A rendészek 
rádión jelentették azt és erő
sítést kértek. A túrvezető fő. 
rendész K. Gy. és a Mobili 
fegyveres biztonsági őrség 
váltásparancsnoka, K. B. 
azonnal megszervezte az ak
ciót. A rendészek és a fegy
veres biztonsági őrök körbe
zárták a területet. A kör szű
kült, és végezetül két sze
mélyt elfogtak. Az akció so
rán kiderült, hogy a dobozo
kat a kerítés túloldalán álló 
Mercedes furgonba pakolták 

Március 23-án 19 óra körül 
ugyancsak Ferencváros Kele
ti rendező-pályaudvarán M. 
L. főrendész, G. T. és Sz. T. 
rendész észlelte, hogy a 43. 
vágányon álló záhonyi vonat 
egyik konténeréből dobozo
kat raknak át a 42. vágányon 
álló vonat üres fedett kocsi
jába. M. L. főrendész rádión 
azonnal jelentette az ese
ményt a túrvezető főrendész
nek, és egyúttal erősítést 
kért. A szolgálatban lévő ren
dészek, valamint két fegyve
res biztonsági őr a körzetet 
lezárta. Mielőtt azonban a 
gyűrű bezárult volna, a tette
sek a fedett kocsi ajtaját be- Majális a Városligetben (Képriportunk a 7. oldalon.) 

Hegedűs Károly 
A jelölő bizottság elnöke 
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1 Az új kormánnyal 

Gazdasági-szociális megállapodás 
kötését tervezi az MSZOSZ 

(Folytatás az I. oldalról) 

választások iránt. Az 
MSZOSZ, mint az ország 
legnagyobb társadalmi 
szervezete érdekelt abban, 
hogy az új összetételű par
lamentben létrejöjjön a po
litikai egyensúly, minél ki
sebb teret kapjanak a szél
sőségek, megtelelő legyen 
a képviselők szociális ér
zékenysége, s az új kor
mány valódi gazdasági és 
társadalompolitikai �ter
natívát kínáljon. 

Az MSZOSZ - a realitá
sokból kiindulva - nem 
számol a jelenlegi helyzet 
gyors megváltozásával, a 
szociális feszültségek 
megszüntetésével. Ennek 
ugyanis csak a gazdasági 
helyzet javításával teremt
hetők meg a feltételei. 
Ugyanakkor az alkalma
san me&Választott gazda
ságpolitikával, a gazdaság 
szereplői közötti rend
szeres és érdemi párbe
széddel, az érdekegyezte
tés szerepének növelésé
vel, a szociális tényezők 
érdemi figyelembevételé
vel van lehetőség a gazda
sági hanyatlás megállítá
sára, a szociális gondok 
mérséklésére. 

Mindez azonban nem 
jön létre magától - figyel
meztetett az MSZOSZ el
nöke. Valamennyiünk kö
zös akaratán is múlik, 
hogy kedvező változások 
induljanak el Magyaror
szágon. Ezért döntött úgy 
az MSZOSZ, hogy válasz
tási felhívással fordul a 
szakszervezeti tagokhoz, a 
munkanélküliekhez, a 
nyugdíjasokhoz és a fiata
lokhoz, amelyben arra 
szólít fel: minél többen 
menjenek el szavazni. 
Olyan jelölteket és párto
kat támogassanak, ame
lyeknek politikájában ga
ranciát látnak abban, hogy 
szociális érzékenységet ta
núsítsanak, szerepet szán
nak az érdekegyeztetések
nek, készséget mutatnak 
egy átfogó gazdasági szo
ciális megállapodás ki
munkálására fS fellépnek 
a szélsőségek ellen. 

A magyar gazdaság vál
sága, a mára létrejött és 
rendkívül éles szociális 
konfliktusok az MSZOSZ 
megítélése szerint elkerül
hetetlenné teszik, hogy a 
választásokat követően az 
új kormány, a szakszerve
zetek, a munkaadók és a 
meghatározó politikai pár
tok kezdjenek tárgyaláso
kat egy középtávra szóló a 
szociális partnerek érdekei 
érvényesítésének mozgás
terét, együttműködési for-

máját kijelölő gazdasági
szociális megállapodásról. 

Egy ilyen megállapodás 
- paktum - alapvet6 felté
tele annak, hogy vala
mennyi érintett fél köl
csönösen képes legyen 
kompromisszumokra, az 
ellenérdekeltségű fél tö
rekvéseinek figyelembevé
telére és önmérsékletre. Ez 
az érdekeltség valamennyi 
szociális partnerben meg 
kell, hogy legyen. Az 
MSZOSZ-nek alapvetően 
kettős célja van egy ilyen 
megállapodással. Megte
remteni a következő évek
re a munkavállalók, a 
nyugdíjasok számára is ki
számítható, érdekeikre is 
tekintettel lévő politikai, 
jogi, gazdasági, szociális 
környezetet, másrészt ki
alakítani azokat a kerete
ket, feltételeket, amelyek 
között a szakszervezetek 
képesek minden szinten 
partnereikkel rögzíteni az 
élet- és munkakörülmé
nyeket meghatározó felté
teleket. 

A gazdasági-szociális 
megállapodás négy na
gyobb kérdéskört foglal 
magába. 

1. A gazdaság konszoli
dálása, a gazdasági növe
kedés feltételeinek megte
remtése. 

2. A munkavállalók, a 
nyugdíjasok, a munkanél
küliek jövedelmi viszo
nyainak szociális helyzeté
nek javítása. 

3. Az érdekegyeztetés 
mechanizmusának to
vábbfejlesztése, a munka
vállalói, és szakszervezeti 
jogok bővítése. 

4. A szakszervezetek 
működési feltételeinek ja
vítása. 

A megállapodásokhoz 
természetesen garanciák 
kellenek minden résztve
vő részéről. Ezért széles 
körű megalapozó, előké
szítő munkára van szük
ség. 

Elengedhetetlen egy 
ilyen megállapodás - húz
ta alá Nagy Sándor -, mert 
a mai helyzet tarthatatlan. 
A munkavállalók nagy tö
megei kiszolgáltatottak, 
nem fizetnek nekik bért, 
elemi jogaikat korlátoz
zák. Enn�k .friss példája, 
hogy az A VU vezetése el
utasította azt a jogos 
igényt, hogy az illetékes 
szakszervezet ott lehessen 
a privatizációs ágazati bi
zottságokban. 

Nagy Sándor referátuma 
után megkezdődött a vita 
az írásos dokumentumok
ról, és a szóbeli előterjesz
tésről. Az aktivisták sokré
tű véleménycseréjéből a 
Vasutasok Szakszerveze-

tének képviselői is kivet
ték a részüket. Felszólalt 
Márkus Imre, a VSz elnö
ke, Péter Mihály alelnök, 
az MSZOSZ keresz
tény-demokrata-keresz
tény-szociális platformjá
nak elnöke és Varga Gyulá
né, a Nyugati pályaudvar 
alapszervezetének titkára 
az MSZOSZ női választmá
nyának tisztségviselője. 

Márkus Imre termé
szetesnek tartotta, hogy 
sorskérdésekről közösen 
kell dönteni. Békében kí
vánunk építkezni vagy bé
kétlenségben? - tette fel a 
kérdést, s nyomban vála
szolt is rá: békében! Ehhez 
konszenzusra van szük
ség. Mit várnak a munka
vállalók? - kérdezett to
vább az elnök. - Másfajta 
kormányzati magatartást. 
Olyat, amelyik tudja, hogy 
mit miért akar, s a célok
hoz biztosítja az eszközö
ket is. Az értékteremtés 
alapján osztja el a javakat. 
Ne csak mi húzzuk meg a 
nadrágszíjat, köztehervise
lés kell! 

Ami a privatizációt illeti: 
mondjunK megálljt, érté
keljük az eddigieket, foly
tassuk azt, ami arra érde
mes, és rendezzük vissza, 
ami elrontott, ami rossz. A 
nemzetgazdaság vasútját 
nem hagyjuk tönkretenni. 
Társadalmi összefogásra 
van szükség, el kell men
nünk szavazni, s adjuk a 
voksainkat a baloldalra. 
Amikor a gazdasági-szo
ciális megállapodás kap
csán konszenzusról beszé
lünk, ez nem jelenti azt, 
hogy letesszük az érdekér
vényesítés fegyvereit. De a 
békés út hívei vagyun� 
Konszenzusra törekszünk, 
igent mondunk a megálla
podásra, támogatjuk azt. 

Péter Mihály nagy je
lentőségűnek minősítette 
azt a tanácskozást, ame
lyen az új kormánnyal 
kötendő gazdasági-szo
ciális megállapodás ke
rült napirendre. Mint 
mondta, ilymódon esély 
mutatkozik egy munka
vállalóbarát politika meg
valósítására. Azt is jónak 
tartotta, hogy szakszerve
zeti tisztségviselők indul
hattak a parlamenti vá
lasztásokon. 

Elmondta, hogy „talajt 
fogtak" az MSZOSZ-en 
beTül megalakult platfor
mok. Nem bizonyult 
helytállónak az az előrejel
zés, hogy a különböző szí
nezetű platformok meg
osztják majd a szakszerve
zeti szövetséget. A ke
reszténydemokrata-keresz
tényszociális platform is 
megkezdte munkáját, él és 

működik, különös gondot 
fordítva a családok helyze
tére és a nyugdíjasok ér
dekképviseletére. Jelezte 
azt az élénk visszhangot 
és kedvező fogadtatást, 
amelyet II. János Pál pá
pa március 19-i beszéde 
váltott ki. Mint ismeretes, 
az egyházfő követelte, 
hogy vizsgálják felül a 
munka világának jelenle
gi állapotát, érjék el, hogy 
a munka olyan érték le
gyen, amely kifejezi és 
erősíti az ember és a csa
lád méltóságát. 

Varga Gyuláné konkrét 
munkahelyi tényekkel 
szolgált az elmúlt négy 
esztendő szakszervezeti 
mérlegéhez. Mint mondta, 
40 ezerrel csökkent a vas
utasok száma, de egyes 
"szakértők" szerint még 
mindig sokan vagyunk. 
Vannak olyan vasúti szol
gálati helyek, ahol a Mun
ka Törvénykönyve által 
biztosított éves túlórakeret 
mára kimerült. Bérszor
zónk 8 ezer forint. Kollek
tív szerződésünket csak 
harcos összefogással tud
tuk megvédeni. Nincs el
fogadott közlekedési kon
cepció. 

Emlékeztetett rá, hogy 
a nyugdíjrendszert is 
egységesíteni kell. 1991-
ben - mint ismeretes - or
szággyűlési határozat 
született a nők nyugdíj
korhatárának emeléséről. 
Hiába tiltakoztunk, ta
valy megszületett a tör
vény is. Bár az elmúlt he
tekben összegyűjtöttünk 
300 ezer aláírást, de a 
parlament április 6-i tör
vénymódosítása nem 
nyugtatta meg asszonya
inkat. 

A hozzászólások után 
Nagy Sándor foglalta 
össze az elhangzottakat. 
Kiemelte, hogy a terve
zett megállapodás nem 
arról szól, hogy a szak
szervezetek lemondanak 
jogaikról, eszközeik hasz
nálatáról, hanem arról, 
hogy ha mindenki betartja 
a szavát, akkor minden ér
dekelt fél jól jár a megálla
podással. Egyetértve több 
felszólalóval, megerősítet
te, hogy a privatizációt 
megfelelő súllyal kell sze
repeltetni, majd a javasla
tok között. Az MSZOSZ 
elnöke külön is megkö
szönte Márkus Imre és Pé
ter Mihály felszólalását. 

Az országos konferencia -
nagy tapsban kifejeződő -
egyhangú szavazással elfo
gadta a beterjesztett doku
mentumokat, az előadói be
szédet és az eszmecserét 
követő elnöki összefoglalót. 

(Kárpáti) 
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vezeteket, döntően a legna
gyobb szakszervezetet: a 
Vasutasok Szakszervezetét. 
Ennek megfelelően a fel
ügyelő bizottságba, az üzemi 
tanácsba a szakszervezeti 
tisztségviselők a munkaválla
lók bizalmából kerültek. Tör
vényben rögzített tétje volt 
annak, hogy a szakszervezeti 
tisztségviselők az említett 
participációs jellegű új szer
vekbe tagként bekerüljenek. 

Az eddig felsoroltakon kí
vül meg kell említenünk a 
társadalombiztosítási önkor
mányzati választásokat is, 
al\>I a törvény szintén a szak
szervezetek közötti választást 
írta elő. Itt is a szakszervezeti 
jelöltek - köztük vezető tiszt
ségviselők - versengtek meg
választásukért. 

Ha mindezels:et figyelem
be vesszük, akkor igazság
talannak tűnik a szakszer
vezeti tisztségviselők 
funkcióhalmozásáról szóló 
kritika. Ugyanis nem egyé
ni ambícióról van szó, ha
nem a szakszervezetekkel 
szembeni kihívás vállalá
sáról. A mértéktartás ter
mészetes igény, azonban 
napjaink követelménye a 
sokoldalúság, a több tiszt
ség betöltésének lehetősé
ge, illetőleg a több féle fel
adat ellátása. Ehhez mun
kavállalói érdekvédelem 
kapcsolódik. 

Az elhangzó bírálatoknak 
talán akkor lehetne alapja, ha 
az érintett vezető tisztségvi
selő többféle megbízatása 
miatt szakszervezeti munkája 
háttérbe szorulna, vagy a 
Vasutasok Szakszervezete 
tagságának abból valamilyen 
hátránya származna. Ilyen 
következményekről azonban 
nem esik szó, sőt inkább a 
többféle funkció több vonat
kozásban is előnyt jelent. Így 
a Központi Üzemi Tanácsban 
és a MÁV Rt. Felügyelő Bi
zottságában viselt tisztség ré
vén olyan információkhoz le
het jutni, amelyekhez a szak
szervezet más módon nem 
juthat hozzá, de termé
szetesen ezek a munkaválla
lói érdekképviseleti munká
ban felhasználhatók (például 
MÁV Rt. üzleti terve, a 
pénzügyi helyzet, stb.). A 
másik előny, hogy a munka
vállalók érdekében több fon
tos kérdésben együttműködé
si, ellenőrzési, beszámoltatá
si, véleményezési jogot lehet 
gyakorolni. A KÜT elnöki 
funkcióban olyan fontos jo-

gosítvánnyal lehet élni, mint 
a szociális ellátás, oktatás, 
képzés, átszervezés stb. kér
dések. A Felügyelő Bizottsá
gi tagság révén a cég (Rt., 
Kft.) gazdálkodása, pénzügyi 
helyzete kísérhető figyelem
mel. Természetesen minden 
funkcióban .a vezető tisztség
viselőtől elvárható, hogy a 
munkavállalók érdekeit kép
viselje, de ehhez nem is fér
het kétség. A társada
lombiztosítási önkormány
zatban befolyást lehet gyako
rolni táppénz, anyasági ellá
tás, nyugdíj stb. kérdések ki
alakításában. 

A több funkció viselésé
nek természetesen hátrányai 
is vannak. Például előfor
dulhat, hogy egyidőben kel
lene megjelenni más-más 
helyen a különböző funkci
ók miatt (például ugyanab
ban az időben van érdeke
gyeztető tanácskozás és fel
ügyelő bizottsági ülés). Ez 
azonban ritkán fordul elő és 
megfelelő munkaszervezés
sel megoldható. 

A több funkciót betöltő 
szakszervezeti tisztségviselő
nek sokkal többet kell dol
goznia, nagyobb a felelőssé
ge, kevesebb ideje jut a csa
ládra, gyermeknevelésre stb. 
Aki mindezt vállalja és ele
get tesz kötelezettségének 
minden bizonnyal elismerést 
érdemel. 

A delegáló szakszervezet
nek segíteni kell a több tiszt
ség ellátásával megbízott 
tisztségviselőt abban, hogy 
megbízatásának eleget tudjon 
tenni. Sok múlik a tisztségvi
selő felkészültségén, az emlí
tett szervek munkájában ér
demben csak akkor tud részt 
venni, ha megfelelő szakmai 
képzettséggel és gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezik. Ez 
alapján a napirenden szereplő 
kérdésekből konkrét felké
szülésre is szükség van, 
amelyhez célszerű esetenként 
szakértő igénybevétele is. 
Mindezekből látható, hogy 
az említett tisztségek ered
ményes betöltése döntően 
magán a tisztségviselőn mú
lik. 

Mindezt összevetve megál
lapítható, hogy a többszintű 
érdekvédelem vállalása és el
látása a munkavállalók szem
pontjából fontos, nem a meg
szüntetésén, hanem a minél 
jobb ellátásának lehetőségén 
kell fáradozni, végső soron a 
munkavállalók érdekvédelmé
nek szolgálatába kell állítani. 

Dr. Garabon Sándor 
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A Kárpátoktól a% Adriáig 
naegálltak a vonatok 

Szemelvények a századeleji vasutassztrájkról 

ilencven éve 1904. április 19-én történt. A 
korabeli krónika szerint, amikor este 8 
óra tájban Rákosrendezóre befutott a 165. 
számú személyvonat, az ott várakozó 

mintegy 200 vasutas a tovább haladását megaka
dályozta. Az utasokat leszállították, utána a sze
relvény kocsijait szétkapcsolták. Ezután a Nyuga
ti pályaudvarig minden jelző és váltólámpát elol
tottak. A vasúti pályának ez a szakasza sötétbe 
burkolózott. 

Mindez annak hírére tör
tént, hogy a 20.-ára tervezett 
országos vasutas gyűlést be
tii tották, s a szervezők közül 
Sarlay Jánost és Turtsányi 
Pált állásából felfüggesztet
ték, egyidejűleg fegyelmi el
járást rendeltek el ellenük. A 
hír hallatán a tömegből vala
ki felkiálltott: kitört a 
sztrájk! Ezekkel az esemé
nyekkel szint egyidőben le
adták a 7. számú jelzést. Ez 
azt jelentette, hogy a Kárpá
toktól az Adriáig minden vo
natot meg kell álUtani. 

A végsőkig feszült húr, 
eze:.n a koraestén elpattant. A 
MA V hálózatán, az egész or
szágban megbénult a vasút. A 
katonaság folyamatosan 
megszállta a pályaudvarokat. 
Belépni csak rendőrségi kü
lön engedéllyel lehetett. 

Másnap, április 20-án a 
vasutassztrájk híre a képvise
lőházba is eljutott és óriási 
vihart kavart. A kormány a 
vasutasokat, az ellenzék pe
dig a kormányt hibáztatta a 
sztrájk kitöréséért vagy 
ahogy egyesek illették: az 
egész országra kiterjedő sze
rencsétlenségért. Még a ké
sőbbi évtizedekben is a ma
gyar társadalom legnagyobb 
drámájaként emlegették. 

Dr. Vázsonyi \.-ilmas-, a vas
utasok mozgalmának támoga
tója, a neves terézvárosi ügyvéd 
- a perbefogott vasutasok v� 
ügyvédje - gróf Tisza István mi
niszterelnököt a parlamentben 
kereste fel és kérte a meghirde
tett gyűlés engedélyezését. Sze
rinte ez lenne az egyetlen reális 
esély a rend helyreállítására. Ti

sza István nyomban felszólalt 
és határozottan kijelentette: a 
gyűlés megtartását nem enge
délyezi, s ha kel� fegyveresen 
töri le a sztrájkot 

A király, mint a legelső ha
dúr, két nap múlva mozgósí
tást rendelt el. A behívottakat 
a magyar királyi államvasu
takhoz rendelte szolgálatté
telre. Ó Felsége az alábbi pa
rancsot adta ki: 

"Parancsolom, hogy a kö
zös hadseregnek (haditenge
részetnek) a magyar állam te
rületén levő vasutak szolgá
latában álló, magyar honos 
tartalékos havidíjasai és le
génysége, valamint a hon
védségnek ugyanilyen tarta
lékos és póttartalékos havidí
jasai és legénysége a közös 
hadsereg, illetve honvédség 
részleges kiegészítésére, be
hívassanak és szolgálattételre 
a magyar királyi államvasu
takhoz beosztassanak." 

Kelt, Bocs, 1 �- ápilis 22-én 

Mint kiderült, a király pa
rancsába hiba csúszott. A Ti
sza kormánynak ugyanis nem 
volt szándékába az összes 
vasúti alkalmazott, hanem 
csak a magyar államvasutak 
alkalmazásába tartozók behí
vása. Ez akkor derült ki, 
amikor a déli vasút és a kas
sa-oberbergi vasút igazgató
sága a Kereskedelmi Mi
nisztériumban érdeklődött a 
behívások ügyében. Hie
ronymi Károly kereskedel
mi miniszter azt válaszolta, 
hogy csak a magyar állam
vasutak kötelekébe tartozó 
tartalékosokat hívják be 
szolgálattételre. 

Mi váltotta ki a vasutasok 
önvédelmi harcát, amit 
ugyan sztrájknak neveztek, 
de nem igazán volt az? En
nek az a magyarázata, hogy 
hiányoztak a sztrájk legfon
tosabb jellemzői: mai szó
használattal élve, semmilyen 
szerv, illetve személy nem je
lentette be, hogy mire készül
nek. Bérharc sem volt és a 
politikai színezetet is ki lehe
tett zárni. Külső izgatásnak 
sem volt következménye, 
mert a szociáldemokraták 
nem azonosították magukat a 
kinevezett vasutasokkal. (Ezt 
később a pereknél, a bírói fó
rumok is így látták. Ezért 
születtek a felmentő ítéletek, 
amire a következő lapszá
munkban részletesebben 
visszatérünk). 

Az önvédelmi harc szálai a 
századfordulónál jóval ko
rábbra Baross Gábor keres
kedelmi miniszterségének 
idejére nyúlnak vissza. 1891. 
nyarán egy vasutas tisztekből 
álló küldöttség kereste fel a 
vasminisztert és egy-egy me
morandumot adtak át neki. 
Enne� az volt a lényege, hogy 
a MA V tiszti karát tekintsék 
egyenrangúnak az osztrák-ma
gyar államvasút megváltásával 
átvett, jobbára német és cseh 
ajkú vasutasokkal. 

Baross átvette a memoran
dumot. Rá nézett és egy ol
dalasztalra hajítva, magából 
ki kelve kijelentette: 

,,Elég! Messze téved szó
nokuk, mikor előttem vasutas 
jogokról beszél, a vasutasok
nak csak kötelessége van. " 

Azokban a múlt századvé
gi években különösen sokat 
nélkülöztek a vasutasok. Il
letményük hosszú évek óta 
változatlan volt. Ahogy múl
tak az évek reményeik telje
sen szertefoszlottak. A soro
zatos csalódások miatt a ve
zetők iránti bizalom szálai 
meglazultak. A türelem fo-

gyott. Az elkeseredés nőttön 
nőtt. 1899 elején a mozdony
vezetők debreceni tanácsko
zásán fizetésük rendezését, új 
illetményszabályzatot és a ju
talék arányosabb elosztását 
kérték. 

Két év múlva a fiumei és 
a zágrábi vasutasok kezdtek 
mozgolódni. A hivatalnokok 
helyzetük javítása érdekében 
készítettek memorandumot. 
Ők is végig jártak minden 
felsőbb fórumot, de a bíztató 
ígéreteken kívül mást nem 
kaptak. Swmbathelyen 1903 
decemberében már arról ha
tároztak, hogy a vidéki váro
sokban, az igazgatósági szék
helyeken és Budapesten gyű
léseket kell tartani, s a moz
galmat újra életre kell kelte
ni. 

Az események felgyorsul
tak. A vasutasok gyűlésein 
mindenütt helyzetük javításá
ért emelték fel a szavukat. S 
az csak olaj volt a tűzre, ami
kor 1904 februárjában Buda
pesten, a Szentkirály utcában 
tartott országos gyűlést is 
megszavazták majd a töme
get a kivezényelt rendőrök 
oszlatták szét. 

Az igaz�ághoz tartozik, 
hogy a MA V Igazgatósága 
számolt egy sztrájk lehető
ségével. Erre vall, a "Füg
getlen Magyarság" című 
lapban megjelent szenzáci
ós hír: 

" ... A magyar államvasutak 
igazgatósága számotvetve a 
vasutasok mozgalmának ko
moly voltával, azzal a kér
déssel fordult az osztrák ál
lamvasutak vezetőségéhez, 
Bécsbe, hogy egy Magyaror
szágon esetleg beálló moz
donyvezetői sztrájk esetére 
számíthatnak-e arra, s ha 
igen, mennyiben hogy moz
donyvezetőinek egy részét a 
sztrájk idejére átengedje ki
segítőképpen. 

Az osztrák államvasutak a 
kérdésre adott válaszában ud
variasan, de határozott han
gon tudatta, hogy sajnálatára 
nincs abban a helyzetben, 
hogy mozdonyvezetői tői 
csak egyet is átengedhessen. 
Nem teheti ezt elvből sem, 
mert a magyar államvasutak 
személyzetének mozgalmát 
jogosnak tartja, s követelé
sét elég szerénynek arra, 
hogy ezt teljesítsék... De 
nem teljesíthetik a kérelmet 
azért sem, mert az osztrák 
mozdonyvezetők egyesületé
nek alapszabályai ezt teljesen 
kizárják, s a személyzet egy 
ily küldetésre szóló rendelet 
teljesítését megtagadná." 

Az a patak, amely sokáig 
csendesen folydogált a med
rében, hirtelen nagY, folyam
má dagályosodott. Így érke
zett el április 19-e, az a nap, 
amelyen a folyam kilépett a 
medréből, -s kezdetét vette a 
vasutasok négy napig tartó 
országos sztrájk-mozgalma. 

Visi Ferenc 
(Folytatjuk) 

Irodalom: Miklós Imre: A 
Magyar Vasutasság oknyo
mozó történelme, Magyar 
Vasutas korabeli számai. 
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ERTEKE 
ó dolog, hogy az MSZOSZ kör
vonalazta elképzeléseit az új 
kormánnyal kötendő gazdasá
gi-szociális megállapodás tartal
máról. Eddig csak hallottunk-

olvastunk - az utóbbi hónapokban egyre 
gyakrabban - valamiféle tervezett pak
tumról, de sokan nem igazán értették, 
mir61 is van szó tulajdonképpen. Felrém
lettek emlékezetünkben olyan fogalom
párok mint a Bethlen-Peyer-paktum, a 
spanyol Moncloa-paktum, a négy évvel 
ezelőtti MDF-SZDSZ-paktum, de ezek 
más történelmi körülmények között, elté
rő feltételek mellett születtek. Most mir61 
lenne szó? - kérdeztük magunktól, s kér
dezzük továbbra is egymástól. 

Arról lenne szó, hogy a gazdasági vál
ság leküzdéséhez, a gazdasági növekedés 
fel tételeinek megteremtéséhez társadalmi 
békére van szükség. Állandó sztrájkfe
nyegetettségben, az ismétl6d6 tüntetések 
légkörében aligha tudná az új kormány 
elindítani és megvalósítani válságkezelő 
programját. Az éles szociális konfliktu
sok kezeléséhez megegyezésre van szük
ség a szociális partnerek - a kormány, a 
munkaadók és a munkavállalók - között. 
Ezt a megegyezést egy olyan gazdasági
szociális megállapodás - paktum - szen
tesítené, amely összegezné a gazdaság 
szereplőinek a különböző érdekeit, kife
jezné a közös nevezőt. 

Ez azonban nem jöhet létre magától. A 
közös vállalkozáshoz, valamennyi fél 
szándéka, akarata, kompromisszum
készsége, önmérséklete kell, az hogy 
mindenki vegye figyelembe és tartsa tisz
teletben az ellenérdekű fél törekvéseit. 

A munkavállalók képviseletét jelentő 
szakszervezet már megtette a magáét. Az 
MSZOSZ országos értekezlete megfogal
mazta céljait, vázolta azokat a témakörö
ket is, amelyek a megállapodás tartalmát 
alkotnák. Ezek az elgondolások, javasla
tok segítik a további előkészületeket, ám 
még sok a nyitott kérdés. Sok függ attól, 
milyen eredményeket hoznak a választá
sok, melyek lesznek a meghatározó pár
tok, milyen dominanciájú koalíciós kor
mány alakul. Paktumra mindenképpen 
szükség van, - függetlenül az új kabinet 
politikai színezetétől - ám nem mindegy, 
milyen lesz a kormány összetétele. Ez ha
tározza meg a megállapodás tartalmát, a 
szóértés.fokát. 

Mi az, amit már jelenleg is tudunk? Az, 
hogy míg korábban csak az MSZP szor
galmazta a megállapodást, addig ma már 
a pártok többsége helyesli a paktumot. A 
megállapodás létrehozásának esélyében, 
abban, hogy mit tartalmazzon és mennyi 
időre szóljon, ezekben a kérdésekben már 
megoszlanak a vélemények. Más a viszo
nya a megállapodáshoz a szocialistáknak 
és megint más a liberálisoknak és a kon
zervatívoknak. Az előbbiek az érdeke
gyeztetésen alapuló államvezetés része
ként kezelik a szociális partnerek közötti 
alkuk és megállapodások sorozatát, az 
utóbbiak pedig az átalakulás nehézségeit 
enyhítő társadalmi stabilizációs technika
ként értelmezik a paktumot. 

Nincs még egységes véleményük a 
munkaadóknak sem, hiszen szervezetileg 
(is) megosztottak. A Magyar Gyáriparo
sok Országos Szövetsége (MGYOSZ) - bi
zonyos feltételekkel - híve a megállapo
dásnak. A Vállalkozók Országos Szövet
sége (VOSZ) már szkeptikus a paktum 
esélyét illetően. A Magyar Munkaadók 
Országos Szövetsége (MAOSZ) szerint 
előbb az érdekegyeztető rendszerére vo
natkozó paktumnak kell létrejönnie ah
hoz, hogy a szociális megállapodás meg
köthető és megtartható legyen. 

Sok még tehát a bizonytalanság, ám az 
bizonyosnak látszik, hogy széles körű, 
szociális megállapodás nélkül nem kép
zelhető el gazdasági modernizáció, az ál

lamháztartási reform, de nem számítha
tunk az ország belső nyugalmára sem. 
Az is bizonyos, hogy mind az államnak, 
mind a lakosságnak önkorlátozást kell 
vállalnia. Megegyezésre van tehát szük
ség, a megegyezésnek pedig ki kell ter
jednie minden olyan alapvető tényezőre, 
amely befolyásolja a bér- és jövedelmi vi
szonyokat a szociális ellátást, a foglalkoz
tatást, az életszínvonalat. 

Ez bizony kemény önmérsékletet, ön
korlátozást tételez fel a szociális partne
rek részéról. Ezek nélkül - állítják a sza
kértők - aligha lehet megállapodni a pri
vatizációban, az adópolitikában, a szoci
álpolitikában. Fel kell tehát készülni fáj
dalmas lépésekre: arra, hogy ismét meg 
kell húznunk a nadrágszíjat. Kérdés, si
kerül-e meggyőzni az embereket arról, 
hogy érdemes lesz újabb áldozatokat vál
lalni - garanciák mellett - s van-e még 
annyi bizalmi tartalék és türelem, hogy a 
munkavállalók, a nyugdíjasok, a társada
lom elviselje az ismétl6d6 megszorító in
tézkedéseket? 

És itt merül fel a radikalizmus és az ön
mérséklet dilemmája, miként ez már je
lenleg is vitatéma. A szervezett erőre tá
maszkodjanak-e a szakszervezetek, hasz
nálják-e az érdekérvényesítés kemény 
eszközeit, vagy önmérsékletet tanúsíta
nak legalább egy-két évig? A józan ész, a 
közös érdek, az utóbbi magatartás, a tár
sadalmi béke megőrzése, a konfliktusok 
tárgyalásos úton, az alkuk módszerével 
történő megoldások mellett szól. De ez 
nem jelent meghunyászkodást, elvtelen 
kompromisszumot, nem azonos a teljes 
visszavonulással, nem egyenlő a szak
szervezeti jogokról és eszközökrol való 
lemondással. Ha ugyanis kimerülnek a 
békés módszerek, a tárgyalások tarta
lékai, akkor az érdekérvényesítés hagyo
mányos, végső, leghatékonyabb fegyve
réhez, a sztrájkhoz kell nyúlni. 

Most azonban nem ez a kérdés. Az áll 
előtérben, hogy ki kell alakítani a gazdasá
gi-szociális megállapodás koncepcióját és 
el kell fogadtatni azt a lakossággal, hogy 
társadalmi párbeszédben, társadalmi szer
ződésként működve érvényesíthesse gyü
mölcsöző hatását. Egyszersmind arra az 
eshetőségre is fel kell készülni, hogy mi 
van akkor, ha - különböző okok miatt -
nem születik meg a paktum. 

Kárpáti Sándor 
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GULYÁSÉKNÁL Vasutas t�nulok orszagos 
szép összegek, de sajnos a 
mai árak mellett így is min
den fillért be kell osztaniuk. 
Ráadásul az apuka az első 
hónapokat otthon töltötte, 
hogy feleségének segítsen a 
három apróság ellátásában. 

lenne, még az ő segítségét is 
nélkülöznöm kellene. szakmai versenyeken 

- Felajánlották nekünk a 
dajkát, de úgy döntöttünk, 
hogy nem kérjük. Legjobb, 
ha mindig mi vagyunk mel
lettük, mi etetjük, pelenkáz
zuk őket. Meg aztán kicsi ez 
a lakás, szinte nem lett volna 
egy hely, ahová leültethettük 
volna. lgy egyedül a nagy
mama segítségét kérjük, de 
azt is csak akkor, ha nagy 
szükség van rá. Ó nagy 
kincs, mert jól ért a gyere
kekhez, és szerencsére itt la
kik a közelben. 

A hattagúvá növekedett 
család legnagyobb gondja ez 
idő szerint a lakás. 

- Itt a kerületben az önkor
mányzatnál azt mondták, 
csak az első száz igénylő kö
zött vagyunk - kesereg Kata
lin. - Hogy ebből mikor lehet 
lakás, azt nem tudjuk. A vas
út megint kitett magáért: fel
ajánlottak egy egyswbás 
plusz két félszobás panella
kást Lőrincen. Higgye el, 
eszünkben sincs válogatni, 
de belegondoltunk, mit jelen
tene ez. A gyerekeket muszáj 
levinni a levegőre, de mit 
csinálok velük egymagam a 
lakótelepi játszótéren? Nem 
futhatok utánuk négyfelé. A 
nagymama is nagyon messze 

Bárhogy is gondolkodunk, 
mindig arra jutunk, hogy az 
igazi megoldás csak egy csa
ládi ház építése lehet. Ez na
gyobb anyagi áldozatot kö
vetel, de mi vállalnánk. A 
négy gyerekre, úgy számol
juk, 1,1 milliós támogatást 
kaphatnánk, úgy már bele le
hetne fogni. Csak egy telekre 
volna szükség. Hallottuk, 
hogy a MÁV-nak van is itt a 
kerületben, de árverésre sze
retnék bocsájtani. Pedig mi
lyen nagyszerű lenne, ha -
ezért a lakásért cserébe -
megkaphatnánk azt a telket 
használatba, akár havi bérleti 
díj fejében. 

Közben a kisszobában 
szinte vezényszóra felsírnak 
a babák. Hiába, érzik, hogy 
elérkezett a tízórai ideje. 
Még egy gyors ellenőrzés, 
rendben van-e minden a táp
szerrel, azután jöhetnek a pi
cik. Hamarosan az apuka újra 
munkába áll, akkor a kisma
mának egyedül kell ellátnia 
az apróságokat. - Majd csak 
elleszek valahogy - bizako
dik Katalin. - Már megszok
tam, hogy hajnali ötkor ke
lek, és éjfél után fekszem. 
Mind a ketten nagyon fárad
tak vagyunk, de ha az apró
ságokra nézünk, elfelejtünk 
minden gondot és bajl, csak 
szeretet és féltés van ben-
nünk. 

Csop Veronika 

A Munkaügyi Minisztéri
um és a Nemzeti Szakképzé
si Intézet 1994-ben már az új 
versenyszabályzat szerint 
hirdette meg a 3 éves képzési 
idejű szakmunkástanulók ré
szére a Szakma Kiváló Tanu
lója (SZK1), az érettségire, 
és technikus minősítő vizsgá
ra készülő középiskolai tanu
lók részére pedig az Orszá
gos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (OSZTV). 

A tét nem volt kicsi, hiszen 
az értékes díjak mellett a ver
seny döntőjében helytálló 
fiatalok mentesültek a szak
munkásvizsga alól, illetve az 
érettségire, technikus vizsgá
ra készülők a szakmai tantár
gyi és gyakorlati vizsgák 
alól. Azok a fiatalok, akik a 
középiskolások között az el
ső tíz között végeztek, felvé
teli nélkül jutn�k be a szak
irány szerinti főiskolákra, 
egyetemekre. 

Az SZKT versenyen ezút
tal a vasúti szakmák közül 
csak a vasúti járműszerelő ta
nulók indulhattak. A hatvani 
elődöntőn az összetett gya
korlati feladatok mellett fő
ként a szakmai számítások, a 
szakrajz és a hegesztési fel
adat bizonyult nehéz aka
dálynak. Szolnokról és Du
nakesziről 2-2 tanuló, Buda
pestről, Debrecenből, Pécsről 
1-1 tanuló, s a házigazda hat
vaniak két tanulója jutott a 
döntőbe. Sajnos a hatvaniak 

egyik tanulója, jóllehet az el
döntő harmadik helyén vég
zett, végül mégsem indulha
tott a döntőben, mert szak
rajzból egyetlen pontot sem 
ért el, ami a szabályzat sze
rint kizáró tényező. 

Ebben a szakmában a dön
tőt Szombathelyen tartották. 

A fiataloknak a vasúti ko
csi fékszerkezetén kellett 
meghatározott technológia 
szermh feladatokat, majd 
fémipari alapműveleteket és 
hegesztést elvégezni. Nem is 
a gyakorlati feladat jelentette 
a leküzdhetetlen akadályt ez
úttal sem, jóllehet a hegesz
tési varratok minősége nem 
érte el az elvárható szintet. 
Sokkal több bizonytalanko
dás volt az elméleti ismere
tekben, s a szakrajz ezúttal is 
mummnak bizonyult. Végül 
a vasúti járműszerelők között 
sorrendben Eszenyi János pé
csi, Sípos Krisztián szolnoki, 
Czigler Norbert dunakeszi ta
nulók végeztek az élen. 

A középiskolások Orszá
gos Szakmai Tanulmányi 
versenyén a vontató és von
tatott járműszerelő, a vasút
építő gépész szakmákban, 
valamint vasútüzemi és a 
vasútforgalmi tagozatokon 
voltak érdekeltek tanulóink. 
Említést érdemel, hogy a 
szombathelyi Savária és a 
békéscsabai Kemény Gábor 
Szakközépiskolából 3-3 ta
nuló jutott a döntőbe, míg a 

tos tanulókat már a döntő 
előtt sem kísérte a szerencse: 
Katovics Andrást, a szombat
helyi Savária tanulóját, a jár
műszerelő elődöntő II. helye
zettjét ugyanis baleset érte, 
így nem vehetett részt a bu
dapesti döntőn. 

Az országos döntőben az 
autószerelőkkel, hajógépé
szekkel, repülőgépészekkel 
együtt versenyző vasúti von
tató és vontatott járműszere
lőknek, vasútgépészeknek 
nyomatékváltó szerelési fel
adatokat, egy tengely csapá
gyazásának technológiai elő
írások szerinti szerelési mű
veleteit, méréseit, reszelési és 
hegesztési feladatokat kellett 
elvégezni. Ezúttal a szűkre 
szabott normaidővel küsz
ködtek a fiatalok, s a he
gesztés nekik is gyengén si
került. Matematika és fizika 
feladataikat azonban - a 
vasútépítő gépészek kivéte
lével - a vártnál is jobban 
megoldották a tanulók. A 
színvonalas versenyben 
Horváth Dániel vasúti von
tató és vontatott járműszere
lő, a szombathelyi Savária 
Szakközépiskola tanulója, 
Sasvári Attila tatabányai au
tószerelő tanuló mögött, 
mindössze négy ponttal szo
rult a második helyre. 

is voltak problémák, bizony
talankodások. Esetenként a 
menetrendi függelékek, díj
szabási és pénztári bizonyla
tok kezelésénél adódtak az 
egész elszámolás menetét 
kedvezőtlenül befolyásoló 
hibás részmegoldások. Ví
gasztalást .if lentett, hogy 
ugyanakkor a matematika-fi
zika feladatok megoldásánál 
hibátlan dolgozatot is érté
kelhetett a szakemberekből 
álló értékelő biwttság. 

A vasútforgalmi tagozaton 
Pap Katalin, a Savária Szak
középiskola tanulója végzett 
az első, Nagy Zsolt hatvani 
tanuló pedig a második he
lyen. A vasútüzemi szakon 
Kovács Csaba békéscsabai 
tanuló győzött, s mögötte 
Gellén Imre, a Mechwart 
Szakközépiskola tanulója lett 
a második. 

A győzteseknek és helye
zetteknek a Nemzeti Szak
képzési Intézet díjain kívül 
Csóti Ferenc főtanácsos a 
közlekedési tárca, dr. Árva 
Pál osztályvezető - a MÁV 
Vezérigazgatóság - értékes 
különdíjait adhatták át. 

---------------------------------- régebbi hagyományokkal 

A vasútüzemi és vasútfor
galmi szakokon három bé
késcsabai, egy Mechwart 
Szakközépiskolás, két hatva
ni, egy-egy debreceni és 
szombathelyi tanuló jutott be 
a döntőbe. A matematika és 
fizika feladatokat többségük 
jól megoldotta. A szakmai 
feladatok megoldásánál vi
szont az elegytovábbítással, 
illetve elegybejelentéssel, a 
KTG feladatok és sajnos a 
vasúti kereskedelmi felada
tok szakszerű megoldásával 

Dr. Szűcs Pál, a MüM fő
osztályvezetője a verseny 
végén elmondta, sajnos az 
Országos Szakmai Tanul
mányi versenyen legjobban 
szereplők vagy a közeljövő
ben érettségiző és szakmun
kásvizsgázó fiataloknak 
sem tudják a vállalatok 
mindenütt a korábbi gya
korlat szerint munkalehető
séget biztosítani. A megvál
tozott gazdasági és foglal
koztatási körülmények kö
zött sem szabad azonban a 
tanulóknak feladniuk azt a 
reményt, hogy a munkahe
lyért külön-külön is meg
vívják a harcot. 

A zsákmány: Camel cigaretta és színes tévék 

Sikeres rendés%eti alreiók 
Rajtaütés a bandán - Több millió 

forint értékű áru maradt a MAV-nál 
( Folytatás az I. oldalról) 

- nem tértek vissza az elkö
vetők. 

M. L. főrendész - az utóbbi 
hónapok tapasztalatai alapján 
- arra gondolt, hogy majd a 
vonat közlekedése során, út
közben próbálják meg az el
rejtett árut elvinni a tettesek. 
Ezért az érdekeltekkel meg
beszélte, hogy ő, valamint G. 
S., K. 1., Sz. 1. rendész, to
vábbá Sz. J. fegyveres biz
tonsági őr beszállnak a fedett 
kocsiba, a többi rendész pe

dig - minden eshetőségre fel
készülve - egy másik üres fe
dett kocsiban rejtőzik el. 
Ezek után 23.45 körül a vo
nat elindult a Keleti rendező
pályaudvarról Szolnok felé. 

Az indulás után alig né
hány perccel, a péceli úti 

útátjárónál a vonat haladása 
közben a fedett kocsi mind
két oldalán kívülről kinyitot
ták az ajtót és az egyik olda
lon két, a másik oldalon egy 
idegen férfi ugrott fel a ko
csiba. Az ott rejtőzködő M. 

L. főrendész az egyik férfit, 
K. Z.-t testi kényszer alkal
mazásával elfogta, két társa 
awnban leugrott a gyorsuló 
vonatról és elmenekült. Ké
sőbb a vonat a főjelzőn to
vábbhaladást megtiltó jelzés 
miatt megállt. M. L. fóren
dész rádión jelezte az akció 
végét, gépkocsit kért a hely
színre, ahol a 36 színes Tv 
készüléket kirakták, és azo
kat, valamint az elfogott sze
mélyt beszállították a rendé
szetre. Itt a tettest a rendőr
hatóságnak átadták, majd in
tézkedés történt a konténeres 

kocsi kisorozására, a megál
lapítás elvégzésére, és a Tv 
készülékek visszarakására. 
Ezzel az akcióval a rendé
szek 1 millió 600 ezer forint 
értéket mentettek meg. 

Az első negyedévben a bu
dapesti üzletigazgatóság 
üzembiztonsági és védelmi 
főnöksége létszámába tartozó 
rendészek 37 esetben 80 tol
vajt értek tetten bűncselek
mény elkövetésén. Ebből 
nyolc egykori vasutas dolgo
zó volt. Ezáltal 7 millió 998 
ezer forint érték térült meg. 
S még egy adat: 69 esetben 
találtak különféle árut - me
lyeket valószínűsíthetően 
bűncselekmény eredménye
ként rejtettek el. Ezek értéke 
mintegy 2 millió 130 ezer fo
rint volt. 

Szukk Ferenc 

rendelkező vasúti iskolák ta-
nulói ezúttal csak tapasz
talatokat gyűjthettek. Vala
mennyi területen egységes 
matematika, fizika, szakrajz 
feladatokat kellett a fiatalok
nak megoldani, amit szak
maspecifikus számítási és 
gyakorlati feladatokkal egé
szítettek ki. A vasúti tagoza- Orosz Károly 
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Speciális szolgáltatás nászutasoknak (Rák Béla rajza) 



rou.a meg. 
Az esetszámok csökkené

sének összefüggései csak ide
iglenesen ható tényezdk, 
ezért a munkáltatóknak nem 
szabad figyelmen kívül 
hagyni és olyan következte
tésre jutni, bpgy kevesebb a 
baleset, aloo:>r jobb a munka
védelmi helyut. Ez nem 
mentesíti a munkáltatókat, 
hogy a munkakPtülmények, 
a bizto�gos munkavégzés 
feltételeit, továbbá a munka
végzéshez kapcsolódó mun
kavéaelmi ellátás javításl.t 
melldzzék 

A SZAKSZERVEZETI 

KULTURÁLIS 

DÍJ KITÜNTETETTJEI 

Április 29-én átadták az 
1994. évi 

Szakszervezeti-Kulturális 
dQakat. 

A kitüntettek névsorát az 
. alábbiakban közöljük: 

K6zmlive16déa kate,órWNm e,yéni dQ: 
Takács Béla népmítvel6, postumus dfJ, 
Tóth Béla n�ítve16. 

K6.zmlive16déa kate,órWNua. kollekUv dQ: 
Szerdlcst Cukorgyár Rt. 'Férfikórus.a, 
Vasas Mítvészegyüttes Énekkara. 

Irodalolll •tea---. eo6al 4Q: 
Moldova György ú-ó. 

Eldnb4z, Jl'Om, Bl.6ad6mlivéuet Dte, 
.,...dQ: 
Koncz Gábor étEle.mesm�. 
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Válasz Pintér Jánosnak, a IWÁV Rt. 
vezérigazgatójához írott nyílt levelére 

A Magyar Vasutas 1994. március 
2-i számában Pintér János Miskolc
ról nyílt levélben kritizál ja az uta
zószemélyzet munkavégzését kifo
gásoló, és végső eszközként az el
bocsátás lehetőségét is felmutató, 
szigorú ellenőrzést elrendelő vezér
igazgatói távirati rendelkezést. Ille
tékességből ehhez kívánok néhány 
gondolatot fűzni. 

Igaza van Pintér Jánosnak, ami
kor leírja az utazószemélyzet nehéz 
munkakörülményeit, a jegyvizsgáló 
magányosságát és egyedüllétét, az 
esetenként veszélyes munkavégzé
sét. 

Igaza van, amikor a jegyvizsgá
lók kiképzésének, oktatásának 
gondjairól ír, kifogásolja az agyon
javított díjszabásokat, a változó uta
sításokat, a módosuló parancsköny
vi rendelkezéseket, a hiányzó se
gédeszközöket. 

Helyesen látja, hogy a jegyvizs
gálónak kell megoldania a más vas
utas dolgozók selejtes munkavégzé
séból és a vasút általános leépülé
séból adódó gondokat, neki kell 
csillapítania a hideg, sötét, takarí
tatlan vasúti kocsi miatti felháboro
dást, a rossz tájékoztatás és a vo
natkésés okozta problémákat. 

Igaza van, amikor kevesli a szol
gálatban lévő jegyvizsgálók számát 

Pedig a statisztikák szerint 97 szá
zalék felett van a menetrendszerű
ség, és a többi észrevétel ellen is jó 
statisztikai adataink vannak. 

Tudjuk, hogy az utazószemélyzet 
többsége megfelelő munkát végez. 
Sok kiemelkedő tudású jegyvizsgá
lóval találkoztam magam is, olya
nokkal, akiktől emberismeretet, díj
szabásalkalmazást, udvariasságot, 
vasútszeretetet tanulhattam. Érde
kes módon őket sohasem zavarta, 
ha civil vagy egyenruhás ellenőrrel 
találkoztak, sót örültek, hogy gond
jaikat megoszthatták valakivel. 

A vasút vezetőinek eltökélt szán
déka, hogy a munkájukat szerető és 
tisztességesen elvégző dolgozókat 
megbecsülje, példaképül állítsa 
őket társaik elé. 

A forró helyzetekben helytálló 
dolgozók jutalmazása sem marad 
el. A szakszerűen eljáró jegyvizsgá
ló mellett közvetlen vezetőin túlme
nően a felsőbb vezetők is kiállnak. 
Erről beszámolhatna az ország
gyűlési képviselővel afférba keve
redett szegedi jegyvizsgáló, vagy a 
vasutas csemeték által bújtatott 
jegynélküli utast lebuktató délis, a 
rablókat elfogó tatabányai és keletis 
·kolléga is. 

De a fordítottja is sokszor igaz. 
Vasúton kívüli ismerősöm aforiz-

mája a következő: ha egy jegyvizs
gáló van, az fél dolgozni, ha kettő, 
akkor beszélgetnek, ha három, ul
tiznak. Hát az ilyen megállapításra 
és az ezt előidéző dolgozókra nincs 
szükség. Ezektől még az időleges 
létszámhiány árán is meg kell vál
nunk, a többi becsületes dolgozó 
védelmében is. Remélem, ebben 
egyetérthetünk Pintér Jánossal. 

Néhány szó a kifogásolt ellenőr
zés tapasztalatairól: 

A vasútigazgatóságok ellenőrei 
3388 vonat személyzetének munká
ját ellenőrizték. A leggyakoribb hi
ányosságok a következők voltak: 

- Javítatlan menetrend. (Igaz, sok 
volt a módosítás!) 

- Kocsiajtók be nem csukása. 
- Nem megfelelő öltözködés. 

(Még mindig sok jogos panasz van 
a ruhaellátásra). 

- Folyamatos munkavégzés hiá
nya. (Erre nincs mentség!) 

- Utastájékoztatás elmaradása. 
(Erre sem.) 

A súlyosabb hiányosságok miatt 
394 esetben történt munkáltatói in
tézkedés. Ez több mint 11 százalék. 
Rendkívül magas arány, elfogadha
tatlan. Mi lenne, ha a mozdonyve
zető minden tizedik jelzést figyel
men kívül hagyna? Ugyanakkor 
megállapításra került, hogy az elle-

nőrzés hatásaként javult az utazó
személyzet és az állomási dolgozók 
munkavégzése. Végre a forgalmi 
szolgálattevőnek sem esik le az 
aranygyűrű az ujjáról, ha becsukja 
a kocsiajtót! 

Már most jelzem, hogy április és 
június hónapban ismételten ellenő
rizni fogjuk az utazószemélyzet 
munkáját. Ehhez senkitől sem kívá
nunk engedélyt kémi, és szavazást 
sem tartunk a módszer alkalmazha
tóságáról. 

Célunk a mindenki által elvárha
tó színvonalú munkavégzés elérése. 
Egyetlen jegyvizsgálótól sem ké
rünk többet, csak annyit, amennyit 
ő utasként el várna. 

Mit adunk ehhez? Jönnek az ÚJ 
spanyol, német, Ganz és Dunakeszi 
kocsik. Talán egy új kiadású díjsza
bás is segítséget adhat. Nem emel
jük a tarifát. Bízom benne, hogy az 
újabb ellenőrzési kampány is bebi
zonyítja, hogy az előírásszerű mun
kát végzőknek nincs mitől tartani
uk, de a hanyagok, udvariatlanok, a 
"zsebre dolgozók" jó lesz, ha izgul
nak. Hofival szólva: "akinek inge, 
az öltözködjön fel, de gyorsan ... " 

Remélem, ebben is egyetérthe
tirnk Pintér Jánossal. 

Perger Imre 

főosztályvezető 
és többet szeretne látni a vonatokon. ,------------------------------------

Nincs azonban igaza Pintér Já-
nosnak, amikor csak a jegyvizsgálói 
munka nehézségeit látja, megkérdő
jelezi az ellenőrzés szükségességét, 
amikor azt hiszi, hogy az ellenőr
zésben részt vevők saját szórakozá
sukra utazgatnak, és számukra az 
utazó dolgozó molesztálása jelenti 
az élvezetet, és elfelejti: az ellenőrt 
megvárja otthon a saját munkája, 
azt senki sem fogja helyette elvé
gezni. 

Téved, amikor azt hiszi, hogy a 
vasút vezetői az utazószemélyzet 
bosszantására találták ki a kocsiaj
tók becsukását, a névkitűző haszná
latát, az udvarias, előzékeny utaski
szolgálást, a folyamatos jelenlétet a 
vonaton. 

Kár, hogy a levélíró ellenséget 
lát a vasút vezetésében, és nem is
meri fel, hogy a MÁV és a nemzet
gazdaság jelenlegi helyzetében 
mindenkitől jobb, eredményesebb, 
körültekintőbb munkavégzést kell 
elvárnunk. 

Szomorú, hogy nem veszi észre: 
a vasút a különböző beosztásban 
dolgozók ezreitől - sokszor kiváló 
szakemberektől - volt kénytelen 
megválni, ugyanakkor az utazósze
mélyzet létszáma érintetlen marad
hatott. 

Sajnálatos, hogy becsukja a sze
mét és nem látja azt, amit az utasok 
rendszeresen jeleznek: magukra 
maradtak, nincs, aki a vonaton a 
menetjegyet kezelje, az előkészített 
pénzt elvegye, és menetjegyet adjon 
ki, mert a jegyvizsgáló ül, beszél
get, vagy mást csinál. 

Felháborodik a kiadott rendelke
zés általánosításán, és elfelejti a 
vasútról alkotott ált�os képet: 
késik, pontatlan, piszkos, rendetlen. 

,,A munkavállalók bizal111át 

mi nem játszhatjuk el'' 

Válasz dr. Bajnai Gábor munkajogász cikkére 

A V ASÚTVILÁG 1994. évfolyam 
3. számában volt szerencsénk végig 
izgulni érdekfeszítően izgalmas, 
mindemellett tanúlságos és mérhetet
len tájékozottságról tanúbizonyságot 
tett írását. 

,,A munkaügyi perek tapasztalatai" 
alcímet adta cikkének. Megnyugod
tunk, hogy igazán ismeretekkel sem 
bír - vagy csak eléggé hézagosan - a 
munkavállalók kontra MÁV Rt. kö
zötti munkaögyi perek mennyiségé
ről, ítéleteiről, tartalmáról. Kérjük ne 
fogja vissza magát, gyűjtse tovább az 
információkat még szorgalmasan. 

Írásában, ön nagyon egyszerűen, a 
munkavállalók megbízásából eljáró 
szakszervezeti vezetőket ,,mGkedvelő 
képviselőnek" értékeli, s elmaraszta
lását fejezi ki, hogy nem tanult jogá
szok járnak el peres ügyekben. 

- Mi, szakszervezeti vezetők a ma
gunk módján, hangya szorgalommal 
szedjük fel a jogi ismereteket. Tanu
lunk, de ezenközben nem szégyelünk 
tanácsot kémi jónevíí jogászoktól, 
ügyvédektől. 

- A munkavállaló bizalma, erősíti 
a tisztségviselő hitét. Ezt mi nem 
játszhatjuk el, nem engedhetjük meg 
magunknak - az írásából is tükröződő 
- közömbös magatartást. 

- Közel 400 - ,,műkedvelő képvi-
selő" által fémjelzett - perben sikerrel 
küzdöttünk meg a MÁV Rt. felké
szült képviselőjével szemben. Ebből 

ma már legalább 370 jogerős, mig 
3000 dolgozó ügye ítéletre vár. 

Kérdeznénk: Önök bérbesorolás 
ügyben hány pert nyertek a munka
vállalókkal szemben? Erről van-e in
formációja? 

- A bértarifa anomáliáit Ön és kol
légái a mai napig képtelenek voltak 
feloldani, kezelni. Vajon miért? 

Mert tudják és nem merik vállalni, 
hogy hibáztak, mert nem számoltak a 
,,műkedvező képviselőkkel", akik fel
nyították az elbocsátás rémével fe
nyegetett munkavállalók szemét. 

1992. február elseje előtt alig vol
tak munkaügyi perek, mert mint ,jól 
mGködő szűrő" MDB-k állták útját a 
kezdeményezéseknek, hísz minden 
kérdésben ,,.súllyal" döntöttek. Innen 
aztán további út nem vezetett, az ügy 
bölcsen feledésbe merült. 

Írása befejező részében ismét kér
dés formájában jelenik meg Ön előtt 
a kisördög. Nem érti, egyszerűen ép 
ésszel nem tudja felfogni, hogy az 
egyik szakszervezeti szerv vezető 
képviselője által aláírt bérbesorolási 
utasítás módosítását, ugyanezen szak
szervezet alsóbb szintű szervezete 
,,mellbedobással" vitatja. 

Megnyugtatjuk! Ennél a szervezet
nél minden rendben van, felesleges 
aggódnia. Önöknek kellene önkritikát 
gyakorolniuk, hisz írásos dokumentu
mokat nyújtottunk be a Munkaügyi 
Bíróságokhoz, melyek a munkaválla-

lók igazát bizonyítják, s melyeket a 
mai napig sem a MÁV Rt, sem pedig 
Ön cáfolni nem tudott. 

Milliókat fizetnek ki a megnyert 
perek után az államnak illeték, per
költség címén, s mindezt azért, mert 
a büszkeségük nem engedi, hogy be
lássák hibájukat. 

Higgyen nekünk a vasutas munka
vállaló a munkáltató jogellenes utasí
tásaival szemben élni mer a jogorvos
lati lehetőséggel. 

Az Ön által közzétett írást inkor
rektnek tartjuk két okból is! Egyrészt 
a munkavállalók szempontjából, mi
vel azt nem feltételezi róluk, hogy jo
gos érdekükben érdemben képesek 
fellépni akár nem jogász szakszerve
zeti tisztségviselői segítséggel. Más
részt a munkáltató, a kenyéradó gaz
dája szempontjából. Ugyanis a 
szennyest nem kellett volna kitere
getni. Sokkal célravezetőbb azt 
mosni. 

Bízunk abban, hogy a sajtópárbaj 
helyett a jövőben a tárgyalásos meg
oldást válasszák Önök is annál is in
kább, mert mi már régen felajánlottuk 
ebben az ügyben. 

Bárány Balázs szb-titkár, 
Budapest 

Horváth Csaba szb-titkár, 
Szombathely 

11.Sák Csaba szb-titkár, 
Nagykanizsa 
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Az idei május 1-jét a választások előtti 
bizakodás jegyében töltötték az 
MSZOSZ-hez tartozó szakszervezetek 
tagjai a Városligetben. A színes, prog
ramokban gazdag eseményen a vas
utas-szakszervezet tagjai is részt vet
tek. Képeink a vasutas-udvar sátrai kö
zött készültek. 
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I:n-terCi-ty vo:na-tok 
Szegedre és Pécsre 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

tése, illetve ahol indokolt a 
vonatközlekedés gyakorisá
gának a növelése. 

Néhány fontosabb válto
zásról a teljesség igénye nél
kül. Ausztria felé a megszűnt 
Gondoliere helyett az Arra
hona közlekedik Záhony-Bu
dapest-Bécs között. A Dacia 
pedig az Arrabona korábbi 
menetidejében közlekedik. 

Szlovákiába csaknem min
den határátmenetben új vo
natokkal lehet utazni. A Nyu
gati pályaudvar-Pozsony kö
zött két nemzetközi gyorsvo
natpár, a Visegrád és az Arni
cus közlekedtetésével már 
megvalósult a három órán
kénti gyakoriság. A Keleti 
pályaudvar-Losonc között 
Salgó néven új nemzetközi 
gyorsvonattal lehet utazni. A 
Nyugati pályaudvar-Eszter
gom-Révkomárom viszony
latban Aquincum és Gerecse 
névvel két új gyorsvonatpárt 
lehet igénybevenni. 

Horvátország felé is bővült 
a választék. Budapest-Zág
ráb-Rijeka között az Aqram 
InterCity vonatpár nappal, 
Dombóváron át közlekedik. 
Budapest-Zágráb-Velence 
között Venézia expressz né
ven új nemzetközi gyorsvo
nattal lehet utazni. Emiatt a 
Maestral menetrendje meg
változott. 

zet és javul a közlekedés 
színvonala. 

Budapest-Szeged között 
naponta négy IC vonatpár a 
Napfény, a Móra, a Kiskun 
és a Maros közlekedik. Me
netidejük 2 óra 10 perc. A 
vonatok menetrend szerint 
csak Kecskeméten állnak 
meg. 

Budapest-Pécs között szin
tén napi négy, a Baranya, a 
Misina, a Mecsek, s a Zengő 
InterCity vonatpár közleke
dik négy órás időközönként. 
Az IC vonatok megállás nél
kül, 2 óra 35 perc alatt teszik 
meg az utat. Egyébként a pé
csi vonal menetrendi szerke
zetét a távlati koncepciónak 
megfelelően alakítják át. 
Nappali órákban például a 
nagyobb településeket, el
ágazó állomásokat ugyan
csak négy óránként gyors
vagy sebesvonatokkal a ki
sebb településeket helyi sze
mélyvonatokkal lehet elérni. 

A Budapest-Dombóvár-
Gyékényes közötti vonalon -
a pécsi IC-rendszer bevezeté
se miatt - csak a Somogy 
expressz, a Zselic expressz 
helyett pedig az Aqram-Inter
City vonat közlekedik. 

Budapest-Nagykanizsa kö
zött a távolsági vonatok me
netrendjét, a nemzetközi vo
natok változásainak a függ
vényében átdolgozták. A 
Nyíregyháza-Fonyód közötti 
gyorsvonat a nyári főidény
ben naponta, a téli időszak
ban a hét végeken közleke

A Dunakeszi Vagon Kft. új elsóosz:Jályú termes kocsija 

kentése következtében vala
mennyi belföldi személyszál
lító vonat menetrendje meg
változott. 

A Budapest-Eger között 
,napközben közlekedő gyors
vonat megszűnik. A hevesi 
megyeszékhelyre az átszállás 
nélküli eljutást a Budapest
Miskolc között közlekedő 
közvetlen kocsicsoport elégí
ti ki. A Tokajba való közvet
len eljutást pedig a Budapest
Miskolc-Nyíregyháza vona
lon közlekedő Avas nemzet
közi gyorsvonattal oldották 
meg. Az eljutási idő csökken
tése és a korábbi fontosabb 
csatlakozások érdekében 
megváltozott a Miskolc-Sze
ged viszonylatban közlekedő 
vonatpár menetrendje. 

Elóvárosi forgalom 

Ami az elővárosi forgalmat 
illeti Budapest körzetében, 

több vonalon - a csúcsidősza
kokban - növelték a periódu
sidőt. Ez azt jelenti, hogy az 
eddigi 20-30 perc helyett 25-
30 percenként közlekednek a 
vonatok. A vidéki elővárosi 
forgalomban pedig, ahol ezt 
az utasmennyiség lehetővé 
tette néhány viszonylatban 
összevonásokat kellett alkal
mazni. A feszültségek csök
kentése érdekében a vidéki 
gócpontok környékén - arra 
alkalmas viszonylatokban - a 
sebesvonatokat is bevonják a 
hivatásforgalom lebonyolítá
sába. 

Az ismert okok miatt a 
gyorsvonatokat és a buda
pesti elővárosi forgalmat le
bonyolító vonatokat kivéve 
valamennyi személyszállító 
vonat menetrendje 80 kilo
méter/órás maximális sebes
ségnek megfelelően készült. 

Visi Ferenc 

1994. JÚNIUS 8. 

Bizal11zat ébreszte11i 

a szak111a irá,zt 

(Folytatás a 2. oldalról.) 

szonyok - folytatta. - Ez a 
négy esztendő a MÁV életé
ben is nagy fordulatot hozott. 
Elég csak a létszámhelyzetre 
gondolni. A vasútnál lezajlott 
átszervezések közepette nem 
volt könnyű szakszervezeti 
munkát végezni. 

Ezután Balogh László ele
mezte, hogy miképpen kény
szerítették ki a körülmények 
a szakszolgálatnál működő 
VSz-hez tartozó szervezetek, 
az építési 1B és pft - tagozat 
egymáshoz közeledését, csa
pattá szerveződését, az át
szervezések eseményeit és a 
létszámleépítést. A szakszol
gálatnál ez év január 1-ére 31 
MÁV alapítású kft. alakult 
3733 emberrel. 

Az érdekvédelmi tevé
kenység elmúlt négy évének 
kiemelkedő eseménye volt 
1992 ősze - emlékezett az 
IB-titkár - az első nagyobb 
konfliktus, amely végül is a 
kormány és a szakszerveze
tek közötti megállapodással 
zárult. A szakszervezetek ké
pesek voltak egymással is 
kommunikálni. A működés
képtelenség réme, a munka
nélküliség veszélye háttérbe 
szorította az egyes szerveze
tek érdekeit. Sikerült meg
őrizni a kollektív szerződés 
vívmányait, de sajnos a 
MÁV anyagi helyzete min
dig veszélyezteti az eredmé
nyeket. 

- Az új bértarifarendszer a 

műszaki szakszolgálatok te
vékenységét kevésbé ismeri 
el - állapította meg a titkár. 

- Az alacsony képzettségű 
pályamunkás nem keresett a 
munkaerő piacon, ezért ala
kult ki több száz fős hiány 
tartósan a szakszolgálatnál. 
(Csak remélni lehet, hogy a 
teljesítmény elszámolás be
vezetése segít ezen a gon
don.) 

Ezután rámutatott a szak
szervezeti tisztségviselők 
felelősségére, miszerint ha 
befejeződik a MÁV szerve
zeti átalakulása, az általuk 
képviselt tagságban ismét 
bizalmat kell ébreszteni a 
vasutas szakma iránt, és azo
kat, akik hátat fordítottak a 
szakszervezetnek, egy haté
konyabb érdekvédelemmel 
vissza kell "csalogatni" a 
szervezetbe. 

A vitában többen megfo
galmazták véleményüket az 
eddig végzett szakszervezeti 
munkáról, majd elfogadták 
az intéző bizottság program
ját és megválasztották a 
tisztségviselőket. Titkár is
mét Balojh László lett. He-
1 yettese Acs Péterné. Társel
nökök: Nógrádi Sándor a 
hódmez.óvásárhelyi, és Pol

gár József a veszprémi pft 
főnökségtől. 

Románia felé jó a közle
kedés, kisebb menetrendi 
módosítások mellett csupán 
a Szolnok-Arad között for
galomba állított új vonatpár 
jelent közvetlen kapcsola
tot. 

dik. Sopronból pedig Bala- ,---------------------------------..... 

Az új balkáni közlekedési 
rend kialakítása következté-

. ben megszűnt Meridian nem
zetközi gyorsvonat menet
rendjében a Balkán expressz 
Isztambulig közlekedik. Bu
dapest-Belgrád között napon
ta két InterCity vonatpár, a 
Hunyadi és az Ivo Andric 
közlekedik. Az előbbi szerel
vényét MÁV, az utóbbiét JZ 
kocsikból állítják össze. A 
Beograd expressz Budapest
Cegléd-Kiskunfélegyháza
Kelebia útirányon, szegedi 
közvetlen kocsikat továbbít
va közlekedik. 

A balkáni tranzitvonatok 
átszervezésével Budapest
Thessaloniki között a Hellas 
expresszel nemcsak nyáron, 
hanem a téli időszakban is le
het autót szállítani. 

Belföldi 
távolsági forgalom 

Az InterCity vonatok Bu
dapest-Szeged és Budapest
Pécs közötti bevezetésével 
változik a menetrendi szerke-

tonfüredre, a nyári hétvége
ken, közvetlen átszállási le
hetőséget biztosítanak. 

A Budapest-Hegyeshalom 
közötti nemzetközi fővonalon, 
a nagyszabású pályarekonst
rukció munkálatok miatt, vala
mennyi - nemzetközi és bel
földi expressz - és gyorsvonat
nál - 5-10 perces menetidő nö
vekedéssel kell számolni. A 
helyi személyvonatok közül 
pedig többnek is megváltozik 
a menetrendje. Várható az is, 
hogy a nagyobb vágányzári 
munkáknál - a menetrendi idő
szak alatt - "építési menetren
det" kell kiadni. 

A Keleti országrész fővo-
. nalainak néhány említésre ér

demes változásáról röviden. 
A budapest-záhonyi fővonal 
menetrendjében több válto
zás tapasztalható. A Tisza 
expressz nappali közlekedése 
lehetővé tette a belföldi uta
zási igények kielégítését is. A 
vonat nyíregyházi, debreceni 
és ceglédi csatlakozása érde
kében több vonat menetrend
je is megváltozott. 

Budapest-Kelebia között a 
nemzetközi vonatok változá
sa és a pályasebesség csök-

IOdositjOk a ,ertarif a-rends:ert 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

veretek rész.éról gyakran érte kriti
ka a szolgálati hely kategórizálás 
rendsi.erét.Megítélésünk szerint ez 
a többször módosított módsi.er sem 
tükrözi eléggé az egyes szolgálati 
helyek jellegi.etességeit, a vállalati 
hierarchiában elfoglalt helyet. 

A bérrendsi.er módosítása során 
milyen jelentősége legyen a szolgá
lati helyek kategóriába sorolásának, 
illetve mely körre terjedjen ki? 

- A 6/1992. (IV. 27.) MüM. szá
mú rendelet és a működő bérrend
si.er összhangjának megítélése. 

II. A vállalatra kötelező hatályos 
előírások alapján, amelyek 

- a besorolásra vonatkozóan a 
6/1992. MüM. számú rendelet, 

- a bértarifára pedig a Konnány 
14/1994. (II. 1.) Konn. rendelete -
egy új alapbérrendsi.er bevei.etése, 
az egyes besorolási csoportokhoz 
tartozó alsó tarifaérték meghatáro
zásával. 

A si.ellerni alkalmazottaknál a 

besorolá s  könnyen elvégezhető, 
míg a fizikai alkalmazottak e seté
ben a munkaköri tükrök felül
vizsgálata szükséges. 

Megkönnyíti a feladatot, hogy a 
fizikai foglalkozások besorolásánál 
mérvadó munkaf eltételi fokozat 
meghatározásához szükséges dina
mikus terhelés minősítése eddig is 
az 5200 Kjoule értékhez kapcsoló
dott. 

A fizikai munkakörök döntő 
többségénél nem történt olyan tech
nikai, műszaki változás, amely 
megkérdőjelemé a jelenlegi mun
kaköri tükrök hasmálhatóságát. 
Ugyanakkor vannak részterületek, 
amelyeknél olyan mértékű fejlődés, 
modernizáció tapasztalható, hogy 
elengedhete tlenül szükséges új 
munkaköri tükrök készítése, illetve 
a meglévők módosítása. 

A fizikai munkakörök megalapo
zott besorolásához kérjük vizsgál
ják felül és tegyenek javaslatot a 
munkaköri tükrök további alkalma
zására. 

Az új munkaköri tükrök elkészí
tésének a 6/1992. MüM. számú ren
deletnek megf elelóen, a Magyar 
Szabványban előírt munka-energia 
forgalom mértékének meghatározá
sán kell alapulnia, melyeket méré
sekkel, matematikai, s tatisztikai 
módszerekkel dokumentáltan ké
rünk elkészíteni. 

A javaslatok beérkez.ési határide
jének megállapításánál - amely 
1994. május 25. - figyelembe kellett 
venni, liogy - a fóosztályvei.etői
igazgatói értekezlet által elfogadott 
- Gy.42-18/1994. MF. számú elő
terjesztés (A bér- és munkaerógaz
dálkodás 1993. évi értékelése és az 
1994. évi feladatok) határoi.ati ja
vaslata a bérrendszer felül
vizsgálatát, a módosítás előterjesz
tését 1994. augusztus 31-ben álla pí
totta meg. 

• 

Kérjük az alap- és köz.épszerve
zeteket, hogy véleményüket, módo
sítási javaslataikat küldjék el a VSz 
közgazdasági és jogi csoportjához. 

::- �<- :-
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(Folytatás a 3. oldalról.) 

használt lakások megvásárlá
sával kapcsolatban is. 

A Vasutasok Szakszerveze
te javasolta, hogy a még nyi
tott kérdések megoldására ál
lapodjanak meg az 1994. jú
lius 1-i határidőben. A felek 
ezt elfogadták. 

Második napirendként a 
gazdasági társaságok ered
ményeinek értékelésére és az 
1994. évi üzleti tervek ismer
tetésére került sor. 

Harmadik napirendi pont
ként az ügyvezető igazgatók 
munkajogi helyzetének ren
dezetlenségéről, a munka
szerződésük ellentmondásai
ról és a tarthatatlan állapotok 
felszámolásáról szóltak az ér
dekeltek. 

A Vasutasok Szakszerve
zete elnöke kérte, hogy az 
ügyvezető igazgatók által 
alapított egyesületekbe lép
jenek be minél többen, hogy 
eróiket egyesítve az érdek
védelmi szervezetek segít
ségével hangsúlyosabban 
tudják érdekeiket megjele
níteni. 

Végvári Km-oly 
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.kongresszus után 

MEGTARTOTTA ELSŐ ÜLÉSÉT 
A VSZ VÁLASZTMÁNYA 

a me�vu.ott 
és pontosft4-

0iedmtve elfogadta 

a Vasutasok Szakszervezete 
Szervezeti és Mdködési Sza
bál)7.8tát. A határozat megál
lapítja, hogy a dokumentum jó 
alapul smlgál a VSz alaim,a
bály szerinti, egységes felépí
téséhez és mdködéséhez. 

A választmány egyúlej,1-
leg megbfzta: 

- a VSz szerveuti és szer
vezési osztályát, hogy a mó
dosítások átvezetése után a 
Survezeti és Mdködési Sza
bályt a záradékban felsorolt 
szervek és szervezetek részé
re - az alapszervezetek kivé
telével - küldje el, 

- a területi bizottságokat, 
a surveut-politikai felada
tokat is ellátó intéz&imttsá
gokat, hogy a VSz Szervezeti 
és Mdködési Szab41y7.atát 
Jáll4j4 d • hoz2ijílt � 
alapszervezetek rész6re, és 
nydjtsanak segítséget az 
alapszervezeti SZMSZ elké
szítéséhez, 

- az intéz&imttságokat, a 
területi bizottságokat, hogy 
az elfogadott VSz Szervezeti 
és Matödési Szabályzata 
alapján készítsék el a sajátju
kat és azt a testületi elfoga
dás után küldjék el a VSz 
57.ervezeti és szervezési osz
tálynak, valamint a hozzájuk 
tartozó alapszervezeteknek. 

Az elfogadott tárgyalási 
"menetrendnek" megfelel6-
en, következett a költségve
tés. A Vasutasok Szakszerve
zete 1994. évi költségvetésé
re és a központi pénzesz
köz.öt felhasználására ké
szült írásos javaslatnak is dr. 
Márkus Imre volt az előter
jesztője. Ha napjainkban 
költségvetésről esik szó min
dig két dologból kell kiindul
ni: az egyik oldalon jelent
keznek az igények, a másik 
oldalon pedig ott vannak a 
lehet6ségek. A mai, nehéz 
gazdasági helyzetben azt kell 
szem el6tt tartani, hogy a 
kettő közelítsen egymáshoz. 
Ez a gondolat vonult végig 
az elnök szóbeli kiegészítdjé
ben, amikor kilenevent61 
napjainkig - éven�nti bon
túban - végig vezette: ho
gyan alakull ú milyen ma 
�tünk vagyoni 
háttere. Az ííúos eldterjesz
tésbcSI, a bev6telék és a ki
adások sarokszimaiból az is 
kiolvasható, lfogy mekkora 
az a bimnyos takaró, amed
dig a vasua.s-szatszervezet
nek - falt;� á lebt 

nyújtázlcodni lehet (F.rrol, pon
tmabban fogalmazva a vita 
után jóváhagyott költségvetés
ml lapmk 2 oldalán, önálló 
cikkben számolunk be.) 

A testület ezután megtár
gyalta és elfogadta a szak-

szerveuti tisztségviseldket 
megilletó munkaiddkedvez
mény felosztására és felhasz
nálására tett javaslatot, vala
mint a VSz sztrájkszabályza
tát. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

TAGOZATBÓL SZERVEZET 

Küldöttértekezletet tartott 
a VSz nyugdíjas tagozata 

Június ds6 napján megtartotta orsz4gos küldött
értela!zletél a Vasutasok Sz:akszervez.ete Ormígos 
Nyugdljas tagozata. Pallos György köS7iintötte a lcül
döttdret, a meghivoa vendégeket, a � 
b a sajtó /répviseMil, köriJttiik dr. Márlats Imrét, a llSz 
elniJklt. Mint a levaet4 elnlJkjekzte, a /6nlffl d4tt az 
,,,.,.,4.1L-!qy�11Zd1nd/t�nzlt!ntltJ 
1'llllllr4Jdt, lbrehozza a l&' Orsz.áp Nyugdljas Sier
vt:Zdit, elfogadja az iJn6l16vá vál6 szervezet ""1ködési 
sz.ab4lyzat4J, programjál, a vasutas nyugdijasok tagdi
jának - 1')1)5. január 1-161 bvényes - mértékét, és meg
válassza az új tiszlségvisel6/cet. 
Juh4sz Zolt4nnalc, a mand4tumvizsgá/6 bizottság el
nökének jelentése szerint 223-an rendelkeztek man
dátummal Közülük l'J6 küldött megjelent a tanács
lcozáson, s {gy határozatképes volt a küldött
lrtekezlet 

A munkabimttságok meg
választása után Felelcy Pál 
elnök fifmtt szóbeli ki
egészítést az írásban kül
dött tájékaztatókhoz. El
sd mondataiban megemlé
kezett az elhalálamttakról. 

Külön is mesemlékezelt 
Kulrovicza Árpádrol, a ta
gozat volt titkáráról, aki 

bos.v.an tartó betegsége 
miatt kénysmült megválni 
tiszlségét61. 

(Folytat4s a 3. oldalon) 

DÉL-ALFÖLDI 
·UTAZÁSOK 

Akik az utóbbi id&en úti
célként a dél-alföldi városokat 
keresték fel, útjuk során több új
domágpl, új szolgáltatásokkal 
találkozhattak. Az érdekk5dés 
középpontjában természetesen a 
� .. � 
t6I a Büöalpst� iöz&t 
közleked6 lnfelCity vonallok áll
nak. A négy pár JC vonat (amely 
a Napfény, Móra, Kiskun és 
Maros nevet viseli) a két állo-
111'5 között csak Kecskeméten 
áll meg és az utat 2 óra 10 perc 
alatt teszi meg. A vonatok Bu
dapest Nyugati pályaudvarról 
7.00, 10.30, 14.00 és 17.30-kor, 
míg Szegedról 6.20, 950, 13.20 
és 1650 órakor indulnak. Ter
mészetesen e vonatok is 130 fo
rintos IC pótjeggyel vehet6k 
igénybe. A maguabb árért, ma
gasabb színvonalú szolgáltatás 
is jár, hiszen a szerelvényekben 
lévő kényelmes kocsikat a Du
nakeszi jánnűjavító kft. éppen 
az IC vonatok.hoz alakította át. 

Az. IC vonatok beállításával 
Budapest-Szeged vonalon meg
sztlntek az expressz vonatok, 
helyettük 4 pár IC, 9 gyoas- és 
S sebesvonat közlekedik, a 57.e
mélyvonatok mellett. Aki pedig 
alrállClti..-kai_.ilifl
veli, az b6tfi5d aontidig a 
posmvonatokon is utazhat. 

Egy másik újdoaúg, me
lyet az utazóközönség rövid 
id6 alatt megkedvelt: Szeged
Rókus-Hódmezóvásárhely, il
letve Hódmez6vásárbely-Nép
kert állomások között február 
1-jét61 csökkentett menetdíjjal, 
50 forintért lehet utazni. Ez a 
kedvezmény a menetrendvál
tozást követ6en is megmaradt. 

A nosztalgia utamt kedve
lc5knek többféle programot ajánl 
a 57.egCdi üzletigu.gatóság. Az 
1927-ben épült BC 353-as mo
torkocsit, illetve két mellékko
csiját (egyik épült 1931-ben, a 
másik 1938-ban) a szentesi von
tatási főnökség szakemberei 
eredeti állapotúvá újjáépítet
ték, s azt a MÁV kedvező áron 
ajánlja különvonati igénybevé
telre mind külföldi, mind bel
földi csoportok részére. Érdek
lődésre jellemzc5: ezekben a he
tekben szerdai napokon a mo
torkocsi Kiskunmajsáról Sze
gedre hoz látogatókat, akik a 
szegedi program befeje7.ésével 
este szintén e vonattal vissza
térnek kiinduló állomásukra., 

Főleg a külföldi túrisdi Jcö
rében kedvelt a bugaci kirándu
lás keskenynyolllköd v� a 
Bugaci Kispöfi)g6veJ, illetve a 
Hódmez6vúárhely-8zékkutas 
közötti p� & 
utóbbi program al� c:gy fé
gi diáks7.erelela SZQlpl; mely 
tör1álel6t eldbb tegény, ..-jd 
1957-IJen fifm iS ��
te. A f61eg német vendége� e 
pro�am során a történet Jtely
színé.vel ismerkedhetáck � 
és résztvehetnek a képzeletbéli 
lakodalmon. 

(Gellbl) 
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(Folytatás az 1. o/áa/r6Q 

Tájékoztató hangwtt el a 
más szakszervezetekkel folya
matban lévő vagyontárgyalás
ról, a megállapodás tervezeté
ről is. 

Elfogadta a testület a terü
leti és intézőbizottságok, vala
mint a tagozatok választásá
nak tapasztalatairól szóló tájé
koztatást, amelyet az alábbiak
ban közlünk. 

A Vasutasok Szakszervezete 
XIII. kongresszusa elfogadta a 
VSz alapszabályát, döntött 
szervezeti felépítéséről, vala
mint a választmány létszámáról 
és összetételéről. A kongresszus 
határozata alapján a választások 
befejezésének határideje 1994. 
június 9. 

A határozat alapján az el
nökség 1994. április 20-án 1. 
számú határozatával elfogadta 
a választások tartalmi és szer
vezeti előkészítésére és lebo
nyolítására készített feladat- és 
ütemtervet. Ennek alapján va
lamennyi területen megkezdő
dött a választások előkészítése, 
majd a jelölő munka. 

A beszámolók döntő több
sége kritikusan és önkritikusan 
elemezte a jelenlegí helyzetet 
és a szervezetek ebből kiindul
va határozták meg - a VSz 
programjával összhangban -
feladataikat. 

A beszámolók az alábbi 
főbb kérdésekkel foglalkoztak: 

- az elmúlt négy év mun
kájának értékelése szervezet
politikai és érdekvédelmi 
szempontból egyaránt, 

- a MÁV Rt-n belül kiala
kult szakszervezeti pluraliz
mus, 

- a kormány szakszerve
zetellenes magatartása. 

A hozzászólók többsége 
elsősorban saját területük 
megoldásra váró feladataival 
foglalkozott. 

Értékelték a kongresszus 
határozatait és az elfogadott 
dokumentumokat is. 

Több szervezetnél elfogad
ták - az alapszabály és a VSz 
Szervezeti és Működési Sza
bályzat tervezetének ismereté
ben készített - Szervezeti és 
Működési Szabályzatot. 

Hét területi bizottságnál, ki
lenc intéző bizottságnál, 11 
szakmai tagozatnál, a VSz 
nyugdijas szervezeténél, a női 
választmánynál, valamint az if
júsági tagozatnál került sor a 
tisztségviselők megválasztásá
ra, az új szervezeteknél a vá
lasztói értekezlet egyben a szer
vezet alakuló ülése is volt. 
Csaknem valamennyi választói 
értekezleten többes jelölés volt, 
ezeken a helyeken a választás -
az érvényes szabályoknak meg
felelően - titkosan történt. 

Az anyaggazdálkodási in
téző bizottság megalakulása 
elmaradt. 

Ennek alapvető oka, hogy 
néhány alapszervezet szak
mai, szakági hovatartozása 
további egyeztetést igényel. 

A küldöttértekezlet a vá
lasztói értekezlet és egyben az 
intéző bizottság megalakításá
nak előkészítésével megbízta a 
tagozat ügyvivő testületét. 

Területi Biznttságolc: 

A választások eredménye 

titkár helyettese: 
Budapest 
Debrecen 
Miskolc 
Pécs 
Sz.eged 
Szombathely 
Záhony 

lntéz.6 Bizottságok Központi 
Hivatalok és Intézmények 
Vasútegészségügyi 
Szolgálat 
Jármújavítók 

Forgalmi és Értékesítési 

Gépészeti 
Pályagazdálkodási 
Távközlési Erősáramú 
és Biztosító Berendezési 

Simon DelSÓ 
Eszenyi László 
Szendrei Géza 
Lepesi Z László 
Mári Gábor 
Karádi László 
Pöhacker Attila 

Dr. Imrédy Gyuláné 

Prókay Sándorné 
Kis Tamás 

Orosz Péter 

Pszota Árpád 
Balogh László 

Molnár Ákos 
Területi Irányítási Központok Valet László 

VSZ Nyugdíjas Szervezete 
elnök: Feleky Pál, elnök helyettes: Molnár György, 
ügyvezető elnök: Pallos György 

N6i Választmány 

Király Károlyné 
Bánszegi József 
Berta Attila 
Spitl Gábor 
Cseh Ferenc 
Horváth Csaba 

Somogyi Imre 

Gáspár Attila 
Német Tibor 
Kiss József 
Pintér János 
Németh Ferenc 
Szabadi László 
Ács Péterné 

Koller József 
Szeleczky Mihály 

országos ügyvivő: Varga Gyuláné, helyettesei: Herc:2eg Mária, Kollár Sándorné 

Ifjúsági Tagozat országos ügyvivő: Kódé László, helyettese: Szabó János 

SZAKMAI TAGOZATOK 
Forgalmi és trtékes{tési IB: 
Forgalmi Tagozat: választásra később kerül sor 
Forgalmi Utazó Tagozat: Friedrich Imre 
)5.ereskedelmi Tagozat: Baráth Ferencné 
Atrakási és Raktározási Tagozat: Furda István 
Gépészeti IB: 
Vonatellenőri Tagozat: Fekete Gyula 
Múszaki Kocsiszolgálati Tagozat: Zubály Bertalan, helyettese: Lukácsa István 
Távköz/6, Er6sáramú Biztosítóberendezési JB: 
Távközlő Bizber Tagozat: Meyer Róbert 
Erősáramú Tagozat: Kotter József 
Területi lrányúási Központok IB: 
Területi Központok Tagozata: Valet László 
Vasútvédelmi és Biztonsági Tagozat: Szeleczky Mihály 
Pályagazdálkodási IB: 
MA V Rt. Tagozat: Polgár József 
MÁV Gt. Tagozat: Nógrádi Sándor 

1994. JÚNIUS 22. 

Az idei költségvetés háttere 
A VSz 1994. évi költségvetése doku
mentumainak összeállításánál - kiin
dulva a XIII. kongresszus állásfoglalá
sából - két alapvető szempontot kellett 
figyelembe venni. Így - a kongresszus 
után kialakuló működési és finanszíro-
7.ási rendben biztosítani kell az alapsza
bály által előírtak szerinti szervezetek 
zavartalan működését, valamint - szak
szervezetünk költségvetésében a bevé
teleket és a kiadásokat a legteljesebb 
összhangba kell hozni, minimálisan 11 0 
szaldós II eredményt kell biztosítani. A 
költségvetés tervezetét az elnökség elő
zetesen megtárgyalta és támogatta, il
letve a középirányító szervezetek titká
rai véleményezték. 

A szakszervezet pénzügyi stabilizálá
sa, a bevételek és kiadások egyensúlyának 
megteremtése érdekében ez évben már 
történtek intézkedések, de még egy sor 
olyan feladat van, amely végrehajtása az 
elkövetkezendő időszak tennivalói közé 
tartozik. A bevételek szerkezete 1994-ben 
- a XIII. kongresszus határozata alapján -
módosul az elmúlt időszakhoz viszonyít
va. Szakszervezetünk 1994. évi bruttó 
tagdíjbevétele 182,4 millió forint körül 
várható. E tagdíjbevételből - tekintettel ar
ra, hogy a megosztási rendszer változása 
csak májusban éreztette először hatását -
100,32 millió forinttal (az éves tagdíjbe
vétel 55 százalékával) az alapszervezetek, 
63,84 millió forinttal (az éves bruttó be
vétel 35 százalékával) a központi költség
vetés gazdálkodik, 18,24 millió forint (a 
bruttó tagdíj 10 százaléka) peciig az 
MSZOSZ szövetségi tagsági díját jelenti. 

A Magyar Vasutas árbevétele az 1994. 
évi január l-től végrehajtott áremelkedés 
hatására lényegesen meghaladja az elmúlt 
évi bevételeket. A lap árát - a korábbi 5 
forintról, amely az általános forgalmi adót 
(ÁFÁ-t) is tartalmazta - 11 forintban ál
lapítottuk meg, amelyből 1 forint a 10 
százalékos ÁFA, illetve minden egyes 
példány után 10 fillér nemzeti kulturális 
járulékot kell fizetni. Az előzetes elemzé
sek alapján még az emelt ár ellenére is 
csak a lapelőállítás tényleges ráfordítása
inak egyharmada térül meg az év során. 

Az érdekképviseleti szervezetek részé
re 1994. évben nyújtandó munkáltatói tá
mogatás keretében szakszervezetünk 6 
millió forint bevételhez jut. 

Tovább kell ésszerűsíteni a szakszerve
zeti központ helyiségeinek kihasználását, 
biztosítva a felszabaduló helyiségek bérbe
adását. A székház átmenetileg szabad he
lyiségeinek bérbeadásából 26 millió forint 
körüli bevétel várható. Kamatbevétellel 
1994 évben - a leköthető pénzeszközök lé
nyeges csökkenése és a pénzpiaci kamatok 
alakulása miatt - legfeljebb 4 millió forint 
értékben lehet számolni. A Dentalcoop Rt
ban lévő üzletrész osztaléka a társaság elő
zetes üzleti tetveinek ismeretében 1 millió 
forint körüli összegben várható. A MÁV
TOURS-al kötött megállapodásunk értel
mében szervezetünk munkatársai közre
működnek az Ausztriába utazó külföldi ál
lampolgárok biztosításának kiszolgálásá
ban. Ennek keretében ez évi bevételünk 1 
millió forint összegben tervezhető. 

A likviditási eredmény "0 szaldójá
nak11 elérése érdekében szükségessé válik 
a lekötött pénzeszközök felszabadítása. 
Ez szinte a teljes ilyen jellegű befektetés 
felszabadítását és a szervezet napi céljaira 
való felhasználását jelenti. Ennek összege 
megközelíti a 9,8 millió forintot. 

A központi költségvetés kiadásai a ko
rábbi időszakhoz viszonyítottan lényege
sen módosulnak. Alapvető változás a kö
zépirányító területi és szakmai szerveze
tek központi finanszírozása.· A központi 
működés kiadásait három fő csoportra ke
rültek felosztásra, így a működés állandó 
költségei, ahol a közüzemi díjak inflációt 
követő mértékétől eltekintve alapvető kö
vetelményként a szintentartás, illetve a le
hetséges költségcsökkentés került előírás
ra. E címen 12.345,5 ezer forint költséget 
tartalmaz az előirányzat. A működés vál
toztatható költségeinél alapelv a költségek 
csökkentése. A megelőző évi ténynél 25 
százalékkal kevesebb, összesen 8.173,0 
ezer forint lett tervezve. A nem rendszeres 
költségeknél a korábbiaknál lényegesen 
drasztikusabb költségmérséklés lett elő
irányozva, mindössze 200 ezer forintot 
tartalmaz a költségvetés. A külföldi cse
reüdültetésnél - tekintettel annak teljes 
önköltségességére - ez évben támogatást 
nem tervezünk. 

A választmány szükségesnek tartotta, 
hogy további intézkedéseket kell tenni 
az üzemeltetési költségek csökkentésére, 
az anyagfelhasználás racionalizálására, a 
rendezvények költségeinek korlátozásá
ra. Csökkenteni kell a szakszervezet tu
lajdonában lévő gépkocsik futásteljesít
ményét, meg kell szüntetni a gépkocsik 
igénybevételét azon esetekben, amikor 
megfelelő tömegközlekedéssel az úticé
lok elérhetők. Meg kell viz.sgálni a szék
ház takarításának, tisztántartásának más 
vállalkozó által történő végzésének lehe
tőségét, költségkihatását. 

Az elnöki kiegészítő több számszerű, 
konkrét példával tette szemléletessé a 
költségcsökkentések várható eredményét, 
kiemelve az 1995. évben tovább elérhető 
megtakarításokat. 

Az előzőek alapján a központ műkö
désére a költségvetésben 20.718,5 ezer 
forintot hagyott jóvá a választmány. 

A személyzeti költségek tartalmazzák 
a központi, területi és szakági főfoglalko
zasu, illetve munkaidő-kedvezmény 
igénybevételével foglalkoztatottak mun
kabérét, tiszteletdíját, járulékát és az 
egyéb részletesen felsorolt költségeket, 
összesen 61.965,1 ezer forin� összegben. 
A választmány elfogadta, hogy konkrét 
mértékben kerüljön meghatározásra a 
szakszervezeti központban és a középirá
nyító szerveknél foglalkoztatható létszám, 
a végrehajtandó létszámcsökkentés mér
tékét 20 főben (14+6 fő) határozta meg, 
és a csökkentett létszámot a maximálisan 
betölthető létszámnak tekinti. Szükséges
nek tartotta, hogy javaslat kerüljön kidol
gozásra a szakszervezettel munkavi
szonyban állók kollektív szerződésének 
módosítására. 

A jogszolgálati költségeknél egy, - az 
ügyvédi irodával folyamatban lévő tár
gyalás során kialakult finanszírozási rend 
alapján számított költség került tervezés
re. Ennek értelmében a megbízói díj költ
sége ez év július l-től éves szinten 
6.590,0 ezer forintra mérséklődne. Ennek 
hatása következtében ez évben az iroda 
működése 9.045,0 ezer forintba, a szak
szervezet megbízott jogtanácsosa pedig 
360,0 ezer forintba kerülne. Így az összes 
ráfordítás 9.405,0 ezer forint kifizetést je
lent. Abban az esetben ha az irodával a 
megállapodás nem jön létre, további 
2.455,0 ezer forint kifizetésével kell szá
molnunk. További 240 ezer forintot jelent 

a GySEV dolgozó, illetve a soproni v�
utasok helyi jogszolgálatának működte
tése. Indokolt folytatni a jogszolgálat 
megbízási szerződésének átalakítását, a 
megbízási díj és az elvégzendő felada
tok mennyisége és minősége összhang
jának megteremtését. 

A középirányító szervezetek működési 
(személyzeti ráfordítások nélküli) költsé
geinél a kiindulási alapot a 182,4 millió 
forintos éves bruttó tagdíj és az ebből ké
pezhető átlagosan 10 százalékos, - 18,24 
millió forintos - finanszírozási hányad je
lentette. Tekintettel arra, hogy a működési 
költségek a május-december havi (8 hó
napos) időszakot érintik, e kereteket idő
arányosan, és a jelenlegi teherviselő ké
pesség alapján kerültek számításra. 

Az egyes szervezetek dologi kiadása
ira fordítható összeg a bruttó tagdíj 5 szá
zaléka körüli mértékben, 9 millió forint
ban került megállapításra. A dologi költ
ségek szervezetek közötti felosztására 
több változat került számításra, így az 
egyes középszerveknél az alapszerveze
tek száma, illetve a szakszervezeti tagok 
létszáma, illetve az egy alapszervezetre 
jutó szakszervezeti tagok átlagos taglét
száma. A választmány a vitában elhang
zottak alapján az alapszervezetek szá
mát és a szakszervezeti tagok taglétszá
mát egyaránt figyelembe vevő változat 
mellett döntött. 

Mindhárom változatnál - tekintettel 
a működési feltételek eltérő voltára -
más-más súlyarány lett megállapítva az 
önálló székhellyel rendelkező közép
szervezetnél, illetve a szakszervezeti 
központ infrastruktúráját igénybe vev(S 
szervezeteknél. 

Az Országos Nyugdíjas Szervezet mű
ködtetésére 1.138,0 ezer forintot állapítot
tak meg. A költségvetésben nevesített 
egyéb kiadások a nyugdíjasok intézmé
nyes segélye 3.000 ezer, az üzemi baleseti 
segély 500 ezer, a XIII. kongresszus költ
ségei 750 ezer, a társasági nyereségadó, 
5.000 ezer, a Zeneiskola vételárának tör
lesztése 1.000 ezer forintos mértéke, ösz
szesen 10.250 ezer forint összegben. 

A szakszervezet gazdálkodási likvidi
tási szempontból így kétségtelenül "0 
szaldós" eredményt mutat, ám a bevételi 
oldalon szereplő, a lekötött pénzeszközök 
közel 9,8 millió forintos felhasználása to
vábbi vagyoncsökkenést eredményez. A 
választmány szükségesnek tartja a szak
szervezeti tagsági viszonyon alapuló sza
badidős biztosítás rendszerének felül
viz.sgálatát, és az üzemi baleseti segélyek 
biztosítási alapú továbbfejlesztését. 

A szakszervezet választmánya az 
1994. évi költségvetést jóváhagyta. A vá
lasztmány szükségesnek tartja, hogy a kö
zépirányító szervezetek 30 napon belül 
vizsgálják felül 1994. évi költségvetésü
ket, az ez évi tényleges kiadásaikat. A jó
váhagyott költségkeretek figyelembevéte
lével készítsék el és 1994. július 10-ig a 
titkárság részére küldjék el éves költség
vetésüket. 

Megbízta a főkönyvelőséget, hogy a 
jóváhagyott költségvetésről az érintett 
középirányító szervezeteket értesítse, a 
költségvetés keretei között biztosítsa a 
középszervek likvid pénzeszközeinek 
folyamatos ellátását. A szakszervezet 
1995. évi költségvetésére vonatkozó ja
vaslatot 1994. október 31-ig kell tárgya
lásra átadni az elnökség részére. 

Krassói 
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BIZTONSÁG-Száz éves 
vasutas özvegy 

I T�CH�l�I , 
VILAGKIALLITAS 

Budapesten, a Visegrádi út 12. számú bérház egyik második emeleti lakásában él 77 éves leányával Gál Béláné vasutas özvegy, aki május 31-én töltötte be 100 születésnapját. A jeles nap alkalmából, köszöntéséról a vasutas egyesületek sem feledkeztek meg. Mária néni a Vasutasok és Közlekedési Dolgoz.ók Segélyew és Biztooító Egyesületénél két tagsággal is rendelkezik. A:z egyiket 65, a másikat 57 évvel ezelőtt létesítette. A volt jótékonysági egyesület ala�bálya értelmében azokat a tagokat, akik a 100 évet. megérik, kiemelt rendkívüli segélyben részesítik. Ez ma, a két tagság után 10 ezer forintot jelent. A kevéske nyugdíjjal rendelkező idős embereknek mindig jól jön, ha valahonnan segítséget kapnak. Mária néni és leánya is izgatottan várta a vendégeket, akik június 7-én, a délelőtti órában jelezték érkezésüket. Márton András ügyvezető elnök nevében a 10 ezer forintot, egy szép virágcsokorral megtoldva, Holler Gusztávné, az egyesület fó-

könyvelője nyújtotta át. Ezután a VSz Országos Nyugdíjas Szervezete vezetőinek születésnapi jókívánságait Bánsági Ferenc tolmácsolta. A:z ünnepelt meghatódottan mondott köszönetet a kellemes meglepetésért, azért, hogy az egyesület nem feledkezett meg róla. S később, amikor már oldottabb lett a légkör, megtudtuk, hogy családjukban több vasutas is volt. Férje Rákosrendezőn a forgalomnál szolgált. Testvérei közül az egyik, Gál Róbert pedig a Keleti pályaudvaron sokáig volJ főpénztáros, utána pedig a MA V Konzumnál dolgozott. 
• 

Két nappal később, június 9-én újabb látogatók érkeztek a Visegrádi úti bérlakásba. Ezúttal a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap munkatársai kopogtattak be a Gál lakásba. A:z ÖTA vezetőinek jó kívánságait és az 5000 forint rendkívüli segélyt Tóth Frida, az iroda munkatársa adta át az ünnepeltnek. (vt) 

. Még egyszer 
az Azimut Kupáról 

"A jó bornak is kell cégér" elv alapján mindig örülünk, ha munkánkról, eredményünkról hírt adnak. A Magyar Vasutas május 24-i számában megjelent cikk - mely az Azimut Kupa tájékozódási csapatversenyr61 sz.ól - mégis írásra késztetett A versenyre támogatókat kerestünk és találtunk magánszemélyek, szervezetek részé-

r61. A támogatók felsorolása azonban hiányos volt, többek között kimaradt: a Mozdonyvezetők Szakszervezete miskolci tagozat és a Vasutasok Szakszervezete Miskolc Vontatási Főnökség szakszervezeti bizottsága neve. Ezúton pótolom ezt, és köszönöm a kollégák segítségét. 
S1,11./Jóné Nagy Júlia 

igazgató 

,. 

ANGLIABAN 
Szakszervezetünk képviseletében kéttagú küldöttség vett részt Nagy-Britannia Birmingham városában június 4-8-a között megrendezett munkavédelmi-biztonságtechnikai világkiállításon. Ilyen jellegű kiállításokra 2-3 évenként kerül sor a világ országainak legnagyobb városaiban. A kiállítások és ezzel egyidóben tartott biztonságtechnikai konferenciákat az ILO védnöksége alatt rendezik meg. A tárgyi kiállítást és vásárt az Expressz Ifjúsági Iroda szervezésében 

50 tagú magyar küldöttség tekintette meg. A delegáció tagjai között voltak az államigazgatás, szakszerveztek és a munkaadók munkavédelmi képviselői. A MÁV Rtt két fő képviselte. A:z előző hasonló kiállításokon résztvevők elmondása szerint a Birminghami nagyságrendileg, tartalmában és tematikájában szerényebb keretek között került megrendezésre. A közismert világcégek köztük - angol, francia, német, osztrák, svéd, finn mellett elsősorban kiscégek bemutatói voltak a meghatárowak. Számunkra figyelemre méltó tanulságul szolgálhat a munkavédelmi biztonságtechnikai eszközök területén tapasztalt újdonságok. Ezen belül: a munkahelyek egészségügyi felszerelés ellátás sokrétűsége, - elsősegélynyújtó felszerelések, - doboztól - hordágyig, - lélegeztetők, - higiénás eszközök, -vérnyomás, koleszterin mérőkészülékek, amelyeket kizárólag munkahelyek elsősegélynyújtó helyére ajánlottak. Időjárás elleni védelmül szolgáló ruházatokban nagy volt a kínálat, a hozzátartozó lábbelik elektromos áramütés, mechanikus sérülések elleni védelmet nyújtók, vegyi hatásoknak kitett láb, kéz és test védelmét szolgáló ruházatban nagy volt a választék. Ki kell emelni külön a munkavédelmi-biztonságtechnikai szakoktatásra specializá-

lódó médiák megjelenését. Ezek a cégek nemcsak oktatási anyagokat ajánlottak, hanem oktatások, képzések, szervezését is vállalták. A verbális, vizuális és írásos oktatási eszközök egész sorát vonultatták fel. Tóbb cég mutatta be kompjuterizált baleseti statisztikák feldolgozását szolgáló eszközeit, prognosztizálható munkabiztonsági anyagait, munkabiztonsági előrejelzéseit szolgáló programjait. A kiállításon bemutatásra kerültek kisebb anyagmozgató gépek, amelyek egyediségükkel tűntek ki, például lépcsőn . közlekedő, vagy billenthető (megfelelő oldalszögben) targoncák, raklapok. A kiállítás egyértelműen az ipar, a kereskedelem és egyéb szolgáltatási területen dolgoz.ók élet- és testi épségét szolgáló, a balesetek megelőzését elősegítő eszközök és berendezések bemutatója volt. A munkavédelmi szakemberek véleménye szerint a kiállításon felvonultatott munkavédelmi eszközök olyan területekre irányították a figyelmet, amelyeknél a védőeszköz - ruházat és lábbeli ellátás egyediségének a szükségességét helyezték előtérbe. A:z egyéni védőeszközök és felszerelésekre jellemző volt a komfort, szín és esztétikai összhang. Mint szakszervezeti tisztségviselők szabadidőnkben a város életét is tanulmányoztuk, elsősorban a közlekedést, informatív úton tájékozódtunk a megélhetési viszonyokról. A:z emberek életében, megélhetési viszonyaiban nagyok a szélsőségek. 360 font a heti átlagkereset, de ez 100 fonttól - 40 OOO fontig terjedhet. A:z utazási iroda által szervezett programokon angliai nevezetességekkel ismerkedtünk. Ezek a programok elsősorban az idegenforgalmi propagandában meghirdetett angliai, londoni épületek, intézmények megtekintését foglalták magukba . P.J. 

ELCSERÉLNÉM Budapest III. kerület Keled utca 4. szám alatti szolgálati lakásomat (2 szoba, konyha, e16szoba, mellékhelyiségek, komfortos) másfél szobás, összkomfortos, de legalább komfortos lakásra. Minden megoldás érdekel. Erdekl6dni lehet: reggel 8-9-ig a 06/96-423-193-as telefonszámon, üzenetrögzít6n: 06/96-423-840. Levélcím: Vargáné Horváth Mária Magdolna 9023 Gy6r, Ifjúság krt. 4. 1/1. 
EIADÓ Ceglédbercelen 3 szoba, összkomfortos családi ház, csatorna és gáz beköthet6. telefon igényelhet6. irányár: 2 millió egyszázezer forint. érdekl6dni lehet munkaid6ben: a 1128-670/113-as telefonszámon. 
ELCSERÉLNÉM Budapesti kett6szobás nem házgyári, összkomfortos eladás el6tti bérlakáSOf!}at Balaton északi ingatlanra MA V-dolgozóval. érdekl6dni lehet: Némethy 1031 Budapest, Vizimolnár u. 48. telefon: 132-55-20, vagy 06/60-344-001. 
ELCSERÉLNÉM VIII. kerületi 30 négyzetméteres MÁ V-lakásomat nagyobb lakásra, minden megoldás érdekel. Központi fűtés, telefon van. érdekl6dni lehet: a 1130-138-as telefonszámon. 
ELCSERÉLNÉNK Budapest, Hungária körút MÁV-telepi másfél szobás, 37 négyzetméteres, komfortos, kiskertes lakásunkat gyermekek számára alkalmas vagy átalakítható, nagyobb méretű budapesti vagy vidéki lakásra. érdekl6dni lehet: 1101 Budapest, Hungária körút 1-3. 37. épület i. emelet 6. szám újszászi. telefonon csak hétf6n: az )566-533-as számon ÖSkü Csabánál. 
ELCSERÉLNÉM KÁLVIN TÉRNÉL lev6 hanninchat négyzetméteres, komfortos, teakonyhás, MA V-l>érlakásokat- lehet61eg 
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megvásárolható - nagyobb lakásra, vasutassal. Pest kömy&i is lehet. érdeklddni lehet Jml.. ben: L6rincz Béláné, 1088 Budapest, Múzeum u. 11. ámen. 
ELCSERÉLNÉM Budapesti IX._ kerületi 3 szobás, komfortos MA V-bérlakásomat, 1,5-2 smbás M� V-lakásra Budapest teriiletén. Erdekl6dni lehet: a 2182-743-as telefonszámon 16 és 20 óra között. 
ELCSERÉLNÉM IV. kerületi, V I. emeleti másfél szobás, 36 négyzetméteres telefonos, lakótelepi felújított öröklakásomat, megvehet6 nagyobb önkormányzatira, maximum 70-75 négyzetméterig. Érdeklc5dni lehet a munkahelyen: 35-35, 1228-281-es telefonszámokon, vagy lakástelefonszámon 1804-693 Heim Violánál. 
ELADÓ 2 SZOBÁS földszinti szövetkezeti öröklakás a XX. kerületben (tehermentes) év végi kiköltözéssel, telefon van. Irányár: 2.100.000 forint. Érdeltlódni lehet: a 35-35, 1228-281-es munkahelyi, és a 1804-693-as lakás telefonszámokon. 
ELCSERÉLNÉM két szoba összkomfortos, Piliscsaba MÁVállomás épületben jó állapotban lév6, felújított, MA V-bérlakásoma! garázzsal, kerJtel budapesti MA V-bérlakásra. Erdekl6dni lehet: Novák '.Zsuzsa, 1173-303 telefonszámon. 
ELCSERÉLNÉM Tápiógyörgyei 100 négyzetméteres szolgálati lakásomat, amely a felvételi épület emeletén van, kisebb budapesti lakásra. A lakáshoz 1attozik egy kis zárt kert. Gázfiltés bevezetése és a telefon bekötése megoldhaJó. Minden megoldú érdekel. Erdekléídni lehet: Mis�olczi Ilona 01/14-83, vagy Adám Imre 01/11-63-as telefonszámokon. 
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Földi Gyulát, a kiskunhalasi pályafenntartási fő

nökség vezetőjét nyugdíjba vonulása alkalmából 

felmentése napján, május 31-én köszöntötték 

szolgálati felettesei. Több évtizedes vasúti szol

gálatának elismeréseként Vezérigazgatói Dícsé

retet adtak át részére. Ezt az alkalmat használ

tuk fel arra, hogy beszélgessünk vasúti pályafu

tásáról, életéről. 

- Moldovát idézve engem 
a mozdony füstje hamar 
megcsapott. Édesapám 43 
évig szolgált vasúton, így 
már otthon tapasztaltam a 
vasúti munka szépségét, ne
hézségét - idézi fel a pálya
választás előzményeit, majd 
így folytatja - A közlekedési 
Műszaki Egyetem út, vasút, 
alagút szakát végeztem el 
1957-ben, még az év őszén 
felvettek a vasútra, a szentesi 
építési főnökségre. Én a kivi
telezői területet céloztam 
meg, mivel gyermekkorom 
óta barkácsoló tipusú, ízig
vérig műszaki beállítottságú 
voltam, - s úgy láttam terve
imet itt valósíthatom meg. 
De csak három napig tartott 
itt a munka, mert kisegítés
ként átküldtek Kiskunhalas
ra, ahol akkor kezdődött el az 
állomás bővítése. A követke
ző hónapokban, években lát
ványos munkákat végeztünk, 
csak egy párat emelnék ki: 
Kiskunhalas, Bácsalmás állo
mások bővítése, több vonal, 
köztük a kelebiai fővonal 
építése. Ez utóbbinál 60 kilo
métert tűztem ki, mikor 
1963. májusában felkértek 
vállaljam el a kiskunhalasi 
pft-nél a vezetőmémöki 
munkakört. Tíz évig voltam 
vezetőmémök, sorra építet
tük át a vonalakat, élveztem 
a munkát. Majd 1973. VI. 1.
től a főnökség vezetője let
tem. 

- Milyen pályát vett át? 
- 540 kilométer hosszú vo-

nalhálózatot, - amely Bács
Kiskun megye területének 
70-75 százalékát behálózza, -
melyből 317 kilométer hé
zagnélküli pálya volt. Tóbb
ször viccesen említettem is, 
hogy hézagnélküli nagyhatal
mak vagyunk, ugyanis az or
szágban akkor a második, 
vagy harmadik helyen jár
tunk a hézagnélküli pálya
hosszban. Vonalaink közel 80 
százaléka fővonal volt. Az új, 
felújított pályák látszólag ke
vesebb gondot okoztak, de a 
műszaki paraméterek sokkal 
nagyobb követelményt tá
masztottak felénk. Sokáig 
tudtuk tartani a kelebiai fő
vonalon a 100 kilométeres 
sebességet, de az utóbbi 
években a költségek hiánya, 
valamint a megyére jellemző 
létszámhiány miatt ez a se
besség már nem tartható. Er
re utalnak a mérővonatok 
ajánlásai is. 

Érdekességként említhe-

tem azt is, hogy a 60-70-es 
évek között lehetőségünk 
volt saját létszámmal beruhá
zási munkákat végezni. Volt 

olyan év, amikor a magas
építményes területen egy
szerre 42-45 kisebb-nagyobb 
munkán dolgoztunk. 

- S ott voltak még a hidak 
is ... 

- Igen. Területünkön hét 
nagy híd van, köztük a bajai 
és a dunaföldvári Duna-hi
dak. Ezeken igyekeztünk a 
felépítmény megerősítését el
végezni, ez napjainkra a du
naföldvárinál már sikerült, 
hátra van a bajai híd. 

- Hány emberrel dolgoz
tak? 

- Amikor vezetőmérnök 
voltam úgy 600-700 pálya
munkásunk volt, ebből mint
egy 80 pályaőr. Később ez a 
létszám folyamatosan csök
kent, napjainkban 250-280 
főről beszélhetünk. 

- Elegendő ez a létszám? 
- Pillanatnyilag ez elegen-

dőnek látszik. Sajnos a mun
kaerő minőségével van gon
dunk, pedig a gépesítés ma
gasabb iskolázottságot igé
nyelne. 

- 31 évig vezetóbeosztás
ban dolgozott. Mi változott 
az idő alatt? 

- A létszámot már említet
tem. Minket sem került el a 
szervezés. Az elaprózódott 
pályamesteri szakaszokból 
nagyobb átütő erőt képviselő 
főpályamesteri szakaszok let
tek. Ezáltal koncentrálódott a 
munkaerő és a tevékenység. 
A másik az anyagban, költsé
gekben bekövetkezett vissza
fogottság, ami kihat a mun
kára is. 

S, ami nem lényegtelen: a 
régi krampácsoló, hajlott há
tú ember munkája teljesen 
megváltozott. A gépesítés 
könnyített munkájukon,  de 
azért egy-két területen, pi: az 
aljcseréknél, a karbantartás 
keretében a síncseréknél még 

szükséges a kétkezi munka. 
Javultak a munkakörülmé
nyek, a szociális ellátás fel
tételei, lehetőség van étke
zésre, tisztálkodásra, ma már 
a munkákhoz gépkocsikkal 
viszik ki az embert és az 
anyagot. S, amire büszke va
gyok: mind az öt főpálya
mesteri szakasz székhelyén 
komoly szociális létesítmé
nyünk van. 

- Mire a legbüszkébb? 
- Hálás vagyok a sorsnak, 

hogy ilyen 36 éves munkás
életet adott, kedvemre tevé
kenykedhettem. legnagyobb 
sikerélményt a pálya jelentet
ték, egy-egy vonal megújho
dása számomra mindig fel
emelő érzést hozott. Termé
szetesen ezt a sikert csak ez
zel a rendkívül jó kollektívá
val érhettem el, 30 év alatt 
23-szor kaptunk kitüntetést, 
elismerést. 

- Úgy tudom a szakszer
vezeti munka sem állt távol 
Öntől? 

- Igen. A Vasutasok Szak
szervezetének 1957 óta tag
ja vagyok. 1971-ben meg
választottak a szegedi terü
leti bizottság tagjának. Ti
zennyolc évig voltam TB
tag, majd a tagozatban tevé
kenykedtem. Szakszervezeti 
munkám során képviseltem 
szakszolgálatomat, apró lé
péseket tettünk a pályamun
kás sorsa megváltoztatására, 
bérezésük javítására. Az 
utolsó ciklusban már nem 
vállaltam tisztséget, átad
tam helyemet Szőllősi Ist
ván kollégának, aki SZB tit
kárként is tevékenykedik. 
Mint szolgálati főnök az 
SZB-vel nagy egyetértésben 
dolgoztunk, a gondokat kö
zösen megvitattuk, egyez
ségre jutottunk, s aztán min
denki becsületesen betartot
ta a játékszabályokat. Tehát 
közösen dolgoztunk, hogy 
hogyan? - arra talán az is 
válasz, most nyugdíjazásom 
után az SZB titkár lett a fő
nökség vezetője. 

- Nyugdíjba megy, mivel 
tölti ki a szabadidejét? 

- Első a család. Nekik kö
szönhetem, hogy nyugodt 
körülmények között dolgoz
hattam. Feleségem szintén 
vasutascsaládból származott, 
így jobban megértette mun
kámat, elfoglaltságomat, két 
felnőtt gyermekem van és öt 
unokám - velük ezután több 
időt tölthetek. Aztán ott a 
hobby a kert, a 400 négyszö
göles szőlő, amelyben min
dig lehet elfoglaltságot talál
ni. Én régóta készültem a 
nyugdíjra, így ez most szá
momra nem jelent tragédiát. 
Annak idején a Szentesről 
való eljövetelt egy kis kirán
dulásnak gondoltam, de eb
ből egy 36 éves nagy kirán
dulás lett, amit soha nem 
bántam meg. 

Gellért József 

Tele várakozással 

� 

Uj utakon a szentesi 

vasútépítők 
Beszélgetés Vígh Imre ügyvezető igazgatóval 

A Szentesi MÁV-Vasút- Híd- és 
Mélyépítő Kft. ügyvezető igazgató
ját, Vígh Imrét arról kérdezem, 
hogy a 37 éves építési főnökségi 
múlt után másfél év óta kft-ként 
dolgozó szervezet hogyan maradt 
talpon, mik a tapasztalatok? 

- Az átalakulás után rögtön a 
mély vízbe kerültünk. Lényegében 
először dolgoztunk fővárosi nagy 
állomáson, ahol a megszokott mun
katerületektől eltérő körülmények
kel találtuk szembe magunkat. Pél
dául a vonatok három irányból köz
lekednek a ferencvárosi pályaud
varra. Ebben a veszélyes forgalom
ban dolgozunk. Nagyon fontos sze
repük van a figyelóóröknek. Az ő 
jó helyzetfelismerésük fedezi a 
munkacsapatokat, hogy bizton
ságban végezhessék munkájukat. 

A MÁV az ismert gondok miatt 
c sak korlátozott lehetőségeket tu
dott biztosítani a kft-ék indulásá
hoz. A kapacitás lekötésében nagy 
önállóságot és felelős séget kaptunk. 
A nullszaldós várakozással szem
ben szerény eredménnyel zártuk az 
első évet. 

- Hogyan sikerült ezt elérni? 
- A gazdálkodás szerkezetválto-

zása előtti időhöz képest mindössze 
negyed annyi létszámmal végeztük 
feladatainkat. A munka hatékonysá
gának növelése érdekében racioná-

A ferencvárosi pályaudvar 
önálló város. Nem először já
rok itt, de újra átélem a fur
csa érzést: akármerre nézek 
mindenfelé a Fradit látom. 
Tévelygek egy ideig a tűző 
napsütésben, a Fék utcai pá
lyafenntartási főnökséget ke
resve, mire egy "helybéli" el
igazít. 

Darabos Katalin volt szb 
titkárral egy órára beszéltem 
meg itt találkozót. Amíg iro
dáját keresem, az órámra né
zek, öt percet késtem. Szobá
jába lépve rögtön mentege
tőzni akarok, hiszen tudom, 
hogy egy értekezlet előtt szo
rított nekem időt és rengeteg 
dolga van. Ó azonban mintha 
kitalálná a gondolatomat int, 
hogy üljek le. 

"Hozhatott volna magnót 
is, megszoktam a szereplést" 
- pillant a táskámból előkerü
lő jegyzetfüzetre, tollra. Ér
zem, fáradt a hangja, asztalán 
szolgálati szabályzatok és 
frissen elkészült nyilvántartá
sok sorakoznak példás rend
ben. Ahogy beszélgetni kez
dünk, arra gondolok, jó ideje 

lis változtatásokat hajtottunk végre. 
Felszámoltuk a felesleges raktára
kat, műhelyeket. Minimálisra szűkí
tettük az inproduktív kört. Megsza
badultunk a kihasználatlan gépka
pacitástól. Versenykiírási pályáza
tok elnyerésével jutottunk munká
hoz az ország távoli rész.eiben. Lét
kérdés volt, hogy minden munkale
hetőséget megragadjunk. Nyilván
való lett számunkra, hogy szűkebb 
régiónkban nem tudjuk magunkat 
eltartani. Két területet céloztunk 
meg Budapestet és a korábbi jó 
munka kapcsolatunk révén a 
GySEV beruházásait. Sikerrel nyer
tük el ezeket a munkákat. Dolgo
zunk a Budapest-Hegyeshalomi fő
vonalon, Almásfüzitő és Tata kö
zött. Ezen a nagy beruházáson el
sőként építve 160 kilométer/óra se
bességű vasúti pályát. Technikai 
felszereltségünk korsz.eríísítésére 
sajnos ninc s  pénze a MÁV-nak. 
Latba vetjük képességeinket, találé
konyságunkat annak érdekében, 
hogy növekedjen a tennelékenység, 
kevesebb legyen a forgalomkörláto
zás. 

- Mi okozza a legtöbb gondot? 
- Például a nagytávolságokra va-

ló utaztatás. Dévaványáról, Békés
csaba térségéből és Kiskunfélegy
háza környékéről utaztatjuk dolgo
zóinkat a Dunántúlra és a főváros-

most pillanthat fel először a 
gépelésből. 

A szoba kellemes hűvösé
ben forró nyarakat idéz fel, 
amikor tizenkét évesen fű
szedőként dolgozott a vasúti 
töltésen. Ez volt az első kap
csolata a vasúttal. Az általá
nos iskola után gyors- és 
gépíró iskolába járt, ezerki
lencszázhetvenegy óta dolgo
zik itt, ötszáztizenhat ember 
gondjaival találkozik nap 
mint nap. Hét évig volt szb
titkár. 

"Mit mondhatnék még ma
gamról?" 

Tekintete a mechanikus 
írógépbe fűzött lapra téved. 
Látom, hogy gondolatban 
nem tud elszakadni az elvég
zendő munkától. 

Tagja voltam az országos 
választmánynak, a budapesti 
és az országos pályafenntar
tási tagozatnak és a területi 
intézőbizottságnak. Most ve
zetője vagyok a budapesti 
igazgatóság jóléti bizottságá
nak, júliustól munkaügyi ve
zető leszek. 

Nem túlórázik, felfogása 

ba. Folyamatos munkarendben dol
gozunk. Munkásaink elszállásolásá
ra és szállításokra az elmúlt évben 
köz.el 17 millió forintot fordítot
tunk, ami c sökkentette eredmé
nyünket. A mostoha körülmények 
is okai a létszámfluktuációnak. 

- Milyen eredménnyel zárták a 
múlt évet? 

- Éssz.eríí racionalizálással 14,8 
millió forint adózás előtti ered
ményt mutatott az évi mérleg. Ez 

nagy teljesítmény, ha figyelembe 
vesszük azt a tényt, hogy a tulajdo
nos MÁV egyben a megrendelő is, 
ezért c sak nyomott, maximált árak
kal számolhattunk. Nyereségünk 
túlnyomó része a vasúton kívüli 
megrendelőktől származott. 

A MÁV értékesíteni kívánja a 
pályás kft-ket. Hogyan néznek 
sz.embe a várható újabb változás
sal? 

- Teli vagyunk várakozással és 
bizonytalansággal. Nem tudjuk mi 
lesz a részbeni új gazda szemléletet 
és gazdasági érdeke? Veszélybe ke
rülnek-e dolgozóink meg szerzett 
vasúti jogai? Sok még a megvála
szolatlan kérdés, de bárki lesz a 
részbeni új gazdánk, azért bizako
dással tekintünk előre, mert minő
ségi munkánkkal már sokszor bizo
nyítottunk. 

Fogas Pál 

szerint aki nem tudja nyolc 
órában elvégezni a munkáját, 
az huszonnégy órában sem 
tudja. Otthon ellátja házi
asszonyi teendőit - takarít, 
főz, mint bárki más. A gon
dokat azonban nem viszi ha
za. Ha a munkahelyén vala
mi felidegesíti, inkább haza
felé kisétálja magából. "Elég 
hálátlan munka az enyém" -
mondja, nagyok az elvárások 
az itt dolgozók részéról. A 
béremeléssel kapcsolatos ké
rések gyakran teljesíthetetle
nek. De szeretek harcolni az 
élettel" - mondja mosolyog
va. Munkájában az jelenti a 
legnagyobb sikerélményt, ha 
orvosolni tudja valakinek a 
gondjait. 

Lassan ideje indulnom. 
Utoljára még a családjáról 
kérdezem. Büszkén mesél tí
zéves fiáról, aki tehetséges 
sakkozó. Hétvégéit azzal töl
ti, hogy őt viszi egyik ver
senyről a másikra. Elmoso
lyodik, gondolatai már egész 
máshol járnak. Remélem, 
nagymester lesz a fiúból... 

(Pataki Márk) 
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Közel egy órája beszélget
tem már Langer Lászlóval, 
Ózd állomásfőnökével, s 
még mindig nem tudtam mi 
az, ami egyre inkább zavar. 
Aztán rájöttem. Beszélgeté
sünket csak egy ingaóra hát
térzaja kísérte. Nem hallot
tam vonatzakatolást. 

- Állomásfőnök úr! Ózd az 
ország vasútállomásai közül 
hova sorolható? 

- Sajátságos helyzetben va
gyunk. Mint ismeretes, Óz
don a vasgyártást megszűn
tették, s ennek következtében 
a mi szállítási teljesítmé
nyünk is nagymértékben visz
szaesett. 

- Ez a sajátosság nyilván 
már korábban is megvolt, hi
szen Önök egyszerre voltak 
fogadó állomás - fogadták az 
ideérkező kohászati alap
anyagot - s a késztermék el
szállítását is Önök végezték. 

- Így van, de a mostani 
helyzet nyilvánvalóan telje
sen más, hiszen az Ózdon 
feladott vagonok száma a mi
nimálisra csökkent. 1990-ben 
8837 kocsi indult, 414 424 
tonnával, 1991-ben 3871, 
142 505, 1992-ben 1905 va
gon, 59 801 tonna szállít
mánnyal. 

- Elképesztő visszaesés ... 
- S akkor jött a "felfutás" 

a múlt évben: 2310 kocsi, 76 
265 tonna árúval, de ehhez 
hozzá kell tenni, hogy az 
úgynevezett Center állomá
sunk adatait nem ismerem 
pontosan. 

- Értem. Nos ez volt a fel
adás. S mit mutatnak a leadás 
adatai? 

Hasonló tendenciát. 
1990-ben 38992 kocsi, 1992-
ben 3935 (!) kocsi, 1993-ban 
4036 kocsi, 162 022 tonna 
szállítmánnyal. Az ismerte
tett adatok mellé még azt is 

hozzá kell tenni, hogy Ózd 
teherpályaudvarát 1992 ápri
lis 30-án bezártuk. Ez egy fo
lyamat vége volt, mert gya
korlatilag a fel-, illetve leadá
si forgalmat ettől a naptól 
kezdve a Center és a főpálya
udvaron is letudjuk bonyolí
tani. 

- Egyáltalán mi működik 
még Ózdon? 

- Az RTH és a salakfeldol
gozó, és az Ózdi Kohászati 
Üzem területén különféle kft
k. Közülük talán megemlít
hető a Finomhengermű, a 
Munkás kft, és a Pekó Acél
ipari Művek. 

- Ezek az Önök legjobb 
partnerei ... 

- Nem egészen, mert ter
mékeik jelentős részét köz
úton fuvarozzák, még olya
nokat is, melyeket korábban 
a vasút szállított. 

- A miértre gondolom most 
ne keressünk választ. .. 

- Nehéz is. Különösen ak
kor, ha azt mondom, egykor 
Ózdról úgyszólván a világ 
minden tájára indultak úgy
nevezett "vasirányvonatok" ... 

- Nemrégiben Záhonyban 
jártam, és ismerem az ottani 
ütemezési problémákat, ne
kik is csak halvány sejtéseik 
vannak arról, hogy mi és mi
kor érkezik. Önöknél ez hogy 
van? 

- Akkor tudjuk meg, ha 
Miskolc rendező ezt közli. 
De szeretnék egy korábbi 
kérdésére visszatérni, amely 
a pályaudvar besorolását il
lette. Nos zd a korábbi 2. 
csoportból a 3. csoportba ke
rült, s a korábbi 131 fő he
lyett jelenleg 65-en vagyunk. 

- Ezt Ön, aki 1986 óta ál
lomásfőnök, hogy éli meg? 

- Sajnos a korábbi állapo
tokhoz képest a gyakorlatban 
az ellenkezője tapasztalható, 
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mert annyira megváltozott 
minden, hogy naponta kell 
alkalmazkodni a körülmé
nyekhez. 

- Arra gondol, hogy ami 
tegnap még igaz volt, mára 
már teljesen más? 

- Erre, és arra is, hogy sok
kal több dologra kell odafi
gyelni. Korábban több helyet
tesem volt, most csak egy, ő 
főként a kereskedelemmel 
foglalkozik. Tudomásul kell 
vennem, hogy a vasút helyze
te olyan, amilyen és pénzügyi 
lehetőségeink beszűkültek. 
Sok minden új dologra kell 
figyelni. Olyanokra is, hogy a 
mai feltételek mellett nem en
gedhető meg, hogy túlórát fi
zessünk. A pihenőnapokat az 
ésszerű foglalkoztatottságot 
mindenképpen biztosítani 
kell. Ha a dolgozóknak ne� 
tudunk munkát biztosítani, a 
szolgálatot megkell szakítsuk. 

- Ez osztott munkaidőt je
lent? Nem hiszem, hogy ez 
ideális állapot lenne. 

- Nem is az. Pillanatnyilag 
négy óra az, amit dolgozónk 
a munkahelyén tölt el. A töb
bi készenléti szolgálat. 

- Ötven százalékos bérért ... 
Ezidáig úgyszólván csak a 
teherfuvarozásról beszéltünk. 
Mi a helyzet a személyszál
lítással? 

- Két adatot mondanék. 
1990-ben 377 523 utas vál
tott jegyez Ózdon, közel 11 
millió forint értékben, 1993-
ban 119 671. 

- Miközben a jegy árak 
alaposan emelkedtek. 

- Így van, de a pálya mi
nősége semmit sem javult, 
például Bánréve és Ózd kö
zött 30 kilométere/óra se
bességgel közlekednek a 
vonatok. 

Veégh Ádám 

< 

A Magyar Államvasutakat, mint az ország 
legnagyobb vállalatát, a laká,sgazdálkodás
ban is az elsők közé sorolják. Erthető, hiszen 
történelme évtizedeiben voltak olyan idősza
kok, amikor tízezres nagyságrendű szolgálati 
és bérlakásal rendelkezett. A lakásállomány
ban számottevő változás csak az utóbbi évek
ben, azután következett be, amikor az önkor
mányzatokhoz hasonlóan a MÁV-nál is lehe
tőség nyílt a vállalati bérlakások értékesíté
sére. Jókor jött ez a v�ltozás, mert a nagyobb
részt elöregedett MA V-telepi lakások fenn
tartására egyre kevesebb pénz jutott. 

A lakásértékesítés kedve
ző folyamata azonban az el
múlt időszakban lelassult, 
majd leállt. Vajon mi lehet 
ennek az oka? - kérdezget
ték egymástól az érdekelt 
vasutasok. Az érdeklődő 
kérdések a vasutas-szak
szervezetbe és a Magyar 
Vasutas szerkesztőségébe is 
eljutottak. 

A miértre keresve a vá
laszt beszélgettem dr. J á

nosi Imrével, a MÁV Rt. 
Vezérigazgatóság Humán
politikai főosztály vezető
jével. 

- Milyen akadályokról 
van szó? 

- Kilencvenhárom július 
1-ével a MÁV rész
vénytársasággá alakult. Az 

átalakulás következtében a 
meglevő, mintegy négye
zerre tehető lakásállomány 
is társasági tulajdonba ke
rült. Ez azt jelenti, hogy a 
MÁV, mint rész
vénytársaság, a tulajdoná
ban levő lakásokat már az 
új jogszabály, illetve az 
1993. évi 78-as lakástör
vény alapján, értékesítheti a 
benne lakó MÁV dolgozó, 
nyugdíjas, jóhiszemű, jog
cím nélküli bérlő részére. 

Felvétel kollégiumba 

- Azt, hogy a MÁV miért 
állította le a vállalati bérla
kások értékesítését, két
irányban kell vizsgálni. Az 
egyik onnan közelíthető 
meg, hogy a jó állapotú la
kásokat könnyebben lehet 
értékesíteni, mint a régie
ket, pedig az utóbbiból van 
több. A másik nagy gon
dunk, hogy a régi, nagy la
kótelepeken az értékesítési 
jogszabályi feltételeket a 
MÁV nem minden esetben 
tudja biztosítani. Így példá
ul az eladásra kijelölt laká
sokat társashzázzá kell ala
kítani. Ehhez azonban a 
közművek jó állapotára len
ne szükség. Mivel ezek a te
lepek a követelményeknek 
nem felelnek meg, az ön
kormányzatok nem veszik 
át, vagy feltételül szabják, 
hogy a közműveket a MÁV 
a szabványoknak megfele
lően újítsa fel. Erre azonban 
nincs pénz. Ezért az elmúlt 

Igenám, de mivel a MÁV 
társasággá alakult és a laká
sokon most már a kezelői 
jog helyett tulajdont szer
zett, viszont nem találkozott 
azzal a szükségszerű folya
mattal, hogy a MÁV-ot, 
mint részvénytársaságot be 
kell jegyezni. Tulajdonkép
pen ez a bejegyzés kelet
kezteti a társaságot az ala
pításra visszamenő hatály
lyal. A gondolatot leegysze
rűsítve a MÁV Rt. csak ak
kor adhatja el a társasági tu
lajdont, ha valóban társa
ság. Ellenkező esetben nem 
nyulhat hozzá. Ez volt a 
földhivatalok álláspontja is, 
amikor az eladni szándéko
zott lakásokra létrehozott 
társasház alapító okiratokat 
el sem fogadták, mondván, 
hogy a MA V Rt. jogosulat
lanul jár el. Előbb be kell 
jegyeztetni a rész
vénytársaságot. Ha ez meg
történik, akkor nem lesz 
akadálya az okiratok elfo
gadásának és az előírások
nak megfelelő adás-vételi 
szerződések megkötésének. 

A bodrogolaszi Maróthi 
György Általános Iskolai 
Református Kollégium / 
volt MÁV nevelőotthon / 
felvételt hirdet 6-14 éves 
korú tanulók részére. A· 
kollégium növendékei a 
falu általános iskolájában 
folytatják tanulmányaikat. 
A tanítási órákra a tanu
lók felkészítése szaktaná
rok segítségével a kollé
giumban történik. Feleke
zetre való tekintet nélkül 
várjuk azon tanulók je
lentkezését, akiknek szü
lei nem tudják megoldani 
és igénylik gyermekeik 
állandó felügyeletét, 

megfelelő felkészítését a 
tanítási órákra. Hathatós 
segítséget kívánunk nyúj
tani gyermekeik nevelé
sében. 

Korrepetálással a rá
szoruló tanulókat felzár
kóztatjuk, tanulmányi 
eredményeiket javítjuk. 
Kollégiumunk igény sze
rint biztosít felső és alsó 
ruházatot. tisztálkodási 
eszközöket, taneszközö
ket. Lehetőséget adunk 
gyermekeik egyszeri, de 
havonta legalább egy al
kalommal történő haza
utazására. 

Havi térítési díj: 1500 -

3000.-Ft szociális hely
zettől függően, amely a 
tanulók teljes ellátását 
/étkezés, tisztálkodószer 
ek,taneszközök/ tartal-
mazza. 

Jelentkezési határi
dő: 1994. július 31. 

Írásban vagy 
személyesen: 

Venyigéné 
Tóth Irén igazgató 

Maróthi György 
Általános Iskolai Re

formátus Kollégium 
3943, Bodrogolaszi 

Kastély u. 1. 
Tel.: (47) 323-601 

hónapokban különböző 
vizsgálatokat folytattunk. 
Többek között azt is vizs
gáltuk, hogy az eladást ne 
akadályozza az elöregedett 
közművek állapota. Ilyen 
esetben vállalnánk, hogy to
vábbra is a MÁV legyen a 
közművek gazdája. Ebben a 
kérdésben a mai napig is 
tárgyalásokat folytatunk az 
önkormányzatokkal, az elő
nyös megoldás érdekében. 
De hozzá kell tenni azt is, 
hogy a másik akadály gyor
san elhárul, hatszázötven 
vállalati bérlakás eladása 
rövid idő alatt megtörtén
hetne. 

- Mi történt ezután? 
- A MÁV Rt. a bejegy-

zésre vonatkozó kérelmét, 
az alapító okirattal és a még 
előírt mellékletekkel együtt, 
- a jogszabályban előírt 
harminc napon belül - a 
múlt év júliusában elküldte 
a cégbíróságnak, ahol nem 
írásban, hanem szóban kö
zölték: a MÁV Rt. csatolja 
a bejegyzési kérelemhez a 
kérdéses ingatlanok tulaj-
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donlapjait is. Tóbb ezer 
rendezetlen tulajdonlapról 
lévén szó, ez nagy nehéz
ségbe ütközött. A cégbíró
ság írásban erről sem hozott 
végzést. Miként abban sem 
döntött, hogy a bejegyzési 
kérelem elégtelen volta mi
att elutasítja a kérést. 

- Mióta tart ez az álla
pot? 

- Immár háromnegyed 
éve. Ez teljesen lebénította 
a lakásértékesítés folyama
tát. Mivel azonban az el
múlt hónapokban egymás 
után érkeztek hozzánk a 
dolgozói panaszok, valamit 
lépni kellett. Ezuttal szemé
lyesen kerestük meg a cég
bíróságot. Ott azt tanácsol
ták, hogy szerezzük be a 
Földművelésügyi Miniszté
rium által készített föld
könyvi kivonatokat, továb
bá a Közlekedési Hírközlési 
és Vízügyi Minisztérium
nak azt a leiratát, amely iga
zolja, hogy elvileg szétvá
lasztották a társasági és a 
tartós állami tulajdont. Ha 
ezekből az okmányokból 
kiderül, hogy a lakásállo
mány a társasági tulajdonba 
tartozik, a bejegyzés meg 
fog történni, s ezzel elhárul 
az akadály az értékesítés út
jából. A kért anyagok beter
jesztése a cégbírósághoz fo-
1 yamatban van. A többi már 
rajtuk múlik. Ha a döntés 
nem húzódik el, reménye
ink szerint július második 
felétől elindulhat a vállalati 
bérlakások értékesítésének 
az újabb folymaata. 

- Ezzel a lépéssel az 
akadályok teljesen elhá
rulnak? 

- Nem egészen. Műszaki 
problémák még mindig 
lesznek. Nekünk ezeket is 
folyamatosan kell kezelni. 
Gondot jelent az is, hogy az 
átalakulás következtében, a 
társasági tulajdonba kerülő 
lakásállományra más jog
szabályi előírások vonat
koznak, mint az egyéb laká
sokra. Az illetéktörvény 
alapján ugyanis az a bérlő, 
aki a MA V Rt. tulajdonát 
képező lakást megvásárolja, 
illetéket köteles fizetni. 

- Illetéket, a vételáron 
felül? 

- Igen, így rendelkezik a 
jogszabály, amely vélemé
nyem szerint is hiányos. 
Ebben az esetben a jogalko
tó véleménye nem terjedt ki 
arra, hogy a bérlők egy cso
portját előnyben részesíti 
másokkal szemben. Hogy 
jobban érzékeltessem miről 
van szó, mondok egy pél
dát. Az egyik utca jobb ol-

(Folytatás a 6. oldalon.) 
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Amikor a talpfa volt a sláger 

A tokodi telítőüzem profilváltása 
A bányászközségben 

alapftott impregnáló telep 
a második világháborút 
követden került a MÁV 
kezelésébe. A tönkretett 
vasútvonalak rekonstruk
ciója, új vonalak építése 
rendkívüli mennyiségű 
talpfát igényelt Dombóvár 
és Püspökladány mellett 
Tokodtól is. A talpfatelepí-

pénzügyi nehézségeik újra 
visszatérítették 6ket a vas
út szervezetébe. Munka a 
talpfatelepítés leállítása 
után is akadt, egyebek 
mellett javításos teherko
csik részére gyártottak ol
dalfalelemeket. 

Csakhogy a MÁV-ot 
közben elérte a sorsa. A te
herforgalom sokad ára 

Az oldaldeszka már senkinek sem kell 
(A szenő felvétele) 

tés fénykora a hatvanas 
évek végéig tartott. A f6-

vonalak rekonstrukcióihoz 
már inkább fektettek vasbe
ton aljakat, a hetvenes 
években kampányszerűen 
megszüntetett mellékvona
lak sem kívántak már talp
fautánpótlást. Így aztán a 
tokodi üzemben gyakorlati
lag befejezték a vasúttal 
összefügg6 tevékenységet, 
mi több, rövid id6re ki is 
váltak a MÁV kötelékéb61. 

Hogy e néhány év alatt 
milyen profilra állt rá az 
üzem, a mi szempontunk
ból közömbös, tény, hogy 

csökkent, a fölösleges és a 
javításra váró teherkocsi
kat immár nem a műhe
lyekbe irányították, ha
nem tartós letétbe helyez
ték, a telepen ma is óriási 
készletek várnak a fellen
dülésre és a vele együttjá
ró megrendelésekre. 

A vasút szerepét kapu
kon belül a MÁV FA-VÉD 
Kft. vette át. A terület 
használatáért - nem kevés 
- bérleti díjat fizetnek, ám 
a legnagyobb hazai válla
lattal már semmiféle ter
meléssel összefügg6 kap
csolatuk nincs. 

De mi lett a sorsa az itt 
dolgozó majd kétszáz em
bernek? - kérdezem Kertes 
Tibort, a vállalkozás helyi 
vezet6jét. Elmondása sze
rint az átalakulással egyi
d6ben többségüket vissza 
vette a MÁV, aztán kit 
nyugdíjaztak, kit pedig 
végkielégítéssel bocsátot
tak el. A káefté jelenlegi 
létszáma tizenöt emberb61 
áll, ami részben annak kö
szönhet6, hogy sikerült le
vetniök magukról a vas
úton meghonosított bürok
ratikus adminisztrációt. 

A MÁV tulajdonában lé
v6 telep azonban túlságo
san nagy ennek a tizenöt 
embernek, szívesen ven
nék, ha megközelítő profi
lú cégek is gyökeret verné
nek mellettük. Ám máris 
itt a következő probléma: 
a vidéken nincs kiépítve a 
távhívásos rendszer, a 
megkéréses hívás pedig 
döcögő, nehézkes, csak 
ennek tulajdonítható, 
hogy az eddig érdeklőd6 
hazai és külföldi cégek 
nem léptek túl az ismerke
désen. Pedig az egyéb kö
rülmények rendkívül ked
vez6ek, a telepet iparvá
gány köti össze a f6vonal
lal, közel a Duna, mint 
másodlagos szállítási lehe
tőség, közel a f6város és 
közel Európa, hogy to
vább ne is folytassuk. 

De ha egyszer nincs eu
rópai szintű telefon ... 

Thorday Zoltán 

'''"'""'"''i:::,,,,":\i i!Múzeumi fflatorkoosik 
.t. 

''Tátabiíftyiíft 
Bizonyos szemszögb61 

igen kedvez6 helyzetben 
vannak a Komárom me
gyei székváros lakosai. 
Nem kell például a messzi 
Budapest közlekedési mú
zeumába zarándokolniok, 
hogy ősrégi vasúti jármű
vekben gyönyörködhesse
nek. A helyi villamos vo
nalf6nökség "bozótosá
ban" két AB sorozatú mo
torkocsi alkotja a hevenyé
szett múzeumot. 

Az eredetileg benzin
mechanikus kivitelezés
ben gyártott, majd dízel
mechanikussá átalakított 
els6 - másod osztályú mo
torkocsik kalandos úton 
kerültek Tatabányára. A 
húszas évek derekán első 
állomáshelyük Szentes 
volt, majd évtizedekkel 
kés6bb Balassagyarmat és 
Komárom érintésével ke-

rültek az említett alállo
másra. 

Az első - piros szmure 
festett - motort közben fel
sővezeték szerelésre tették 
alkalmassá, a második -
kék színű - motor műszaki 
hibás, ma afféle "maszek" 

alkatrész raktár funkcióját 
tölti be. Sajnos félő - mint 
annyi más közleke-
déstörténeti eszközünk 
esetében - sorsa el6bb 
utóbb a lángvágó lesz ... 

- thorday 
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fi TŰZOLTÓHl(AL 
A szegedi üzletvezetőség és a te

rületéhez tartozó Bács-Kiskun, Bé
kés és Csongrád megyei tűzoltópa
rancsnokságok vezetői június 14-én 
Szegeden, az üzletvezetőség szék
házában együttműködési megálla
podást írtak alá. E szerződés része 
annak a keretmegállapodásnak, 
amelyet a MÁV Vezérigazgatósága 
kötött a BM Tűz- és Polgári Védel
mi Országos Parancsnoksággal. 

Ábrahám Lajos igazgatóhelyettes 
köszöntő-beszédében kiemelte: e 
megállapodás megkötésének célja 
azon intézkedések összehangolása, 
amelyek az élet- és vagyonbizton
ság megteremtéséhez szükségesek. 
Mindezekre azért is szükség van, 
mert az elmúlt egy évben két igen 
nagy kárral járó tűzeset fordult elő 
területükön. Tavaly Kiskundorozs
mán - emberi gondatlanságból - egy 
Ro-La szerelvényre rakott török ka
mion gyulladt ki, s a tűzoltók gyors 
és szakszerű beavatkozása ellenére 

a vasúti kocsi rakományával együtt 
használhatatlanná vált, a kár 24 
millió forint volt. Idén májusban 
pedig Szeged állomáson - feltéte
lezhetően gyújtogatásból adódóan 
gyulladt ki egy Ro-La szerelvény
hez tartozó fekvőhelyes kocsi. A 
kár itt I O millió forint volt. A fenti 
tűzesetek is arra engednek követ
keztetni, hogy tűzre mindenkor kell 
számítani, tehát a megelőzésre, 
vagy az elhárításra fel kell készülni 
és ezt közösen kell megtenni. 

Sajnos más veszélyforrás is 
szükségessé teszi a folyamatos 
együttműködést. Ilyen veszélyfor
rás a vasút-közút kereszteződései. 
Június első napjaiban Kecskemét és 
Katonatelep állomások között egy 
jól működő fénysorompóval felsze
relt útátjáróban sebesvonattal ütkö
zött egy személygépkocsi, annak 
két utasa meghalt. A személy- és 
műszaki mentést végző tűzoltóknak 
köszönhető, hogy a vonatok, köztük 

egy IC vonat viszonylag nem nagy 
késéssel folytatták útjukat. 

Az említett példákon túl az 
együttműködés számos területre ki
terjed. lgy többek között a tűzvéde
lemmel foglalkozók oktatására, a 
közös ellenőrzésekre, a tűzoltási, 
vagy mentési gyakorlatok megtartá
sára. 

Dr. Kovács Zoltán, Csongrád 
megye tűzoltóparancsnoka arra hív
ta fel a figyelmet, hogy előtérbe ke
rült a veszélyes anyagok szállítása, 
a megyében a szénhidrogének vas
úton való fuvarozása. Körültekintő
en kell tehát megszervezni a közös 
érdekeken alapuló munkát. A köl
csönös együttműködésnek egyéb
ként jó hagyományai vannak, a vas
út a fegyelmezett vállalatok közé 
tartozik. 

A megállapodást az Üzletvezető
ség részéről Tóth Imre igazgató írta 
alá. 

Gellért Jó�f 

SZÁMÍTHATUNH RÁ.JUH 
Június 4.-én Tószegen ren

dezték meg a Jász-Nagykun
Szolnok megyei önkéntes és 
vállalati tűzoltók versenyét. 
A mi csapatunk a 22 induló 
közül a 4. lett. A verseny 
után két nappal csapatunk 
egyik aktív szereplőjével, 
Molnár Sándor II. TMK mű
vezetővel beszélgettem: 

-Ragyogó időben, kellemes 
környezetben, egy sportpá
lyán került sor a rendezvény
re. A versenynek az volt a fő 
célja, hogy a szivattyúk be
üzemelését, a gyors tömlő-

szerelést, egyszóval a tűzfé
szek minél előbbi elfojtását 
gyakorolják. Ezt a verseny
számot egy váltó-stafétafutás 
követte és az összesített ered
ményt tekintve hajszál híján 
maradtunk le a dobogós he
lyezésről. Minden verseny
számot kétszer kellett teljesí
teni és a kedvezőbb időt vet
ték a lapul. Nem keseregni 
akarok, de az igazsághoz tar
tozik, hogy míg néhány ve
télytársunk olyan csapatot ál
lított ki, amelyben külön volt 
tömlőszerelő egység és friss 

emberek a váltófutásra: addig 
nekünk minden versenyszá
mot egyazon tá rsulatunkkal 
kellett teljesíteni. Ennek elle
nére a helyezésünk szinte 
megegyezik a tavalyival. 

A csapat tagjai a munkahe
lyükön felelősségteljes és pél
damutató munkájukkal és em
beri magatartásukkal is meg
határozó egyéniségek. Ka

tasztrófa elhárításnál, veszé
lyes vegyifolyamatok megelő
ző intézkedéseinél egyaránt le
het rájuk számítani. 

Halász László 

Cuí;orbe(eg gjérék�fs 
goftdozáSos üdültetése 

A Vasutas Cukorbetegek Egye
sülete a vasutas szülők cukorbeteg 
gyermeki részére június 19-25 kö
zött Nyíregyháza-Sóstófürdő üdülő
helyen oktatással kiegészített gon
dozásos üdültetést szervezett. Tíz 
szülő élt a felkínált lehetőséggel és 
küldte el gyermekét, öt fiút és öt 
lányt. 

Az üdültetés költségeit a Magyar 
Cukorbetegek Országos Szövetsége 
és a Vasutas Cukorbetegek Egyesü
lete közösen fedezte. A gyermekek 
nagyon szép természeti környezet
ben, kedvelt és ismert nyaralóhe
lyen töltöttek el öt napot. A Para
dise Hotelben, három ágyas szobák
ban szállásolták el őket. A hotel 
600 hektáros tölgyerdő közepén, 57 

fokos termálfürdő szomszédságá
ban fogadta a kis vendégeket. 

Az üdülés során több lehetőség 
nyílt a változatos pihenésre, erdei 
sétákra, kirándulásokra, játékra, für
désre. Minden szobában színes TV 
szolgálta a gyermekek kényelmét. 
A pihentető környezet elősegítette a 
beteg gyermekek közérzetének ja
vulását. A gyermekek folyamatos 
orvosi és pedagógiai felügyelet alatt 
pihenhettek, miközben elsajátították 
a diabetes életmódhoz szükséges is
mereteket. Ezt szolgálta a cukorbe
teg igényekhez alkalmazkodó kony
ha, amely változatos étkezést bizto
sított a gyermekek számára. A Vas
utas Cukorbetegek Egyesülete az 
üdültetés ráháruló költségeit a 

Vasutas Diabetesz Alapítvány tá
mogatásából fedezte, amelyet az 
alapítvány részére a Vasutasok Ön
kéntes Támogatási Alapja adomá
nyozott. 

A gyerekek oda- és visszautazá
sát az Egyesület tagjai társadalmi 
munkában végezték. Gondoskodtak 
a gyerekek kiséretéről is. 

Az országból összesen 80 cukor
beteg gyerek vett részt az üdültetés
ben. A gondozásos üdültetést a 
Nyírség Diabetesz Egyesület szer
vezte és bonyolította le. 

Köszönet mindazoknak, akik ön
zetlenül segítették és lehetővé tették 
a tíz vasutas szülő beteg gyermeke
inek pihenését. 

(Pásku) 
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� az orvoeokra. (Rlgi ro
mai) 

Repi7.z úgy mint egy kmly, 
eb6delj úgy mint egy nwnk's. s va
csodzz ligy mint egy tolduJ. (Öli 
magyor) 

Reggelizz egyedlll. eb6dedet 
OSl.d meg felebarátoddal, vacsort
dat add oda az dlemqednet. (Ö1i 
magyar) 
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Tudjjtók, milyen ember volt? 

Nem olvuott könyvet. (BakJJc) 
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A fflt1IIK lelueisztl 1ap. Cion
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lelket • Uayv. amít kez6,e • 
(116ric: üip,ond} 

A� ... et&caemv'1asza 
könyvre: (íilr1ton} 

Mi megsemmisít egy jó köny
vet, mapt az érte1mel öli meg. 
(Milton} 

Nem f� SZtiWges na
gyon tanulblak lamed ahboz, hogy 
sztmld a kilnyvet.(Lao-Ct, kfnai 

tud6s) 
Sobt kell • anbrmt.k olvuni 

ahooz, bog meglUdja. � • 
veset tud. (Rlgi klnai} 

A7. mnmteinkd tartalmu6 
könyvek�mleski!P 
ben eltajedt az a� 'láet, hogy 

"""'""--------------------. a tllayvek tldlhmt a fej8nkbe tell 
pélelni; 

A7. utolsót, a Sl.all-Gy&gyi 
IDODdúát '.ifi kell únom: 

A1. ismereteinket tartaJmu6 
könyvek termmetá6l sz&s kilr
ben elterjedt Cl)' t6ves felfogás. 
Úgy �lik, hogy e1.Ck a könyvek 
olyanok, amelyeknek tartahmt a fe
jünkbe kell pRSelni. A:ll gondolom, 
ennek eúentez6je közelebb '11 az 
ig� /t,. kilayvek azát van
-..: ,:9c11Q ,...._4 
� mialatt mi a fejüntet� 
jobln llaadjuk. (Stinl-Gyö,ot 
Albtn) 

Art��� "S 
vüzonnal � aszta- (gyQn"i� 
1'n ti� mosott t,eft'. ecellaYirf � 
res1W� � 'Pl- � J6ít téli. N
ros zotnáriéö viijdffiii vf- inkbán a gyors, nenl"bl� 
zétien 1'07.épe& tiágpág6, löguii �1 tisziilt, 
egyenes uborMk Hsztut- mm�leg kevésbé � 
talc Edit serény ujait61. kes ecetet haszn41ják A 
Már harinadszor tttosta át nat6rkonyha ezt a fajta 
a szigorú papa tanácsára. ecetet mell6ti. 
Nem ellenkezett, mert -Nem egészen értem pai. 

kedvelte a befdzést, a gyü- � ha nyáron kint felejti}(. 
mölcsök, zöldségek tartó- az ételt, az megecetesedik, 
sftását, de most kfváncsi elromlik. 
izgatottság ült az arcára, - Ez igaz - pödört egyet 
és szerette volna siettetni a a bajsún az öreg, és főly
folyamatot, mert anyjával tatta. - A rothadást el6idl
ellentétben a papa, (a ta- zd baktériumok miatt a 
n6r ín') ecet nélkül rakja zöldség, gyümölcs hamar 
Ovegekbe az uborkát, azt megromlik. A savanyftás
állftva, hogy kan\csonyig nál, más néven a tejsavas 
biztosan eláll. (azaz sóval történ6) erjesz-

- Kár e7.ért az uborkáért tésnél ez.eknek a nemldvá
papa. Ha nem öntünk rá natos baktériumoknak 
ecetet, hamar elromlik! mdlcödését a só használata 

- Hiszen lesz ebben ecet akadályozza meg, ugyan-
- jajdult fel Gedeon - csak aldcor kedvez a tejsav bak-
éppen a természet készíti tériumok szaporodásának. 
el, nem pedig a gyár. -Magyarul a vízbe ralcott 

- Mi a különbség a kettd uborkára sót teszünk, és 
kömtt? kész. A többi a tennész.et 

- Élettani sumpontból dolga? 
lányom nagy a különbség. - Bizony fgy van Edit
Tudom, ez egy kis magya- kém, csak egy pidt meg
rázatra szorul, mert ma- fz.esftjük tormával, kapor
� nem divat, ez a ral. A régmdlt embere ta
tartósftási mód. Az ecetet pasztalatok ótján gy6z6-
a babiloniak Di6r héteRr dött meg az fgy tartósított 
évvel ezel6tt ismerték és élelmiszerek kedvem ha
használták ételek fz.esfté- tásáról. Azóta már a tejsa
sére, tartósítására. A bioló- vas erjesztéssel készült sa
giailag értékes ecet a kü- vanyúságok gyógyhatását 

rezni, ennyibe kerfH az átke
lés. Vagyis negyven forinttal 
többe, mint amennyi neküot 

itt! �Sdl• 
-�tt•·�

tólja a� 
� mthadáát fol� 
kat, �lértltl 1iata 
van. Gyójylt6 i!ledél -Jeliet 
a crilroröetegébelc:; • 
köszvényeseknek, a fo.:. 
gy6kúiti'.ókriak. 

- Már tiszta az u� 
hogyan csináljuk tovább? 

- Egy liter � - Je-,' 
gyem � -két és féldeka 
sót kell adni. Az üvegekbe 
rakott uborkát felöntjük 
1� yfzael és bele
tesszük a sót A két literes 
üvegekbe általában�
öt deka só kell. 

- Hová tegyem a kaprot 
és a tormát? 

- A kaprot az üveg aljára 
a tormát az uborkák köd 
helyezd. Amikor ininde-v 

zel készen leszünk, négy
öt napra befedjük az üve
get. Itt jó helyük lesz, az 
ablakon besütd nap mele
gen tarlja, segfti az erje
dést. Utána légmentesen 
celofánnal le7.árjuk és a 
h4vösre rakjuk. 

- Ennyi az� l'� 
- Ennyi bizony. Majd ta-

pasztalhatod; hogy fzben 
zamatban felülmiilja az 
ecettel savanyított ubof.. 
kát. 

KaszalaS_.. 

nyok ütötték dbort, lehetet
len -aludni tcSlük. Cipnyliny 
karórát bqrcgl kö� 
mz forinlát' kín41ja. B6t
tem is megáll. Mondom neki, 
százért én is adok neki <át, 
nem is alwmilyef, éiecleti 
Rakétát Naponta tfz �t, 
ha késik .•• Nem jön 16n az 
üdet. 

Ot óra � .egy �0-
lii férfi telepszik bozdak. 
Azt � ll_. rajwn; 
hogy baj� --q&)fók., 6 
tudna nclem m� éZZél 
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Bajnóczi János 1989 óta a 
Ferencvárosi Vasutas Sport 
Kör (IX. Péceli út 2.) ügyve
zető elnöke. Irodájában be
szélgetünk sportról, sportlé
tesítményekről. 

-A mai irányelvek szerint 
NB II-es szint alatt minden 
tömegsportnak minősül - ál
lapítja meg az ismert szak
ember. - A férfi kézilabdázók 
Budapest 1. osztályban, a nők 
a Ill. osztályban szerepelnek. 

Kosárlabdát tekintve leg
jobbjaik szereplésének szín
helye a Budapest Női A-ka
tegória, azaz Budapest-baj
nokság. - Férfi kosarasaink is 
a Budapest-bajnokságban 
szerepelnek. Férfi asztaliteni
szezőik az NB 111-ban, a Bu
dapest 1. és II. osztályú küz
delmekben, valamint az ifjú
sági és serdülő seregszemlé
ken állnak helyt. 

A felsorolt együttesekről 

Rendeljen 

életmentő kártyát! 
A MedCARD életmentő

kártya a hitelkártyához ha
sonló kis méretű műanyag 
lap, melybe egy szabadszem
mel is olvasható mikrofilm 
van beépítve. Ez a mikrofilm 
tartalmazza azokat az orvosi 
adatokat, amelyek baleset 
esetén, vagy más szükség
helyzetben az orvos segítsé
gére vannak. A kártyán min
den olyan adat szerepel, 
amely nélkülözhetetlen a 
gyors ellátásban szükséges 
döntésben. Aki teljesen 
egészséges, annak is szüksé
ge lehet egy ilyen kártyára! 

Az életmentő kártya víz
hatlan. Kívánságra a kártyát 
lehet kérni bármelyik európai 
nyelven. A mikrofilm mérete 
azonban csak egyszerre egy 

nyelvű szövegezést tesz lehe
tővé. A kártya ára 440.-Ft. 

Ha valakinek adat változás 
történik a kártyáján (beteg
ség, cím), a kártyát újra 
gyártják a mindenkori ár fe
léért. 

Támogatják: 

-A Magyar Vöröskereszt 
-A Nemzeti Egész-

ségvédelmi Intézet 
-Az Állami Biztosító R.t. 
-Az országos Mentőszolgá-

lat 
-Az Aerocaritas 
-és a Magyar Általános Or-

vosok Tudományos Egyesü
lete 

Megrendelhető: 

Csontosné Tankó Anna 
1040. Bp. IV. Lőrinc utca 

4 fsz. 7. 

Egyesületi humor 1 
Sokan fordulnak sze

mélyesen és írásban a 
Vasutasok és Közlekedési 
Dolgozók Segélyezési és 
Biztosító Egyesületéhez 
ügyes-bajos ügyeikben. 
Természetesen elsősor
ban a különböző jogcíme
ken járó segélyek és a 
tagsággal kapcsolatos 
esetleges vitás kérdések 
rendezése miatt. Az. 
egyesület munkatársai 
feljegyeztek több érde
kes, mosolyt fakasztó 
esetet, főleg a kérelmek 
indokolását illetően. Ezek
ből közlünk néhányat. 

FELVÉTEL 
Almásfüzítő állomás vonat

menesztő térfelvigyázó munka
körben férfiak részére felvételt 
hirdet. Bérezés a kollektív szer
ződés alapján. Egyedülálló ese
tén szállást biztosítani tudunk. 
Érdekli5dni lehet: Sárvári Ottilia 
munkaügyi vezetőnél. Telefon: 
02/58-43 

Kérek rendkívüli se
gélyt, mert megdöglött a 
malacom és ráadásul a 
feleségem is meghalt. 

Temetési segélyt ké
rek, mert férjem el
hunyt. Itt küldöm a fény
másolatát. 

Anyósom elhalálozott, 1 
amelyhez mi is hozzájá
rultunk. 

Tagsági igazolványt kéri 
a vasutas. Kérdezik tőle: 
miért van rá szüksége? 

Azért, mert ha megha
lok, mivel jelentkezzem 
a segélyért?! 

(horv-)1 

Hibaigazítás 
Lapunk 12. számának 6. oldalán 

a Könyvhét 94 című cikk Eszter
házy Pétert ábrázoló portréképe 
nyomdatechnikai okok miatt kima
radt. Olvasóink szíves elnézését 
kérjük. 

- szerk • 

megállapítható: a remények
nek és az enyhén szólva nem 
valami kedvező anyagi hely
zetnek megfelelően öregbítik 
az egyesület hírnevét. A ma
gasabb színvonalra emelke
dést nem egyszer prózai aka
dályok teszik lehetetlenné. 
Amint Bajnóczi János mond
ja: 

- Férfi kézilabda csapa
tunk, játékerejét nézve, alkal
mas lenne az NB II-es sze
replésre, de pénzügyi okok 
miatt nem vállalhatjuk az el
őrelépést, nem szorgalmaz
hatjuk a feljutást. Hasonló a 
helyzet a női kosárlabdázók
nál. Olyannyira, hogy az 
1991-es bajnokság végén NB 
l-es csapatunkat átadtuk a 
Ganz-Danubiusnak. Jelképes 
összegért, az indulási joggal 
együtt... Felnőtt asztaliteni.
szezőink szerencsére szilár
dan tartják helyüket az NB 
Ili-as mezőnyben. 

A bázisvállalat továbbra is 
a MÁV Rt, amely sajnos fo
lyamatosan csökkenti a tá
mogatást. Érthető, hiszen 
nem nyereséges cégről van 
szó ... Előírás szerint a kapott 
összegeket csakis a létesít-

A MÁV Rt. Budapesti Üz
letigazgatóság anyaggazdál
kodási irodájának értékesítési 
raktára - MA V Nyugati Szer
tárfőnökség - akciót hirdet. 
Az akció keretében kedvez
ményes ruhavásárt rendez
nek, amíg a készlet tart. 
Ezenkívül különböző anyag
féleségeket, szerszámokat, 
gépkocsialkatrészeket, vil
lanyszerelési anyagokat is ér
tékesítenek hogy csak néhá
nyat említsünk. 

4/4. Báránybéléses kabát 
4/4. Műszőrme kabát 
Posztókabát 
3/4. Esőköpeny 
4/4. Esőköpeny 
Vattásnadrág 
Vízhatlan kabát 
Vízhatlan nadrág 
Sárga m unkáskabát 
Sárga munkásnadrág 
Munkaköpeny 
Női téli zubbony 
Női téli nadrág 
Női szoknya 
Női nyári zubbony 
Női nyárt szoknya 
Női fehér blúz 
Férfi téli zubbony 
Férfi nyárt zubbony 
Férfi nyári nadrág 
Férfi fehér ing 
Ingkabát 
Mikádó kabát 

mények fenntartására lehet 
fordítani. Az úgynevezett 
sportműködés anyagi alapjait 
a tagdíjakból, illetve saját 
erejű bevételekből kell "ki
gazdálkodni". 

- A sportkör alapító szak
osztálya a labdarúgó. A csa
pat régóta ingázik a Budapest 
másod- és harmadosztály kö
zött. Ha több pénzünk lenne, 
ebben a sportágban is maga
sabb osztályú szereplést ál
landósíthatnánk ... 

Az anyagi gondok miatt 
nem alkothatunk túlságosan 
fényes képet a jövőről. A 
sportköri elnök nem is na
gyon számít másra, mint ar
ra, hogy sikerül kellő színvo
nalon üzemben tartani a 
sportlétesítményeket, a ko
sárlabda és asztalitenisz csar
nokot, a tenisz pályákat, va
lamint a labdarúgó pályát. 

Az eredményes szakosztá
lyi szereplésre a mindenkori 
cél, de az FVSK vezetői azt 
is szeretnék, hogy - megfele
lő körülmények között - lelje 
örömét a sportban az, akinek 
errefelé támad kedve egy kis 
testmozgásra ... 

Ujházy György 

Cím: Budapest V I. Podma
niczky utca 24. Nyitvatartás: 
hétfőtől csütörtökig 8.15 órá
ig, pénteken 8-12 óráig. Ér
deklődni lehet Pálka Ferenc
nél. 

Üzemi bívószáma: 46-41, 
47-62. Városi: 1128-
670/112-es mellék. Magán és 
közületi vásárlókat egyaránt 
kiszolgálnak. 

Az alábbiakban ismertetjük 
a kedvezményes ruhavásár 
kínálatot. 
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LAKÁSCSERE 
Elcserélném Pásztó állo

más felvételi épületében lévő 
69 négyzetméteres 2 szobás 
komfortos szolgálati lakáso
mat, egy kis összkomfortos 
Pesthez közeli lakásra, MÁV 
végrehajtó szolgálatnál dol
gozó vasutassal. Érdeklődni 
lehet: az 1693-628-as városi 
telefonszámon. 

Elcserélném nagykanizsai 
63 négyzetméteres másfél 
szobás gázfűtéses, összkom
fortos szolgálati lakásomat 
kisebb budapesti lakásra. Te
lefon bekötése megoldható. 
Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni lehet: Torkosi 
Marianna 201-14-18/14, 
01/57-04 telefonszámokon 9-
14 óráig. 

Eladó Budapesttől 40 kilo
méterre a Vértes lábánál 468 
négyszögöl telek bekerítve, 
termőfával, félterület szőlő
vel, alápincézett faházzal, 
garázzsal, szerszámos kamrá
val. Villany bevezetve, szi
vattyús kút van. Érdeklődni 
lehet napközben: a 2513-
277-es telefonszámon. 

Elcserélném a Kerepesi út 
1. számú IV. emeleti 84 
négyzetméteres, kétszobás, 
komfortos, gázfűtéses laká
somat Gárdony, Agárd, Ve
lence esetleg a XV II. kerület
ben lévő másfél szobás la
kásra ( csak vasutassal). Ér
deklődni lehet: a 114-4264, 
01/11-66 Mészáros András
nál. 

Elcserélném Budapest Ill. 
kerület Keled utca 4. szám 
alatti szolgálati lakásomat (2 
szoba, konyha, előszoba, 
mellékhelyiségek, komfor
tos) másfél szobás, összkom
fortos, de legalább komfortos 

lakásra. Minden megold'5 
érdekel. Érdek16dni lehet: 
reggel 8-9-ig a 06/96-423-
193-as telefonszámon, üze. 
netrögzítőn: 06/96-423-840. 
Levélcím: Vargáné Horváth 
Mária Magdolna 9023 Gy6r, 
Ifjúság krt. 4. 1/1. 

Eladó Ceglédbercelen 3 
szoba, összkomfortos családi 
ház, csatorna és gáz beköthe
tő. Telefon igényelhet6. 
Irányár: 2 millió egyszázezer 
forint. Érdeklődni lehet mun
kaidőben: a 1128-670/113-as 
telefonszámon. 

Elcserélném budapesti 
kettőszobás nem házgyári, 
összkomfortos eladás előtti 
bérlakásomat Balaton északi 
ingatlanra MÁV-dolgozóval. 
Érdeklődni lehet: Némethy 
1031 Budapest, Vizimolnár 
u. 48. Telefon: 132-55-20, 
vagy 06/60-344-001. 

Elcserélném V III. kerületi 
30 négyzetméteres MÁV-la
kásomat nagyobb lakásra, 
minden megoldás érdekel. 
Központi fűtés, telefon van. 
Érdeklődni lehet: a 1130-
138-as telefonszámon. 

Régi bútorokat, 
festményeket, csil
lárokat, üveg, fém, 
porcelán dísztár
gyakat, vásárolunk. 

ÜZLETEK: 
Budapest IX. 

Lónyay utca 25., 
VIII. Ullői út 24. 

Telefon: 
216-2351, 217-

9010 (üzenetrögzí
tól, 114-0106 
Csörgő Csaba. 

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött kézira
tokat szükségszerint stilizálva, rövidítva közölje. Megrendelés 
nélküli kéziratokat, fotókat, rajzokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. A lapunkban megjelent írások nem feltétlenül 
a szerkesztőség álláspontját tükrözik. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 
Felelós szerkesztó: Kaszala Sándor 

Telefon, városi: 142-0551, 122-9872, üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszervezete 

1068 Budapest, Benczúr u. 41. 
Felelós kiadó: dr. Márkus Imre, 

a Vasutasok Szakszervezete elnöke 
Elófizetési díj egy évre: 264 forint 
Szedés, tördelés: Károlyi Stúdió 

Telefon: 210-0130/220 
Felelős vezető: Károlyi Marianna 

Fotó: fot-mon Bt. Telefon: 270-1568 
Készült az Apolló Kft. nyomdájában 

Felelős vezető: Mózes Ferenc 
ISSN 0460 6000 
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A7. elnö.t �lill a tiUlnte
t&ben rmJCSOldkh6z fordúlva 
megkösz.öntc munkájukat, majd 
i9 tiszts6gv�looek átadta a 
VSz aranyjelvényét. (A kitünte
táben rázesültek névsorai la
punk 6. oldalán kömljiik.) 

(Tlsl) 

A közelmúlt választási eseményei és 
a koalictós tár�k Ismeretében tel• 
� bJzQn.yos volt, hogy a Közlek�é$1. 
Hfrközl� és Vfzü(G1. Mmisztértum élén 
veze� történik. A leköszön6 
Schamschula György helyére a kor
mánykoalictó pártjainak megállapodá
sa értelmében Lotz Károly közgazclásZ, 
az SZDSZ országos listáján a Parla
mentbe Jutott képvlselcS lépett. A közel
múltban kinevezett budapesti szille
tést'i, 57 éves gazdasági szakeJJlber a 
Közgazdaságtudományi Egyetem befe
jezése után hét évig közgamászként 
dolgomtt, majd ENSZ-iklztönclfjjal 
Nagy-Brttannlát,an tanult. Az ENSZ feJ
leaztéal p.-ogramJaiban szakértcSt mun
kát wgzett több országban. majd a Vl
� � � l>eruházásaroak 

A�� 
tük dr. Mmtws ltndt, a 
vasutas-a.akszervez.et el
nökét, hogy mit vár a köz
lekedéspolitikai koncepd
ót61, a közlekedési kor
mánymttól? 

Véleményét az alábbiak
ban közöljük. 

, 

Atvilágítják a vasútegészségügyi 

szolgálatot 

ségüggyel kapcsolatosan, 
amit a VU11tasok elvárnak 
- ,mondj� �kay Sándor
né. - &.ért @Ptember ele
jén kezclemétt� 
hogy a parlament újra tár
gyalja a törvényt. Az el
mmt másfél tWt>én sokszor 
� keriffl ez a fé.: 
-?.IW�tMmi. 
Hogy • IIÍÚliS1ll'ffl.um átvi
li� �. 
szo�i..�: 
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lVIit várunk a közlekedési 

kormányzattól? 

Folytatás a: /. oldalról 

tartására gyakorolt hatása 
hazánkban. 

Elfogulatlanul meg kell 
állapítani, mindezekkel a 
kedvező előnyökkel a vasút 
rendelkezik. Természetesen 
a hazai, valamint a nemzet
közi igényeknek, a várható 
közlekedési áramlatoknak 
megfelelően a többi alága
zat fejlesztése is az elodáz
hatatlan feladatok közé so
rolandó. Ennek persze 
pénzügyi feltételei vannak, 
amit a kormányzatnak kell 
megteremteni. 

A választópolgár a kor
mányzattal szemben el
várja, hogy a jó gazda sze
mével cselekedjék, hiszen 
ezért szavaztak az MSZP
re és az SZDSZ-re. Garan
cia a választópolgárok és a 
vasutasok számára, hogy 
megfelelő személyiségek 
kerüljenek pozícióba. Nem 
mindegy példáut, hogy a 
közlekedési tárcánál a he
lyettes államtitkári posztot 
egy vasúthoz értő vagy 
egy szűk partikuláris érde
ket képviselő ember látja 
el. Tudjuk, -hogy a vasút 
eszközállományát önerő
ből pótolni nem képes. Be
vételei nem fedezik a szük
séges fejlesztési, fenntartási 
költségeket. Működ6k.épes
ségének megőrzése állami 
önkormányzati támogatás 
nélkül nem lehetséges. Ha 
azt a támogatást a vasút 
időben nem kapja meg és 
továbbra is a szelektív fej
lesztést favorizálják, úgy ez 
veszélyezteti hazánk föld
rajzi adottságaiból eredő 
előnyöket, az átáramoltat
ható tranzitforgalmat. Ezzel 

jelentős devizabevételtől 
esik el az ország. Tisztá
ban vagyunk azzal, hogy a 
vasúti közlekedés mai ál
lapota egy hosszú folya
mat következménye. 

Szakszervezetünk elsőd
leges célnak tekinti ennek 
a folyamatnak a megállítá
sát. A VSz érzékeli, hogy a 
vasúti közlekedés tarta
lékai legtöbb területen ki
merültek, amit beruházá
sokkal, fejlesztésekkel lehet 
pótolni. Egyetlen tarta
lékunk van, a vasutasság 
fegyelmezett, hivatás
szeretetéből fakadó áldoza
tos munkája, akiknek szük
sége lenne egy rátermett 
vezérigazgatóra. A vasút 
irányítását mielőbb jó gaz
dára kell bízni annál is in
kább, mert a tervbevett át
szervezéseket az új vezér
igazgatónak kell elvégezni. 

A vasút jelene és jövője 
közös érdeke a MÁV Rt
nek és a vasutasságnak. Ez 
az érdekazonosság arra 
késztet bennünket, hogy 
folyamatos párbeszédet 

kezdeményezzünk a köz
lekedési kormányzattal. A 
véleménycserék lehetősé
get nyújtanak a közös út 
megtalálásához, a vasúti 
közlekedés egyre súlyo
sabb helyzetének megol
dási lehetőségeihez. 

A VSz-nél úgy ítéljük 
meg, hogy a vasúton a 
reprezentatív szakszerve
zetek és a kormányzat kö
zött induljanak meg a tár
gyalások, párbeszéd ala
kuljon ki, legyenek ter
vek a vasút nemzetgaz
dasági szerepére. Az 
ésszerű döntéseket tudo
másul vesszük, de termé
szetesen visszautasítunk 
minden olyan megoldást, 
amely a körülmények 
vizsgálata nélkül arra irá
nyulna, hogy többszáz 
kilométer vasutat mérle
gelés nélkül bezárjanak. 
Annak olyan káros követ
kezményei lennének amit 
a vasút, de még az ország 
sem tudna egyhamar ki
heverni. 

- ar -

SINEN VAN AZ IKARUS 

A szó szoros értelmében sínre tettek egy Ikarust, ame
lyet az autóbuszgyár székesfehérvári üzemében készí
tettek el. A sínbusz ötlete a közlekedési tárcától szár
mazott, azokra a számításokra alapozva, mefyek szerint 
az Ikarusok fajlagos üzemanyagfogyasztása 15·20 szá• 
zalékkal, karbantartási költségeik pedig 30-35 százalék
kaf alacsonyabbak a mellékvonalakon móködtetett cseh 
gyártmányú tnotorvonat-okénál. Az. sem elhanyagolható 
szempont, hogy míg egy sfn-ll<arus 10-12 millióba ke
rülhet, addíg egy kéttengelyes motorvonat ára a 60 mU
liót ís elérheti, igaz, utóbbi élettartama l<ét-háromswro
sa tehet a közútról vasútra átvedlett jármú élettartamá
nak. A közelmúltban bemutatott sínbusz műszaki vfzs
gálatát várhatóan fél év alatt elvégzik, s a MÁV-nak az
után kell döntenie, hogy forgalomba állítja-e az Ikarust. 

HAMAROSAN ÁTVILÁGÍTJÁK 
A V ASÚTEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATOT 

Folytatás az J. oldalról 

lódás" nem veszélyt jelent. 
Senki sem akarja a vasút
egészségügyet kisajátítani. 
Berényi János miniszteri 
biztos is felhívta az illeté
kesek figyelmét, hogy a 
vasutas-szakszervezetet 
tájékoztatni kell az átvilá
gítással kapcsolatos ered
ményekről. Az új szerve
zetre vonatkozó elképzelé
sek már ebben az évben 
körvonalazódnak. 

- Résztvesz-e szakszer
vezetünk ebben a munká
ban? 

- Szakszervezetünk sza
kért6i bizottsággal vesz 
részt a koncepció kialakí-

tásában, az átvilágítás 
minden fázisában részt ve
szünk. Nem mindegy a 
4500 vasútegészségügyi 
dolgozó számára sem, 
hogy milyen eredmény 
születik. 

Borbély György egész
ségügyi biztost is megkér
deztük az átvilágítás vár
ható eredményéről. 

- Ennek az átvilágítás
nak az a célja, hogy meg
állapítsa, gazdaságosan 
működnek-e a kórházak, 
milyen a vezetés, sok 
vagy kevés az ágyak szá
ma. A végső cél a szerve
zettebb , egyszerűbb, ha
tékonyabb egészségügyi 
munka. Mindez a vasuta
sok érdekében történik. 

Ezekben az intézmények
ben a jövőben is ők élvez
nek elsőbbséget, a vasutas 
semmiképpen sem lehet 
másodlagos ember. 

- Kitől várhatnak pénz
ügyi támogatást a kórhá
zak? 

- Ez nehéz kérdés. A ta
nulmánynak erre is vá
laszt kell adni, de én úgy 
hiszem, hogy a finanszíro
zás elsősorban az állam 
feladata. Én is szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez az 
átvilágítás a vasutasok ér
dekében történik, amely
nek részeredményeiről is 
tájékoztatjuk majd a köz
véleményt. 

KS. 

Elkerülhetetlen a vasút 
fejlesztése 

BESZÉLGETÉS LOTZ KÁROLY MINISZTERREL 

Folytatás a: /. oldalról 

megtartottuk és követke
zetesen ragaszkodtunk 
ahhoz, hogy a MÁV ked
vezöbb gazdasági körül
mények közé hozása, s 
ennek következtében egy 
fellendülési folyamat elö
segítésének lehetösége 
fogalmazódjék meg. Ez 
azonban természetesen 
nem elegendö. A fejlesz
téshez sok más tevékeny
ség is szükséges. Felte
hetöen szervezeti válto
zásra is sor kerül. A leg
fontosabb viszont, hogy 
egy-egy részletes progra
mot dolgozzunk ki a Vi
lágbank ajánlásaival 
összhangban. Ezzel 
együtt úgy látom • és a 
vasutas-szakszervezetek 
egyes vezetöivel folytatott 
megbeszélések is azt tá
masztják alá -, hogy van 
lehetőség a vasúti tevé
kenység fellendítésére. 
Lehetséges, hogy kemény 
intézkedésekre is sor ke
rül. de ezeket el kell vi
selni. 

Gazdasági és környe
zetvédelmi szempontból 
egyaránt indokolt, hogy 
e-i a közlekedési terület 
tovább fejlödjön. Célunk, 
hogy visszakapja a MÁV 
a tekintélyét és a vasúti 
forgalom a jelentöségét. 
úgy tűnik, ez a folyamat 
Európában a XX. század 
vége felé egyre inkább te
ret nyer. Ennek meg kell 

történnie Magyarorszá
gon is. 

• Közismert, hogy a fej
lett országokban a vasúti 
közlekedés a reneszán
szát éli. Remélhetik a ma
gyar vasutasok, hogy eh
hez a folyamathoz belát
ható idón belül f elzárkóz
hatnak? 

- Igen. Magam is öszin
tén remélem. Bizonyos 
viszont, hogy ez egy 
hosszú küzdelem révén 
valósulhat meg. Nagyon 
sokat kell tenni érte. Vár
ható, hogy egy kemény 
pénzügyi, gazdasági, 
technikai és technológiai, 
szervezeti és nem utolsó 
sorban személyi válto
zást kell végrehajtani. 
Ez utóbbi esetében első
sorban arra gondolok, 
hogy alkalmas vezetöt 
kell találni a MÁV élére. 
Ez sürgős feladat. Bizo
nyos vagyok viszont ab
ban, hogy egy jó vasúti 
vezetéssel és egy Jó kor
mányprogrammal jelen
tös előrelépés várható a 
MÁV és a vasutasság 
életében. úgy gondolom, 
s ebben biztos vagyok, 
hogy igazi remény a las
sú, de biztos felemelke
dés. 

- A vasutasok sajátos 
"harapófog6ban" érzik 
magukat. Részben azért, 
mert a köztudatban az él, 
hogy még további leépíté
sek, vonalmegszúnteté
sek várhatóak. Másrészt 
úgy érzik, hogy anyagi és 

FONTOS DÖNTÉS SZÜLETEIT 

erkölcsi megbecsülésük 
messze elmarad a mini
málisan elvárható szlnt
tól. Milyen változás vár
ható? 

Nagyon remélem, 
hogy negatív változás 
nem következik be. Min
den további lépés ugyan
akkor összefügg a MÁV 
konkrét teljesítményével 
is. Pillanatnyilag olyan 
nehéz helyzetben van 
Magyarország, hogy bár 
teljesítményarányos elis
merés mindenképpen in
dokolt, a vasutasság sem 
Járhat más utakon, mint 
a többiek. Meggyözödé
sem, hogy azok az eszkö
zök és módszerek, ame
lyekről a szakszervezeti 
vezetökkel beszélgetést 
folytattam, mindenkép
pen eredményre vezet
nek. Azt hiszem, a folya
matos szintentartás reá
lis lehetöség. A további 
vonal-megszűntetések 
legfeljebb olyan területe
ken képzelhetök el, ame
lyeken a közúti közleke
déssel ésszerű kompro
misszum köthetö. Bizo
nyos leépítések • most 
legalábbis úgy tűnik - el
kerülhetetlenek. Viszont 
ez csak olyan módon tör
ténhet, és csakis 
hosszabb távon! - hogy 
sem a lakosság, sem a 
vasutasok életében hát
rányos helyzetet ne ered
ményezzen. 

G. Szúcs László 

Szervezeti korszerűsítés a vasút 

érdekében 
Folytatás az /. oldalról 

többségi érdekeltségű kft-ék, 
gazdasági társaságok létreho
zása, elsősorban a vasúti jár
műjavítás, építési és egyéb 
infrastrukturális tevékenység 
területén. Az átszervezések 
során a MÁV vezetése nagy 
reményeket fűzött a szakági 
irányítás és gazdálkodás 
rendszerének kiépítéséhez. 
Az átszervezések egy része 
eredményesnek bizonyult. A 
saját tapasztalatok elemzése 
és több jól működö vasútirá
nyítási és gazdálkodási rend
szer tanulmányozása alapján 
újabb korszerűsítési javasla

tok kidolgozására és végre
hajtására tettek javaslatot a 
szakemberek. A szakértői vé

lemények nem titkolták el, 

hogy az 1993 január elsejé
vel megszervezett üzletigaz-

gatóságok és üzletvezetösé
gek rendszere születése pilla
natában is anomáliákra adott 
okot. Vasúthoz értő szakem
berek bírálták az intézkedést. 
Ennek oka az volt, hogy a 
társadalom, a MÁV nem ké
szült fel erre. Nem működhe
tett gazdaságosan az új szer
vezet, a döntést nem készítet
ték elő. Ezt igazolta az eltelt 
másfél év is. Belátták a ve
zetők, hogy ez a döntés gaz
dasági károkat okozott, hi
szen megbontotta az együtt
működést az igazgatóságok 
és a fuvaroztatók között, nem 
beszélve arról, hogy áttekint
hetetlenné váltak a kapcsola
tok. A szervezeti fogyatékos
ságot megérezte a vasúton 
utazó polgár is. 

Berényi János miniszteri 

biztos - értékelve ezt a hely
zetet - szakmai viták sorozata 

után döntést hozott a szerve-

zeti korszerűsítésre. Július el
sejétől megszüntette az üzle
tigazgatósági, üzletvezetösé
gi rendszert, és a melléren
deltségi viszonyon alapuló, 
egységes üzletigazgatósági 
rendszert hozta létre. Nagy 
jelentőségű intézkedés volt 
ez, hiszen a nemzetgazdaság 
és a vasút érdekei kerültek 
előtérbe. A miniszteri biztos 
döntését saját tapasz
talatunkat alapulvéve helyes 
döntésnek tartjuk. Részünk
ről minden elkévz;elést, ame
lyeket a vasút átszervezéséröl 
készített munkatanulmányok 
tartalmaznak, és a MÁV Rt. 
élére kinevezett vezetö elfo
gadja és végrehajtásukat el
rendeli, tudomásul vesszük, 
ha az találkozik a munkavál
lalók egyéni és csapatérde
keivel is. 

Dr. Márkus Imre 
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Vasutasnap '94 
, 

Központi ünnepség a MA V Rt. 

vezérigazgatóságán 

A 44. vasutasnap központi ünnepségét július 8-án, pénte
ken délelőtt tartották a MÁV Rt. Vezérigazgatóság konferen
ciatermében. A rendhagyó ünnepségnek két szónoka is volt. 
Benczédi Mihályné gazdasági vezérigazgató-helyettes meg
nyitója után elsőnek Berényi János miniszteri biztos mondott 
beszédet. Az ünnepség részvevőinek üdvözlése után előbb a 
vasutasnap jelentőségéről szólt, majd azzal folytatta, hogy az 
ilyen jeles ünnep alkalmával a szónokok általában a szépre 
emlékeznek. Ó azonban ezúttal azt sem szeretné véka alá 
rejteni, hogy a magyar vasút nehéz időszakot hagyott maga 
mögött. 

- Súlyos gondokkal küz
dünk, annak ellenére, hogy 
vannak előre mutató jelek és 
kezd már kirajzolódni a jövő 
képe - hangsúlyozta. - A múlt 
terhei nagyok, s bár csökken
tésére az első lépések megtör
téntek, tovább görgetése meg
roppanthatja a vautat. 

Beszédében a pénzügyi ano
máliákra, így a nagy vihart ka
vart Lupis botrányra, s a meg
felelő fedezet nélkül kihelye
zett kölcsönökre is kitért. Mint 
mondotta, ezek az ügyek, ame
lyeket szükségszerűen követ
tek a személyi konzekvenciák 
- a vezérigazgató leváltását is 
beleértve, nem könnyítették 
meg a vasút előtt álló felada
tok végrehajtását. 

hazai és külföldi forgalomba 
állítása jelent a belföldi és a 
nemzetközi forgalomban. 

A vasút előtt álló feladatok 
közül kiemelte a nagyobb 
önállóságot, a döntések fel
elősségének vállalását a keres
kedelmi szemlélet kézzel fog
ható növekedését, majd a kö
vetkezőket mondotta: 

- Legnagyobb vágyam an
nak elérése, hogy egy ügyira
ton ne tíz-tizenhárom, hanem 

is aktívan és példamutatóan 
végezzék munkájukat. 

Az ünnepség másik szónoka 
Sipos István megbízott vezér
igazgató volt, aki a vasutasok 
életének bemutatása után, té
nyekkel alátámasztva mutatta 
be a ma vasútját. 

- Gondolom nem kell külö
nösebben bizonygatnom, hogy 
ezt az embert próbáló, fárasz
tó, veszélyes munkát nem min
denki vállalja. Aki kibírja az 
első éveket és megtanulja, 
hogy mit jelent a kollegalitás 
és mit jelent közösségben, 
egymásért dolgozni, az marad. 
A kolléga itt többet jelent a ba
rátnál, még a testvérnél is. A 
kolléga társ a bajban, s vigyáz 
rám, hogy baj ne érjen és a 
kolléga az, akire én is vigyá
zok. Ez a közösen és önként 
vállalt sors az, ami összeková
csolja a hajdan legendás, de 

- Néhány dologban azonban 
sikerült előbbre lépni - folytat
ta a gondolatszövést. - Így pél
dául kimondtuk az értékesítési 
tevékenység elsőbbségét és ez
zel együtt azt, hogy minden 
szakszolgálatnak a személy- és 
az árufuvarozást kell szolgál
nia. Az értékesítés kötöttségén 
is próbáltunk lazítani. Az élet
hez való alkalmazkodáshoz 
nagyobb szabadságot biztosí
tunk számukra. A kocsigazdál
kodásnak a forgalomból a ke
reskedelemhez történt átcso
portosításával lehetővé tettük a 
közvetlen gazdálkodást. Terve
zés előtt áll egy olyan ösztön
ző rendszer, amely a többlet
eredmény elérését, valamint 
a többletteljesítményt lesz 
hivatott ösztönözni, illetve 
elismerni. Kialakítottuk a 
területi értékesítési és ta
nácsadó irodák országos há
lózatát, hogy közelebb ke
rüljünk a megbízóinkhoz, 
akikből élünk. A létszám
stop ellenére idegen nyelvet 
beszélő, fiatal diplomásokat 
keresünk erre a területre. 
Utánpótlás és erősítés nél- . 
kül nem sikerül az elképze
lésünk. 

Berényi János beszédét mondja 

Röviden foglalkozott az épí
tési és járműjavító kft-ék to
vábbi privatizációjának a lehe
tőségével és néhány időszerű 
szervezeti változásokról is szót 
ejtett. Közölte, hogy intézke
désére július l-től megszűnt az 
igazgatóságok alá és fölé ren
delése. Eszerint mind a hat üz
letigazgatóság újból önállóan 
végzi munkáját. Említést tett 
azokról a változásokról is, 
amelyeket az új személykocsik 

csak három aláírás legyen, 
amikor be kerül hozzám, illet
ve a mindenkori vezetőhöz jó
váhagyásra. A döntési szintek 
jelentős csökkentése érdeké
ben arra van szükség, hogy 
csak az "érdemi" emberek fog
lakozzanak egy-egy témával. 
Ezt kívánom valamennyiünk
nek a vasutasnapon. Ehhez 
azonban nyugalom kell, jó 
munkahelyi légkör, egymás se
gítése, béke a szakágak, az 
igazgatóságok között, toleran
cia egymás iránt, s megértés a 
szakszervezetekkel. Termé
szetesen ez oda-vissza érvé
nyes. Munkaadók és munka
vállalók ne egymással harcba
állva nehezítsék az egyébként 
is válságos helyzetet, hanem 
keressék közösen a megoldást 
a MÁV talpraállítása érdeké
ben. 

Ebben a szellemben mondok 
köszönetet mai ünnepünkön a 
MÁV itt jelenlevő és szolgála
tot teljesítő dolgozóinak az ed
dig végzett munkáért, külön 
köszöntöm azokat a munkatár
saimat, akik itt veszik át a 
megérdemelt kitüntetést. Kö
szönetemet és elismerésemet 
fejezem ki kiemelkedő munká
jukért. Kérem, hogy továbbra 

még napjainkban is élő vasutas 
szolidaritást. 

- A vasutasnap azonban 
nemcsak az ünneplés hanem a 
számvetés napja is - hangsú
lyozta majd így folytatta: - a 
vasút teljesítményei, bevételei 
jelentősen csökkentek. A ma
gyar gazdaság alacsony teljesí
tőképessége miatt pedig elég
telen volt az állami támogatás 
mértéke. A negatív hatások 
eredményeként ma már a teljes 
pályahálózatnak a 7.3 százalé
ka felel meg az előírt sebes
ségnek. A gördülőpark átlagé
letkora 20 év, elhasználódásuk 
aránya 75 százalékos. 

A Magyar Államvasutaknak 
rendkívül nehéz nemzet- és 
külgazdasági környezetben is 
alapvető célja az alkalmazko
dás a változó körülményekhez, 
a személyszállítási kötelezett
ségének, a fuvarpiac kielégíté
sének biztosítása, különösen 
az elmaradt térségek ellátása, 
amely nemcsak gazdasági, ha
nem társadalompolitikai kér
dés is. 

Annak érdekében, hogy a 
vasút ne váljon a nemzetgaz
daság működőképességének 
gátjává, a MÁV következetes 
intézkedéseivel kialakította a 

piaci igényekhez rugalmasan 
alkalmazkodó tarifa- és ked
vezményezési politikáját, meg
kezdte és folytatja a szervezet 
racionalizálását elindított szá
mos, a jövő megalapozását 
biztosító fejlesztést. 

A MÁV működőképességét 
miként eddig, ezután is meg 
kell őrizni. Biztosítani kell a 
munkabékét a szakszerveze
tekkel történő, időnként fe
szültségekkel terhes, de végül 
is a realitások talaján maradó 
tárgyalásokkal, illetve megál
lapodások megkötésével. 

Mint mondotta, a Magyar 
Államvasutak Rt. mára kétar
cúvá vált, hiszen az előzőek
ben vázolt súlyos gazdasági, 
likviditási nehézségei, a pálya
és a gördülőpark katasztrofális 
állapota mellett konkrét fej
lesztéseket indított meg. Foly
tatódik a szervezet- és szerke
zetracionalizálás, megkezdő
dött a korszerű személy- és 
áruszállítási szolgáltatás-érté
kesítés. 

A szervezet átalakítása és a 
racionalizálási intézkedések 
eredményeként a MÁV létszá
ma az év végére 73 ezer körül 
prognosztizálható, a teljes 
munkaidőben dolgozók tekin
tetében 25 százalék átlagbér
növekedés mellett. 

A MÁV 1994. évi értékesí
tési tevékenységét a rész
vénytársasággá való átalakulás 
szellemében vállalkozó vasút
ként határozta meg. A sze
mélyszállítás stratégiai célkitű
zése, a piac megtartása, a szol
gáltatások színvonalának eme
lésével, az üzletpolitikai ked
vezmények ésszerű és rugal
mas alkalmazásával, a sze
mélyszállítási marketing tevé
kenység hatékonyabbá tételé
vel. 

Várhatóan hamarosan kiala
kul a személyfuvarozási érté
kesítési hálózat, amelyben egy 
eredményérdekeltségi motiváci
óval foglalkoztatott menedzser
gárda révén tervezünk egyre na
gyobb utasáramlatot a vasútra 
csábítani. 

Örvendetes tényként emlí
tette, hogy 1994-ben a teljesít
mények már a szállítási igé
nyek stagnálását, illetve sze
rény mértékű növekedését jel
zik. A kibontakozás jelei tehát 
már mutatkoznak. Ez minde
nesetre bíztató a jövőre nézve. 

A megbízott vezérigazgató 
beszéde után került sor a ki

tüntetések átadására. A Baross 
Gábor díjat a "Közlekedésért 
szakmai érmet" Schamschula 
György közlekedési, hírközlési 
és vízügyi miniszter, a "Pro 
Ferroovia" emlékplakettet az 
igazgatói előléptetések okiratát 
Berényi János, a "Dicséretet" 
Sipos István adta át. 

Visi Ferenc 

1994. JÚLIUS 27. 

Növelni az aktivitást 

a piaci versenyben 
DIPLOMAKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG A BEIG-BEN 

A MÁV Rt. Baross Gábor . 
Oktatási Központ 1993/94. évi 
tanévének nappali tagozatán 
végzett hallgatók diploma ki
osztó ünnepségét is július 8-án 
- a központi kitüntetési ünnep
ség után - tartották a BEIG 
konferenciatermében. Az ün
nepséget Baráth Ferenc, az in
tézet igazgatója nyitotta meg, 
majd Berényi János miniszteri 
biztos mondott beszédet. Elöl
járóban köszöntötte a forgal
mi-kereskedelmi, a kereske
delmi és a mozdonyszolgálati 
felsőfokú nappali tagozatos 
tanfolyam végzős hallgatóit, 
az intézet tanárait és dolgozóit, 
az ünnepség valamennyi rész
vevőjét, majd így folytatta: 

- Önök a közel százötven 
éves magyar vasút létezésének 
olyan időszakában veszik át a 
diplomájukat, amelyben lét
kérdés az, hogy a vasút növel
je részesedését a közlekedési 
piacon. Ahhoz, hogy ez meg
valósuljon - a technikai felté
teleken kívül - rendkívül fon
tos szerepe van a vasutasok 
szemléletének, szakképzettsé
gének. Mind a szemlélet for
málásban, mind a szakképzett
ség növelésében meghatározó 
feladata van a MÁV nagymul
tú tisztképző intézetének, 
amely ez év május 1 óta Ba
ross Gábor Oktatási Központ 
néven működik tovább. Azok, 
akik a közelmúltban megkér
dőjelezték az intézet további 
létjogosultságát, minden bi
zonnyal helytelen úton jártak. 
Hiszen egy megújuló vasút 
csak szellemileg felfrissült, jól 
képzett szakember gárdára 
épülhet. Éppen ezért az inté
zetnek nemcsak a korábbi ne
ve változott meg, hanem a te
vékenységi kör is kibővült és 
szervezetileg egyesült a MÁV 
Budapesti Oktatási Főnökség
gel. 

Az Oktatási Központ ki
emelt feladata a felsőfokú vas
úti szakképzés. Mivel az álla
mi felsőfokú képzés egyre in
kább az általános ismeretek át
adását tekinti fő célkitűzésé
nek, ezért az intézmény szere
pe, a korábbi időszakhoz ké
pest felértékelődött. 

A miniszteri biztos ezután a 
MÁV-nál napjainkban végbe
menő változásokról beszélt. A 
változások fő céljául a keres
kedelmi szemléletű vasút ki
alakítását jelölte meg. Ez pe
dig csak a képzési rendszer 
korszerűsítésével érhető el, 
melynek során nagyobb hang-

súlyt kap a kereskedelmi jelle
gű, a pénzügyi-gazdálkodási 
ismeretek és a logisztika okta
tása. Ugyancsak meghatározó 
jelentősége van a vevőszolgálati 
képzésnek, melyen az utasokkal 
és a fuvaroztatókkal való kap
csolatépítés, illetve kapcsolattar
tás ismereteit oktatják a hallga
tókkal. 

Az oktatási központnak még 
egy fontos szerepet szánnak a 
MÁV vezetői, nevezetesen azt, 
hogy a vasúti menedzserkép
zés központjává kell válnia. A 
MÁV a fuvarpiaci versenyben 
csakis akkor lesz képes talpon 
maradni, ha a vezetők és a 
munkatársak képzettsége, 
szemlélete megfelel a kihívá
soknak. 

Berényi János a vasút gaz
dasági helyzetéből fakadó ne
hézségekről is beszélt. Rámu
tatott: 

- Gazdálkodásunkat az jel
lemzi, hogy éves szinten az 
áruszállítás egymilliárd forin
tos eredménye mellett a sze
mélyszállítás várhatóan 23 
milliárd forintos veszteségével 
kell szembe nézni. Ez éves 
szinten 22 milliárd forint vesz
teséget jelent a MÁV-nak. 
Ezen a nehéz helyzeten csakis 
a MÁV és az állam kapcsola
tának gazdasági alapon való 
rendezésével, valamint a telje
sítmények és a rendelkezé
sünkre álló kapacitások össz
hangjának a megteremtésével 
tudunk úrrá lenni. 

Ugyanakkor örömmel tájé
koztatom Önöket amit 
egyébként remélhetőleg majd 
közvetlenül vagy közvetve is 
tapasztalnak -, hogy az első 
félévi eredményeink alapján, a 
szállítási teljesítményeket ille
tően a MÁV Rt. 1994-ben ked
vezőbb helyzetben lesz, mint 
az előző évben volt. 

Prognosztizálható az is, 
hogy ebben az évben az utas
forgalmunk szerény mértékben 
növekedik és megáll az áru
szállítási igények csökkenése. 
Napjainkban, mint mindenütt, 
a közlekedési piacon is, a kü
lönböző közlekedési alágaza
tok között igen éles konkuren
cia alakult ki, ezért a viszony
lag csekély eredményeket is 
meg kell becsülnünk. Lénye
ges azonban az, hogy a tech
nikai feltételek javításával, a 
színvonalasabb kereskedelmi 
tevékenységgel tovább javít
suk fuvarpiaci helyzetünket. 

(Folytatás a 6. oldalon) 
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Növelni az aktivitást 

a piaci versenyben 
DIPLOMAKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG A BEIG-BEN 

(Folytatás a 4. oldalról) 

A személyszállításban a 
szolgáltatások színvonalának 
további növelése és az ésszerű 
üzletpolitikai kedvezmények 
rugalmas alkalmazása, az au
tós vonatok számának növelé
se csak egy-egy kiragadott pél
da arra, hogy milyen eszkö
zökkel lehet a nagyobb utasá
ramlatot a vasútra visszacsábí
tani. 

- Mint rendkívül fontos 
tényt kell bejelentenem - foly
tatta -, hogy várhatóan a nyár 
végére kialakul a személyfuva
rozási értékesítési központok 
hálózata. Létrehozásával az a 
célunk, hogy növeljük a sze
mélyszállítási teljesítménye
ket. Az árufuvarozásban ez évi 
célkitúzésünk a MÁV aktivitá
sának növelése a piaci ver-

A 
Vasutasok Szakszer
vezete elnöksége 
több éves kiemelke
dő munkája elisme-

réséül a Vasutasok Szakszerve
zete Arany Jelvény kitünte
tésben részesítette: Dr. Kovács 
Lászlót, művészeti rendez
vényszervező csoport tagját 
MÁV Rt. Pécs üzletigazgató
ság; Pallos Györgyöt, a VSz 
Nyugdíjas Szervezete ügyve
zető elnökét; Molnár Györ
gyöt, a VSz Nyugdíjas Szerve
zete alelnökét; Várszegi Ká
rolynét, a VSz Nyugdíjas Szer
vezete gazdasági ügyintézőjét; 
Németh Pált, a veszprem1 
nyugdíjas alapszervezet elnö
két; Bencsik Lászlót, szb-tit
kárt, MÁV Rt. gépészeti fő
nökség Budapesti Keleti dol
gozóját; Darabos Katalint, 
volt szb-titkárt MÁV Rt. pá
lyafenntartási főnökség Buda
pest-Ferencváros vezetőjét; 
Karácsony Szilárdot, a VSz 
oktatási bizottság vezetőjét, 
volt szb-titkárt; Kasza Lajost, 
bizalmi helyettest, volt szb-tit
kárt MÁV Rt. gépészeti igaz
gatóság tanműhely dolgozóját; 
Király Károlynét, VSz területi 
bizottság Budapest titkár-he
lyettesét; Macher Ilonát, szb
titkárt MÁV Rt. pályafenntar-

senyben. A piacpolitikánknak 
intenzívnek kell lenni, de adott 
esetben nem riadunk vissza az 
agresszív piacpolitikától sem. 
Ugyanakkor a kombinált fuva
rozás területén korrekten 
együttműködünk a versenytár
sakkal. 

A fuvaroztatókkal folytatott 
széles körű kapcsolattartáson 
túlmenően kiemelten koncent
rálunk a nagy mennyiségű me
zőgazdasági és ipari termékek 
fuvaroztatóira, valamint a 
kombinált fuvarozásra. A több
letfuvart, az áruszállítás szol
gáltatási stratégiájának kereté
ben, az igényekhez jobban al
kalmazkodó elegyrendezési és 
- továbbítási rendszer beveze
tésével, a csatlakozási lehető
ségek optimizálásával, a terü
leti értékesítési és tanácsadó 
irodák aktív piaci munkájával 

tási főnökség Győr kirendelt
sége Sopron dolgozóját; Mol
nár Sándort, szb-titkárt MÁV 
Rt. villamosfenntartási főnök
ség Budapest dolgozóját; Vid

ra Istvánt, szb-titkárt MÁV
GÉP kft. Budapest dolgozóját; 
Máté Józsefnét, szb-tagot 
MÁV Rt. állomásfőnökség 
Nyíregyháza dolgozóját; Benc
ze Jánost, főbizalmit, a keres
kedelmi tagozat területi veze
tőjét; Sümegi Györgynét, gaz
dasági felelőst MÁV Rt. táv
közlési és biztosító berendezé
si főnökség dolgozóját; Bánkö

vi Lászlónét, gazdasági fel
előst, MÁV Rt. állomásfőnök
ség Pécs dolgozóját; Szekrény 
Gizellát, gazdasági felelőst 
MÁV Rt. állomásfőnökség 
Nagykanizsa dolgozóját; Rák
hely Bélánét, gazdasági fele
lőst MÁV építészeti hídépítési 
és kertészeti kft. Pécs; Szélpál 
Gézát, VSz területi pénzügyi 
revizorát Szeged; Szöllösi Jó
zsefet, szb-titkárt MÁV Rt. ál
lomásfőnökség Kiskunhalas 
dolgozóját; Gonda Józsefet, 
szb-titkárt MÁV Rt. vontatási 
főnökség Békéscsaba dolgozó
ját; Nyúl Lászlót, szb-titkárt 
MÁV Rt. pft. főnökség Kecs
kemét dolgozóját; Földi Gyu
lát, a MÁV Rt. pályafenntartá-

Dr. Márbs Imre dtadja ,u Arany Jewlnyt Treszka Zoltánnak 

kívánjuk elérni. A MÁV nehéz 
gazdasági helyzete ellenére eb
ben az évben mintegy 25 mil
liárd forintot fordítunk beruhá
zásra, fejlesztésre. 

A kereskedelmi jellegű fel
adatokról szándékosan beszél
tem részletesebben. Minden 
szakszolgálatnak és minden 
vezetőnek, munkatársnak ezek 
végrehajtását kell a saját terü
letükön elősegíteni. Ez egyéb
ként a kereskedő vasút alapfi
lozófiája. 

A MÁV Rt. miniszteri biz
tosa befejezésül gratulált a 
végzős hallgatóknak, tanáraik
nak pedig köszönetet mondott 
fáradtságos oktató-nevelő 
munkájukért. 

Az ünnepi beszéd elhangzása 
után a forgalmi-kereskedelmi, a 
kereskedelmi és a mozdonyszol
gálati felsőfokú nappali tagoza
ton 172 hallgató vizsgázott 
eredményesen. A MÁV hallga
tóknak Sipos István megbízott 
vezérigazgató, a GySEV-es hall
gatóknak pedig Fehérvári Lász
ló vezérigazgató-helyettes adta 
át a diplomát. 

V.F. 

si főnökség volt vezetőjét, Kis
kunhalas pályafenntartási 
szakbizottság tagját; Ferenczy 
Károlyt, VSz TEB területi 
ügyvivő MÁV Rt. távközlő 
erősáramú és biztosí
tóberendezési tagozat főnök
ség, távközlő szakasz Celldö
mölk dolgozóját; Fülöp Gá
bort, VSz forgalmi utazó tago
zat vezetője MÁV Rt. állomás
főnökség Veszprém dolgozó
ját; Králl Károlyt, volt szb-tit
kárt MÁV Rt. állomás Sárvár 
dolgozóját; Furda Istvánt, szb
titkárt VSz átrakási és raktáro
zási igazgatóság szb Záhony; 
Treszka Zoltánt, volt szb-tit
kárt MÁV Rt. állomásfőnök
ség Záhony dolgozóját; Pö
hacker Attilát, a VSz záhonyi 
területi bizottság titkárát; Köll
ner Józsefet, szb-titkárt MÁV 
FAVÉD kft. Budapest dolgo
zóját; Baráthné Szekeres Zsó
fiát, volt szb-titkárt, MÁV ne
velőotthon Békéscsaba vezető
jét; Nagy Lajosnét, gazdasági 
felelőst MÁV Kórház és ren
delő intézet Szolnok dolgo
zóját; Bősz Józsefet, volt szb
titkárt MÁV Dunakeszi Va
gongyártó és Javító kft; Csa
mangó Henriket, szb-titkárt 
MÁV Rt. gépészeti igazgató
ság Budapest dolgozóját; 
Abonyi Ferencet, főbizalmit 
MÁV szolnoki járműjavító 
kft; Berta Attilát, szb-titkárt 
TB titkár helyettest Miskolc 
Tiszai pályaudvar szb; Ko
vács Lajost, szb-tagot MÁV 
Rt. állomásfőnökség Bánréve 
dolgozóját; Németh Lászlót, 
szb-titkárt MÁV Rt. szertár
fönökség Sátoraljaújhely dol
gozóját. 

A Vasutasok Szakszervezete 
Elismerő Oklevél kitüntetés
ben háromszáz aktivistát ré
szesített. 

Kitüntetések a 44. vasutasnap 

alkalmából 
1 44. Vasutasnap alkalmából a 

közlekedési hírközlési és ví
zügyi miniszter a közleke
dés érdekében végrett kima

gasló példamutató tevékenységéért, 
illetve életmtíért a "Baross Gábor 
Díj" kitüntetést adományozta: Sárdi 
Jenő, osztályveretónek MÁV üzleti
gazgatóság Pécs; Szabó Gyula, iroda
veretőnek MÁV üzletigazgatóság 
Sreged. 

A vasúti közlekedés érdekében 
végzett magasszínvonalú eredményes 
m1D1kájáért "A Közlekedésért" S7aak
mai érem kiliitíeté:st aoományo:zta: � 
dor Gyuláné, fuztályveldooek MÁV 
vezéri�g kö1ga71ia<,ági és fej
lesztési fuztály; Dr. SZJJbó Lajos, iJO. 
davrzetooek MÁV vezérigaigatáiág 
igugmási és jogi iroda; Tasi C,ábor, üz
letigugató-helyettesnek MÁV iizleti
gazga�g Dehecen; Horváth György, 
főmunkatársnak, MÁV ve:ú:t

igugatóság árufuv�i ffioo.tály. 
A MÁV Rt. miniszteri biztosa a 

vasúti szállítás előmozdításában és a 
jó partneri kapcsolatok kialakítása ér
dekében végzett kimagasló tevékeny
ségéért a "Pro Ferroovia" emlékpla
kett elismerést adományozta: Simóka 
Kálmónné dr. PM helyettes államtit
kárnak; Taksz Károly, főosztályveze
tőnek PM vállalkozási főosztály; No

váky Balázs, vezérőrnagynak Határőr
ség Országos parancsnoka; Dr. Kiss 
Kálmán, vezérőrnagynak Határőrség 
Országos parancsnok-helyettes; Antal 
Emő, vezérigazgató-helyettesnek 

Sclllunscl11ua György áJadja a Baross Gábor-4fial S4rdi J1ú,ul; 

Posta Bank és Takarékpénztár Rt; Dr. 
Menich Péter, cégverető igazgatónak 
Magyar Hitel Bank Rt; Dr. Czakó 
András, vezérigazgatónak Reál Bank 
Rt; Gyenge Bíró Istvánné, gazdasági 
igazgatónak MOL Rt; Kruppa Ignác, 
vezérigazgatónak Nitrogénmtívek Rt. 
Várpalota; Dr. Szabó Ferenc, ügyve
rető igazgatónak Transfer-R. kft. Zá
hony; Kocsa László, kereskedelmi ve
zérigazgató-helyettesnek Dunaferr 
Dunai Vasmtí Rt. Dunaújváros; Bóna 
József. vezérigazgatónak Somogyi 
Erdészeti és Faipari Rt. Kaposvár; 
Dr. Kabai Z-oltán, közlekedési 
ügyésznek Borsod Megyei Főügyész
ség Miskolc; Arató Balázs, közleke
dési ügyosztályvezetőnek Budapest 
Főváros Főpolgármesteri Hivatal; 
Petruska Miklós, Termékforgalmazá
si főágazatvezetőnek MOL Rt. Dunai 

, , 

(Tüttó Tibor felvittk) 

Kőolajipari Vállalat; Sulyok úúz/ó, 
főkönyvelőnek Cereol Növényolaji
pari Rt. Martftíi gyára; Kovács Sán
dor, Téglási Hajdúsági lpanntivct RL 
Szállítási Osztály munkatársának; Dr. 

Molnár Szabolcs, fotanácsnwk 
Munkaügyi Minisztérium foglalkoz
tatási programok foosztálya; Pödör 
György, igazgatónak Savaria Szakk� 
zépiskola Szombathely. 

Eredményes munkája elismerése
ként államvasúti igazgatóvá lép
tette elő: Kukely Márton, értékesí
tési igazgatót MÁV vezér
igazgatóság; Szabó Tivadar, üzleti
gazgatót MÁV üzletigazgatóság 
Szombathely; Perger Imre, főosz
tályvezetői MÁV vezérigazgatóság 
személyfuvarozási foosztály; dr. 
Magos György, igazgatót MÁV Be
vételellenőrzési Igazgatóság. 

EMLEKEZES AZ 
,, 

ELSO VASUTASNAPRA 

A 44.-ik Vasutasnap előesté
jén otthonába kerestük fel Tá
rai Zoltánné MÁV nyugdíjast, 
aki férjével együtt 1950-ben 
lelkes szervezői és kezdemé
nyezői voltak az első vasutas
napnak. 

A Tárai házaspár sajátos 
kulturmissziót teljesített évti
zedeken keresztül a budapesti 
vasútigazgatóság területén, kü
lönösen a pályafenntartási és 
építési dolgozók között. Első
ként szervezték meg a pálya
munkásoknál az amatőr szín
játszást, népi tánccsoportokat 
és énekkarokat. Sok esetben 
maguk varrták a ruhákat, ké
szítették a színpadi díszleteket. 
Dr. Tárainé ma már megözve
gyülten él újpesti lakásában az 
évtizedek alatt felhalmozott -
korabeli - relikviák, képek, 
plakátok, ruhák, jelmezek, mű
sorokra invitáló meghívók 
meghitt magányában. 

Lelkében ma is vasutasnak 
érzi magát. Gyakran előveszi 
gyűjteményeit, amely mind
egyikéhez valamilyen történet 
kötődik. Emlékeiben felidézi a 
közel félévszázad eseményeit. 
Ezek közül a legmaradandóbb 
és legszebb számára 1950-ben 

a Kálvária téren rendezett első 
vasutasnapi ünnepség, amely
nek szervezése a házaspár vál
lain nyugodott. 

Visszatekintve a múltba, el
mondása szerint nem volt 
olyan hivatalos ünnep, mint 
napjainkban. Nem osztottak 
kitüntetéseket, nem volt hiva
talos szónoklat, de volt nagy
számú ünneplő közönség. Az 
ünnepség helyszínéül a VIII. 

kerületi Kálvária teret válasz
tották. A téren a szabadtéri 
színpad szolgált a műsor be
mutatására. A műsorban in
gyen léptek fel az Operaház és 
a Nemzeti Színház korabeli hí-

rességei, de azok az amatőr 
színjátszók, énekesek, népitán
cosok is, akiket menetközben 
kellett megismertetni a frak
kal, szmokinggal, estélyi ruha 
viselés tudnivalóival. 

Az ünnepség nagy közön
ségsikerére jellemző, hogy a 
többezres ünneplő közönségen 
túl a környék házainak lakói 
ablakokból, erkélyekről követ
ték a műsort. Ma is fülébe 
cseng a műsor fináléja Truba
durból a cigánykórus, amit 
többször meg kellett ismételni. 
A közönség együtt énekelt a 
szereplőkkel. 

Pásku 

Látod, mi vezető nélkül is megyünk! 
(Rák Béla rajza) 
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� Bllllapati Ködelcedési Vállalat HÉV üzemegységének sztntendrri ,jol,
,_,,..,, jllvító,,úüulyibtn rrndezJilc be a cég múltját btmulalÓ vasúttörténeti 
ii4llflbt. .( felviúlelctn a BHÉV 1887-ben gyártott közúti vasúti gyózmoz.
-,., e 1800-a.s é,elc vigiroi ránk maradt, a MÁV-nál 377-es sorozaljel:.és 
,,,,. flll6 - itt BHÉV 28-as számot viselő - gőzmozdony. 

(Thorday Zoltán felvételei) 

Vasútvonalakat 

villa,nosítanak 

Nemrégiben zárult le a 
Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium pályá
zata, amelynek eredménye
ként hamarosan megkezdő
dik három vasútvonal villa
mosítása - nyilatkozta Nagy 
Béla, a minisztérium vasúti 
főosztályának helyettes ve
zetője. Befejeződik a Bala
tonszentgyörgy-Gyékényes 
szakasszal a Balaton déli 
partját érintő modernizáció. 
Villamosítják a Budapest
Vácrátót szakaszt és a Fe
hérvár-Szombathely vona
lat. 

A tenderkiírás tulajdon
képpen hat szakaszról be
szél, de a tárgyalások során 
kiderült, hogy csak háromra 
van jelentkező. A pályázatot 
egyébként egy teljesen is
meretlen olasz cég nyerte, 
amely a német Siemens al
vállalkozója. Nagy Béla sze
rint a a legkedvezőbb tech
nikai és pénzügyi megol
dást is ők kínálták. 

A beruházás költsége 15 
milliárd forint, amelyet igen 

bonyolult konstrukcióban 
fog kifizetni a MÁV. Tulaj
donképpen egy kvázi-kon
cessziós szerződésről van 
szó. Egy része hiteltörlesz
tés, egy másik része a vas
útvonal forgalmától függő 
bevétel, ami a kivitelezőt il
leti meg. Nagy Béla szerint 
a villamos vontatás költsége 
kisebb, mint a hagyományos 
dízelmozdonyok működteté
se. Nemcsak a gázolaj és a 
villanyáram árkülönbsége mi
att, hanem azért is, mert az 
elektromos mozdonyok 
igénytelenebbek, jóval kiseb
bek a karbantartási költsége
ik. Egy ilyen hosszútávú szer
ződésnél elég nehéz előre 
kalkulálni az áram és a gáz
olaj árának egymáshoz viszo
nyított alakulását. 

A beruházás összességé
ben 300 kilométer vasútvo
nalat érint, de a többi vonal 
esetében sem adták fel a re
ményt az illetékesek, és to
vábbra is keresik a megol
dást. 

(v. i.) 
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A 
vasutas dinasztiák 
közül is kevesen 
vannak olyanok, 
akiknek a családja 
több mint száz éve 

köt6dik a vasúthoz. E kevesek 
közé tartozik Eszenyi László, 
a Vasutasok Szakszervezete 
debreceni területi bizottságá
nak frissen választott titkára, 
aki negyedik generációs vas
utas. 

D édapja 1892-ben lépett a 
vasút szolgálatába. Az elmúlt 
évszázad során voltak idósza
kok amikor az apa és fia egyi
d6ben szolgáltak. 

A közgazdasági technikum 
befejezése után első útja a nyí
regyházi vasútállomásra veze
tett. Ennek több mint 30 éve. 
E három évtized alatt a végre
hajtó szolgálati munkakörök 
jelentős részében ténykedett. 
Szakszolgálatával szinte pár
huzamosan, megszakítás nél
kül szakszervezeti tisztségeket 
látott el a VSz-ben. Bizalmi 
funkciótól TIB titkári posztig. 
Ilyen előzmények után nem 
tekinthető véletlennek, hogy 
a debreceni VSz területi kül
dött választói értekezlete ez 
év május 30-án Eszenyi 
László szakszervezetünk nyí
regyházi állomásfónökségé
nek szb-titkárát választotta 
meg TB titkárnak. 

Az ötvenedik éve felé köze
ledő kétgyermekes családapára 
nem csak a vasút iránti hűség 
hagyományozódott, hanem a 
szakszervezet iránti elkötele
zettség is. Édesapja hosszú 
ideig bizalmiként dolgozott a 
mozgalomban, ő maga is bi
zalmiként kezdte. Ezt követte 
a fóbizalmiság, majd szb-tag
nak, később elnöknek válasz
tották és végül több éven ke
resztül a nyíregyházi állomás
főnökség VSz szakszervezeti 
bizottságának titkári teendőit 

látta el. Újabb állomás a TB 
titkári tisztség. Huonló volt 
szakmai pályafutása is, kezdte 
mint vonatfékezó, volt kocsi
felíró, raktáros és szolgálatte
vő. Amire nagyon büszkén 
emlékezik: a MÁV Tisztképző 
elvégzése után 14 évig vonali 
tartalékos. Számára ez az idő
szak sok élettanulsággal járt. 

időszakot a cívódás jellemezte. 
A munkavállalók érdekeinek a 
védelme gyengült. A tagságot 
tudatosan szembeállították 
egymással. Ennek az lett az 
ára, hogy nagyon sokan hátat 
fordítottak a mozgalomnak. A 
nyíregyházi állomáshoz tarto
zó szakszervezeti tagság egy
harmada kilépett a szakszerve-

nyezhet. Ezt csak meg 'kell töl

teni tartalommal. 

Vasutas dinasztiál< 

Megítélése szerint a szak
szervezeti választások a VSz
nél szervezeti megerősödést és 
megújhodást hozhat magával. 
A választott tisztségek többsé
gét jól felkészült, tettre kész 
fiatalok töltik be. Rajtuk is 
múlik, hogy ebben az évben ne 
kerüljön sor a MÁV Rt-nél na
gyobb létszámleépítésre, mun
kahelyek felszámolására. 

A debreceni 

TIB titl<ár 

vallomása 

A TB céljai között szerepel 
a szociális és jóléti juttatások 
elért színvonalának megőrzé
se. Ne romoljon, inkább egy 
kicsit javuljon. Ennek nem
csak gazdasági és pénzügyi 
feltételei vannak, hanem azon 
is múlik, hogy a megválasztott 
tisztségviselők hogyan tudnak 
helytállni a szociális partne
rekkel történő egyeztetéseknél, 
tárgyalásokon. 

a szakszervezetről 

Ez az életút biztosíték arra, 
hogy a területi küldöttválasztói 
értekezlet jó kezekbe helyezte 
7000 főnyi tagságának érdek
védelmét, gondját-baját, s ezek 
megoldásával, enyhítésével já
ró teendőket. A másik garancia 
az elmúlt fél évtized küzdel
me, amit sok esetben a meg
nem értések közepette, rossz
indulatú közegben kellett meg
vívnia. Ma már ennek az idő
szaknak csak a tanulságai ma
radtak meg titkárunk gondolat
világában. Felidézve a múltat 
elmondta: 

- A rendszerváltás folyama
tában az úgynevezett pártálla
mi szakszervezetek lejáratásá
nak intézményes politikai had
járata során és az ezzel egyi
dóben megjelenő ellenérde
keltségű szakszervezetek sár
dobálása új helyzetet teremtett 
a VSz számára Nyíregyházán 
is, de mindezek nem lehetetle
nítették el működését. Az első 

zetból, de egyik szakszervezet
be sem lépett be. A dolgozók 
2/3-a fele-fele arányban a VSz, 
illetve a VDSZSZ tagság mel
lett döntött. 

Ezt az áldatlan állapotot köl
csönösen felismerték a szak
szervezetek helyi képviselői. 
Rájöttek, hogy eredményes ér
dekvédelem csak jó együttmű
ködéssel valósítható meg. Kö
zös összefogásra van szükség. 
Ma ez a jellemző Nyíregyháza 
állomáson. 

Véleménye szerint a TB mű
ködési körének keretei és fel
tételei adottak. A VSz XIII. 
kongresszusán elfogadott 
program, alapszabály, műkö
dési és szervezeti szabályzat 
olyan lehetőségeket teremtett, 
amelyek biztosítékot jelente
nek a területi képviselet tekin
télyének helyreállításához. A 
területi és szakági feladatkörök 
meghatározása, egyértelmű 
munkamegosztást eredmé-

A tagság a szakszervezeti 
választásokon azoknak előle
gezett bizalmat, akik emberi
leg, szakmailag a legrátermet
tebbeknek bizonyultak. A biza
lom azonban a szakszervezeti 
tisztség ellátásához nem ele
gendő. Munkájukhoz elenged
hetetlenül fontos a szakszerve
zeti oktatás-, képzés. EMek 
keretében felkészíteni a tiszt
ségviselőket azokra a teendők
re, amelyek a partneri kapcso
laton belül egyenlő elismert
séget biztosíthat. A képzésen 
túl a folyamatos tájékoz
tatást, a kölcsönös informá
ció cserét egyik meghatározó 
elemként határozta meg 
Eszenyi László. Ez teszi le
hetővé az egy nyelven beszé
lést és cselekvést, a tagság és 
a tisztségviselők között. Csak 
ilymódon töltheti be szerepét 
a VSz az elkövetkezendő 
négy évben. 

Pásku Jen6 

A balatonkenesei közkedvelt 
gyermekparadicsomban az idén is jól 
kezdődött a szezon. Ottjártunkkor a 
debreceni igazgatóság területéről 
érkezett gyerekeken kívül külföldiek 
is UdUltek. Eddig már görög. francia, 
belga fiatalok élvezhették a magyar 
nyarat, a tó hűs hullámait. A 16 tagú 
konyhai alkalmazott naponta hatszáz 
személyre főz. Harminc k6zépiskol6• 
diák segíti a felszolgálást. moaogatMt. 

(Kép és szöveg: Jurkievicz libor) 
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Ülésezett a VSz elnöksége 

Nap·renden 
Ki nem használt lehetőségek a 

munkaügyi viták rendezésében , , •• 

a asúte eszse ugy 
A Vasutasok Szakszervezete 
a szakszervezeti pluralizmus 
kialakulását követően is az 
egyetlen olyan érdekvédelmi 
szervezet a vasúton belül 
működő szakszervezetek kö
zött, amely következetesen 
felvállalta a vasútegészsé
güggyel történő foglalkozást. 
Évek óta határozottan kiáll a 
vasútegészségügy önállósá
gáért, az egészségügy terüle
tén tapasztalható hiányossá
gok, problémák felszámolá
sáért. Teszi ezt nem csupán a 
vasútegészségügyben foglal
koztatott VSz tagok, az ott 
dolgozók, de az azt igénybe 
vevők érdekében is. E felada
tok ellátása érdekében az el
nökség április 20-án munka-

bizottságot hozott létre, mely
nek elsődleges feladata a tár
sadalombiztosítási kártyák 
nyilvántartásának és felhasz
nálásának vizsgálata volt. 

A bizottság munkája so
rán a konkrét kérdés vizsgá
lata mellett szükségesnek tar
totta, hogy az egészségügy
ben tapasztalható egyéb gon
dokra is felhívja az elnökség 
figyelmét. 

Tapasztalatairól írásban is 
tájékoztatta a testületet. Az 
írásos tájékoztató és Győri 
István alelnök szóbeli kiegé
szítése alapján az elnökség 
július 21-én megtárgyalta a 
vasútegészségügy helyzetét. 

Megállapította, hogy a - tá
jékoztatóban ismertetett - a 

Sajtótájékoztató 

a KHVM-ben 
Messze túlhaladta az újsá
gírók érdeklődése a Köz
lekedési, Hírközlési és 

Dr. Lotz Károly 

Vízügyi Minisztérium saj
tó osztályának várakozását 
az újdonsült miniszter, dr. 
Lotz Károly elsősajtófoga
dásán. 

Kovács Kálmán állam
titkár által tartott prog
ramismertetőből is egyér
telműen kiderült, hogy 
ebben a sok ágazatot át
ölelő minisztériumban az 
elsődleges gondot a MÁV 
helyzete okozza, s annak 
120 milliárdos szanálása. 

Ez azonban csak a Pénz
ügyminisztériummal közö
sen végezhető el, s ezért a 
tárgyalások már elkezdőd
tek. A már meglévő - de 
alig-alig - működő vasúti 
törvény szellemében akar
ják rendezni az állam és a 
MÁV kapcsolatait, de erre 
legjobb esetben csak az év 
végén kerülhet sor. Ez pe
dig mint ismeretes már ele
ve késést jelent az előírt jú
liusi határidőhöz képest, de 
ezt a témát nem lehet fel
ületesen kezelni. 

A szakszervezetekkel 
kapcsolatos kérdésre vá
laszolva a miniszter el
mondta: ilyen horderejű 
kérdésekben a szakszer
vezetekkel való egyezte
tés nélkül dönteni képte
lenség, s ezért nem vélet
len, hogy a tárgyalások és 
az egyeztetések már itt is 
megkezdődtek, de, hogy 
mit hoz a jővő azt egye
lőre még megjósolni sem 
lehet. 

A szándék mindeneset
re meg van, s ez több 
mint bíztató. 

vasútegészségügy területén 
tapasztalható problémák 
megoldása nem csak az 
egészségügyben foglalkozta
tottak, hanem az egészségügy 
szolgáltatásait igénybevevők 
érdekeit is szolgálja. 

Az elnökség szükséges
nek tartja, hogy a Vasutasok 
Szakszervezete a rendelke
zésre álló eszközök igénybe
vételével mindent kövessen 
el a hiányosságok mielőbbi 
felszámolására, a problémák 
megszüntetésére, illetve eny
hítésére. 

A testület megbízta dr. 
Márkus Imrét, a VSz elnökét, 
és Győri Istvánt, a VSz alel
nökét, hogy a vasútegészség- 1 
ügy helyzetének javítása cél
jából folytassák - a már meg
kezdett tárgyalásokat a MÁV 
Rt. és az egészségügyi szol
gálat illetékes vezetőivel, va
lamint a Vasutas Társada
lombiztosítási Igazgatóság 
vezetőjével. A tárgyalásokba 
vonják be a VSz Egész
ségügy Intéző Bizottság tit
kárát, illetve megbízottját. 

A VTI-vel és a Vasútegész
ségügyi Igazgatósággal közö
sen kezdeményezzék az OEP
nél, hogy a vasutas háziorvo
sok 1995. január l-jétől része
süljenek területi pótlékban és 

Folytatás a 2. oldalon 

Az 1992. július l-én hatály
balépő új Munka Törvény
könyve megváltoztatta a 
munkaügyi viták intézésének 
rendjét. A legjelentősebb vál
tozás a korábbi Munkaügyi 
Döntőbizottságok megszün
tetése. A munkaügyi viták 
bonyolítására az új Munka 
Törvénykönyv négyféle in
tézményt biztosít. 

- A kollektív munkaügyi 
viták a munkáltató és a szak
szervezetek (a munkáltató és 

rendezésének ez a módszere 
nem alakult ki, az elmúlt két 
évben közvetítő felkérésére 
nem került sor. (Országosan 
sem működik ez a rendszer.) 

- A munkaügyi viták inté
zésének egyik fontos eszköze 
lehetne a döntőbíráskodás (Mt. 
196. §) A kollektív munkaügyi 
vita rendezéséhez ugyanis a 
felek - megállapodásuk alap
ján - döntoöírót vehetnek 
igénybe. A döntőbíró döntése, 
ha ennek a felek előzetesen 

írásbeli nyilatkozattal aláve
tették magukat, kötelező. 

A döntőbíró egyeztető bi
zottságot hozhat létre, amely
be a felek azonos számú kép
viselőt küldenek. Néhány 
esetben a döntőbíró eljárása 
kötelező. Ezek az esetek az 
érdekképviseletek működé
sével kapcsolatos viták (pél
dául helyiségek igénybevéte-

Folytatás a 3. oldalon 

az üzemi tanács) között felme- .----------------------
rült munkaviszonnyal össze-
függő kérdésekben folyhatnak. 
Az egyeztetés a tárgyalást kez
deményező fél írásban foglalt 
álláspontjának a másik fél ré
szére történő átadásával indul 
és megállapodásig tart, vagy 
ha erre nem kerül sor, a bíró
ság előtti munkaügyi jogvita 
kezdeményezhető. (Mt. 194. §) 
A Vasutasok Szakszervezte 
számos esetben kez.deménye
zett kollektív munkaügyi vitát, 
amelyek egyrésze megállapo
dással végződött, de számos 
ügy került a bírósághoz is. 

- A közvetítés az amikor 
a felek a közöttük kialakult 
konfliktus rendezése érdeké
ben tőlük független, a kon
fliktusban nem érintett sze
mélyt kérnek fel közreműkö
désre. (Mt. 195. §) 

Sajnálatos módon a 
MÁV-nál a munkaügyi viták 

FÉLÉVI MÉRLEG 

Javuló baleseti 

statisztika 
A MÁV Rt-nél 1994 első 

félévében a múlt év és a 
megelőző év hasonló idő
szakához viszonyítva a 
munkabalesetek és ezzel 
összefüggő statisztikai mu
tatók többségének összeha
sonlításából megállapítható, 
hogy a baleseti helyzet to
vább javult. 

A munkabalesetek száma 
4,6 százalékkal csökkent, a 
táppénzes napok száma pe
dig 7,5 százalékkal mérsék
lődött. Kedvező jelenség, 

hogy az egy baleseti sérültre 
eső táppénzes napok számá
nak növekedése megállt, sőt 
2,5 százalékkal csökkent. 

Kedvezőtlenül alakult vi
szont az 1000 főre eső bal
eseti mutató, amely 3,4 szá
zalékkal emelkedett. 

A halálos munkabalesetek 
száma ötről egyre csökkent. 
Súlyos, csonkulásos baleset 
egy fordult elő. 

A Budapesti Üzletigaz
gatóságnál az egy sérültre 
eső táppénzes napok száma 
10,8 százalékkal csökkent. 
Az egyéb baleseti adatok 
kisebb mértékben emelked
tek. Egy halálos és egy 
csonkulásos baleset is itt 
következett be. 

A Debreceni Üzletigazga
tóságnál a munkabalesetek 
száma 23 százalékkal, a táp
pénzes napok száma 31 szá
zalékkal csökkent. Hálózati 
szinten itt a "legkedvezőbb" 
a baleseti helyzet. 

A Pécsi Üzletigazgatóság 
területén növekedett az 1 ooo· 
főre eső baleseti mutató. Vi
szonylag magas az egy sé
rültre eső táppénzes napok 
száma (57, 7 nap/baleset). 

A Miskolci Üzletigazga
tóságnál a munkabalesetek 
minden mutatója emelkedett. 

A Szegedi Üzletigazgató
ság területén a munkabalese
tek 22 százalékos emelkedést 

nn�r.Un. halM a (,udapf$t-hegyesh4lmi Jáwmal rdw�Ja. Ripqrtunk 4 4- ""1alt,1J. 
·. fl'ütlli Tihorfdwtde) 
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et6bez tartom szer
a dönt&íráskodás 
sem alkaJmazdlc: 

munka0gyi viták inté-

A munka0gyi viták ren
talán a szOkséges

is gyakrabban alkalma
m6ds7.er a bíróságokhoz 

bltelrjeSztiett munkaügyi jog
(A felek c=kben az ese

télben is a bírósági eljárást 
díegel6z6en egyeztetni köte
lesek.) 

A munkaügyi bíróságok 
évente mintegy hatvanezer 
perben ítélkeznek. A bírósá
gok ttilterheltek, az egyes 
jogvitákban a döntc5s sokszor 
hónapokat, de elófordul az is, 
hogy éveket vesz igénybe. 

A munkaügyi viták inté-
7.&6nek kérdésével a közel
nffiltban foglalkozott a mun
kaügyi kapcsolatok társasága 
is (A VSz részércSl a társaság 
tagjai: dr. Márkus Imre elnök 
és Varga Gyuláné szb-titkár). 
A társaság ülésén résztvett dr. 
Héthy Lajos, a MBM ,nam

�-lfa,65 dr. Nagy Uszló a 
mnlr.l.fog professzora. Az 
Ol6seú résztvevC,k szinte egy
hangdlag megállapították a 
munkaügyi jogvitákban a 
k&ivetftés a döntc5bíráskodás 

hiányát és sz0ks6gesnet w.r
tott4t az állami S7.el'Vek tez
deményezés6t e7.en intézmé
nyek létrebodsában. Közis
mert, hogy a munt'1tat6 és a 
munkavülal61c köt.ötti 
egyeztetések csak formáli
sak, a vitás k6rdésetben a 
munkaválla161c javára megál
lapodásra csalt ritkán kerül 
sor. Ezért a munkaügyi viták 
legtöbbu.ör a munkaügyi bí
rósághoz kerülnek. 

A MÁV Rt. gyakorlatából 
ismert, hogy számos vitás 
kérdés kerül a munkaügyi bí
róságok elé. fgy például a 
szakmunkások bérbesorolása 
a 13. fizetési osztályba, vagy 
a külföldi napidfjak megálla
pítása már számos munkaü
gyi bíróságnak, megyei bíró
ságnak adott munkát, de több 
esetben a Legfels&b Bíró
sághoz is kerültek munkaü
gyi jogviták. Természetesen a 
bíróságokon folyó tárgyalá
sok és az ottani ítéletek, azok 
végrehajtása (esetleg felleb
bezése) mind a munkáltató, 
mind a munkavállalók érdek
képviseleti szervek részére 
jelent& többletmunkát okoz, 
de ezenkívül a munkáltató
nak esetenként nagy összegd 
költség-kihatással is jár. 

A Vasutasok Szakszerve
zete felismerte a munkaügyi 
viták intézésben a közvetítés 
és a dönt&íráskodás hiányát 
és kezdeményezte ezen in-

Félévi mérleg 

tú.ményrendszer létrehozá
sát. Hiszen a vitás kérdéseket 
gyorsabban, kevesebb költ
séggel lehetne rendemi ha 
független közvetftdt, vagy 
dönt&frót kérnének fel a fe
lek a közbenjárásra, döntésre. 

Természetesen nemcsak a 
MÁV RL vezérigazgatósága 
és a központi érdekképvise
leti szervek közötti vitás 
ügyekben mdködbetnének 
közre közvetítc5k, dönt&írók 
hanem a végrehajtó szolgOat 
területén, a középszerveknél, 
a különbö-zc5 kft-knél, költ
ségvetési intézményeknél is. 
c.élszerú lenne felmérni, 
hogy hol lehetne igény az 
ilyen szervezetekre, szemé
lyekre. 

Azt is meg kellene állapí
tani területenként, szakágan
ként és központilag is, hogy 
kik lehetnek azok a 87.Cmélyek 
akiket - termés7.etesen közös 
megegyezéssel - szükség ese
tén ilyen feladatokra fel lehet
ne kérni ( a felmerülc5 költsége
ket a munkáltató fizeti). 

A Vasutasok Szakszervez
te a legközelebbi kollektív 
szerzc5dés módosításnál kez
deményezi a munkaügyi vi
ták rendezésének részletes 
szabályai felvételét a ksz-be, 
melynek keretén belül meg 
kell határozni a közvetítés és 
döntc5bíráskodás helyét is a 
vitás ügyek rendezésében. 

S.J. 

Javuló 

baleseti 

statisztika 

Folytatds az 1. ol4alr6I 

mutatnak, ezzel összefüggés
ben a táppénzes napok száma 
13,9 százalékkal csökkent. 

Tiz százalékkal kevesebb 
baleset fordult elc5 a Szom
bathelyi Üzletigazgatóság 
szolgálati helyein. Ezzel el
lentétesen a táppénzes napok 
száma jelentdsen emelkedett. 

Kedvez&n alakult a mun
kabaleseti helyzet Záltony 
térségében. Figyelemre mél
tó, hogy az elscS félévben ha
lálos, vagy stilyos kimeneteht 
esemény nem fordult ekS. 

A szakszolgálatok többsé

génél a baleseti mutat& a 
munkavédelmi belymr javu

lásán utalnak. Kivitel ei alól 
a foiplmi �t, 
ahol a vc:ml�tcttdgi 
mútatdk� 

A munkabalesetek köz
veden okait vizsgálva megál
lapítható, hogy a környezeti 
hatásra visszavezethetd okok 
aránya nem emelkedett. Fi
gyelmeztetc5 következtetés, 
hogy a védc5eszköz, védóbe
rendezés hibájára, vagy hiá
nyára visszavezethetc5 balese
tek száma és aránya növeke
dett. 

A káros környezeti hatás, 
vagy környezet kialakítási hi
bákból bekövetkezett balese
tek száma oott. Az összes 
balesetek 10 százaléka. 

A balesdek közvetlen ki
váltó okai a sérült, vagy más 
57mlély fegyelmezetle� 
az elcSfrű-ellenes munbwg-
7.és, az ittasság stb. Ezek az 
ÖSS7.c:S munkabalesetek 32 
m11o11élit teszi ti. 

-,,.J.,.. 

111 ég az 6) torm'8y naegalmal,
sának napján, Horn Gyula és 
az llj miniszterek eskütétele 
után néhány ódval a parlament 
elfogadta a nyugdíjasok, a bal

eseti nyugellátások, valamint a nyugdíj
szerű szociális e11,llsok emelésér61 szóló 
határozatot. Ennek alapján szeptemberben 
átlagosan 8 százalékos emelésr terül sor, 
majd a nyugdíj-biztosítási önkormányzat
tal egyeztetve legkéscSbb október 15-ig 
dönt a parlament a szeptembert megelóm 
idc5re vonatko7.6 egyösszegű, visszamen6-
leges kiftzetésrc51. 

A Nagy Sándor és Kovács Pü szocia
lista képvisel& elóterjesztésére megszü
letc5 döntésnek fenntartás nélkOI örülhet
nénk, ha nem tudnánk, mennyi huzavona, 
milyen kemény alkudozások elózték meg 
a határozatot. A kötélhtizás pikantériája, 
hogy Békési László csak S százalékos 
emelést javasolt, mert mint mondta, a túl
zott nyugdíjemelés a nyugdíjasoknak is 
árt, a tegnapi kormánykoalícióból ellen
zékké vált képvisel& pedig az azonnali, 
januárig visszamenc5leges emelést szor
galmazták. 

Ebben a tényben, ennek az ügynek a 
kezelésében, mint cseppben a tenger, ben
ne vannak azok a dilemmák, ellentmon
dások, amelyekkel a követkem négy esz
tend&en szembe kell néznünk. Mert so
kan örültünk az MSZP gyc5zelmének, he
lyeseltük a �alista-liberális koalíció 
létrejöttét, jó szívvel konstatáltuk az új 
kormány megalakulását, de érezzük, hogy 
a gazdasági helyzet igen nehéz, tudjuk a 
koalíciós kényszerházasság kockázattal 
jár, csapdákat is rejteget, hiszen egymás
tól különbö-zc5 dolgokat kell összeegyez
tetni, egymásnak ellentmondó érdekeket, 
célokat és törekvéseket szükséges köms 
nevezóre hozni. 

A szociálliöeralis kormánykoalíció 
szociális garanciákkal körülbástyámtt pi
acgazdaságot akar, de - l'llint Horn Gyula 
hangstilyozta -, nem engedheti meg azt, 
hogy a vadkapitalizmus jelenségei méltat
lan sorsba taszítsák a társadalom többsé
gét. Ha a szociális piacgazdaságt61 - a mi
niszterelnök szerint - nem is várhatunk ál
talános jólétet a ciklus végére, arra azon
ban kaptunk igéretet, hogy megállítják a 
helyzet további rosszabbodását. Ennek ér
dekében a kormány visszasrorítja a kor
rupciót, új szellemű privatizációt kezde
ményez, munkahelyeket teremt, stabili
zálja a pénzügyi helyzetet, megteremti a 
gazdaság modernizálásának, a fellendü
lésnek a feltételeit 

F.z így nem is hangzik rosmll. Ám 
mindjárt elkomorodunk, ha az áfa és az 
energiaárak emelésére, a szociális kiadá
sok csökkentésére, a bérek visszafogására 
és a további szigorító intézkedésem gon

dolunk. Mert ez is együtt jár a liberális 
gazdaúgpolitikával, a piacgazdaság ki
építésével. Igaz, a kormánykoalíció nem 
ígérget. A pénzügyminiszter szerint rövid 
távon azért nem igérbetnek jobb életet 
mindenkinek, hogy hosszú távon majd 
mindenkinek jobb legyen. F.z a rövid táv 
azonban laSbnlénynek igéltezit. &. mi 
lesz, ha nco, maad tartal6k a türelomhcz, 
a be�sboz? Tudjuk, ebhez telJ az a. 

mérsétlolre MilyaerillS, palaúgi, IZO-

ciális megáftapodls, bdgy fennma� a 
társadalmi béke. 

Rendben van, de Horn Gyula �•
nmbeszédében felidézte a következó 
intelmeket is: a kormány vagy abba bu

kik bele, bogy még fedezet nélkül is tol
jesíti a szociális követeléseket, vagy ab

ba, hogy nem teljesíti. Reméljük, nem 
jönnek be ezek a jóslatok, mind

azonáltal nem szabd lebecsOlni az ilyes
féle v61eményeket. Valós dilemmákról 
van szó. Mert a kétmillió választópolgár 
nem azért szavazott a szocialista pártra, 
hogy szűkítse a társadalmi juttatásokat, 
és - a törvényes elóírásokkal szemben -
a nyugdíjakkal kezdje a takarékosko
dást, miközben milliós v6gkielégftése
ket fizetnek ki, miközben folyik a fel
háborító országos pénzpocsékol4s. Szo

cialista kormánytól a már megszerzett 
szociális minimum védelmét, szociális 
biztonságot várnak az emberek. Leg
alábbis a szerény megélhetés bizton
ságát, olyat, amelyet korábban meg
szoktak. 

Igaz, hallunk az igazságosabb közte
herviselésrc51. De igaz az is, hogy a bérb6I 
és ftzetésbc51 élók terheinek növelése, 
vagy a nyugdíjak beszorítása mindig egy
szerűbb és könnyebb, mint a feketegaz
daság felszámolása, a láthatatlan jövedel
mek megadóztatása, az adócsalások fel
derítése. Az is felmerül, hogyan lehet 
egyszerre vállalkozásbarát politikát foly
tatni és igazságosabb közteherviselést 
megvalósítani? Nemcsak elméleti kérdés: 
hogyan egyeztetbetd össze az individum, 
a piaci szabadság és a közösség, a szoli
daritás értéke, vagyis a baloldali és a li
berális értékek? Ugyanis az MSZP a sza
badság eszményei mellett elkötelezett de
mokratikus baloldali pártnak, az SZDSZ 
pedig mint a szolidaritás értékét magáé
nak valló polgári pártnak min&ítette ma
gát. Vagyis mindkét párt vállalta a másik 
értékeit. 

F.z jut kifejezésre a koalíciós megál
lapodásban, ez tükrözódik a kormány
programban. Ennek következményeként 
is szaporodnak .az olyan p61dák, ame
lyet am mutatnak, hogy a jobboldali 
ellenzék k6pviselc5i balról bírálják a 
szociálliberális koalíciót. MegvAltoztak 
a szerepek. Most 6k aggódnak a nyug
díjasokért, a munkanélküli pedagóguso
kért is. 

Számolni kell azonban azzal is, hogy 
a növekvc5 megélhetési terhekkel együtt 
felenSsödnek a baloldalról érkez6 kritikus 
hangok is. Nyilvánvaló, hogy a szakszer
vezetek sem lehetnek olyan mértékben 
megértc5ek a szociálliberális kormányzat 
törekvései, intézkedései iránt, hogy 57.em· 
bekerüljenek a munkavállalók, a szerve
zett dolgozók érdekeivel. 

A gazdaság minden szerepldjének, a 
tú&adalom valamennyi csoportjának és 
tagjának tehát jól kell értenie a jelenlegi 
társadalompolitikai szitdciót, mindannyi
unknak me1 kell tanulni hajmni a záto
nyokkal teli vizeken. M'5 •goldás 
nincs, mert nem válthatjuk le .m a: t6r
sadalm.a, sem a pzdadgi bel,--. J. 
jómi pedig - abqw a ,57,Ólú tartja, - mg. 
aály. 
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·Jól halad a budapest-hegyeshalom 
fővonal rekonstrukciója 

Az Európai Közösség nyu
gat-európai térségét az EK 
tag Görögországgal összekö
t6 Nürnberg-Bécs-Buda-

. pest-Belgrád-Athén, illetve 
a Belgrád-Isztambul-Anka
ra vasúti tengelynek fontos 
szerepe van a Közép-Euró
pán keresztül vezető tranzi-

földi szállítóktól rendelni, 
amelyeket a magyar ipar 
nem tudja előállítani. Ilyen a 
biztosítóberendezés elektro
nikus része. Az idegen mun
ka így mindös.sze 15-20 szá
zalékra tehető. A vonal biz
tosítóberendezésé-nek kor
szerűsítésére két ismert kül-

biztosítani. A tervezett 
üzembehelyezést az is nehe
zíti, hogy a pályát ez alatt az 
idő alatt, nem kevesebb mint 
tizenöt fázisban át kell építe
m. 

- Hol tart a pálya korsze
rűsítése? 

BerhJyi János miniszteri biztos mlltaga. at A� Akatel 
dggel kötött � jdent4stgtt. 

- Terv szerint halad a 
munka. A pályaépítési ten
dert elnyert négy volt MÁV 
építési fónökségből alakult 
kft, a dombóvári MAVÉP, a 
szentesi MÁV VHM, a deb
receni MÁ VHAVÉP és a cell
dömölki MAVÉPCELL tart
ják a határidőket. Az elkészí
tés utáni első ütemben, még a 
múlt év őszén, a Déli pálya
udvaron elkészültek az alagúti 
bejáratot megelőző tároló vá
gányok, valamint átépült a 
Délit a Kelenfölddel összekö
tő vonalszakasz. Az első fél
évben Bicske-Tatabánya kö
zött elvégezték a felújítási 
munkákat. Tatabánya-Tata kö
zött átépült a pálya. Tata-Al
másfüzitő között pedig ezek
ben a napokban fejeződött be 
a pálya teljes átépítése. 

tútvonalak közül. Fontossága 
magyar szempontból különö
sen jól lemérhet6. A MÁ Y 
Rt. devizabevételeinek dönt6 
részét például ezen a vonalon 
bonyolódó tranzitszállítások 
adják. Elsősorban a jelentős de
vizabevételek, továbbá a ver
senypozíció megőrzése indo
kolja a Budapest-Hegyesha
lom, s a Budapest-Kelebia kö
zötti f6vonal korszerűsítését. 

A hegyeshalmi f6vonalon 
például a pálya romló műszaki 
állapota miatt közel negyven 
helyen . található különböző 
mértékű, állandó és több mint 
húsz helyen ideiglenes sebes
ségkorlátozás. A pálya állapo
tának további romlása esetén 
a nemzetközi fórumokon már 
egyes gyorsvonatok leállítását 
helyezték kilátásba. Szeren
csére ez nem következett be, 
mert német kormányhitel for
májában, még ido'ben megér
kezett a segítség. Az ország
gyűlés pedig a múlt év július 
elején döntött a hitel felvéte
léről. A döntés után a vonal át
építésére fordítható 280 millió 
német márkáról gyorsan meg
történt a hitelszerződés aláírá
sa. S ett61 kezdve felgyorsul
tak az események. 

Hogy mi történt a parla
menti döntés óta eltelt egy év 
alatt? Erről beszélgettem Frá
nyó Ferenccel, a MÁV Rt. pá
lyalétesítményi igazgatójával. 

- Azzal kezdeném, hogy 
gyorsított ütemben megkezdő
dött a kivitelezés előkészítése. 
A MÁV szakértők közremű
ködésével aránylag rövid idő 
alatt befejeződtek a műszaki 
tartalom és az ehhez tartozó 
költségek meghatározására 
irányuló vizsgálatok. Kedvező 
volt számunkra, hogy a hitelt 
nyújtó német bank, az általá
nos gyakorlattól eltér6en, nem 
ragaszkodott sem a német fó
vállalkozáshoz, sem a beszál
lításhoz. Ezt figyelembe véve 
csak azokat a berendezéseket 
kellett tenderezés alapján kül-

földi cég, az Alcatel Ausztria 
és a �met Siemens nyújtott 
be pályázatot. Hegyeshalom 
és Almásfüzítő állomás 
elektronikus biztosítóberen
dezését az Alcatel, a fényve
zetőszálas kábel és a digitális 
átviteli rendszer, valamint 
Tata állomás elektronikus 
biztosítóberendezésének a 
kiépítését pedig a Siemens 
cég nyerte el. Mind a két 
céggel június végén, az Al
catellel 29-én, a Sieenssel 
30-án írtuk alá a szerződést. 

- Úgy tudom, hogy ilyen 

-Az év hátra levő részében 
a hegyeshalmi fővonalon ho� 
milyen munkát kell még elvé
gezniük a pályaépíto1aiek? 

- A Tata-Almásfüzitő közöt
ti vonalszakaszon a jobb vá
gány átépítésének utómunkáit 
kell elvégezni. Vágányfelújítás, 
sín cserék mellett szeptember 
végén, október elején a Kelen
föld-Budaőrs közötti vágány
felújítás következik. Tata állo-

A Si6me,u cég képiul4i uMn a MÁV Rt. képviseletében 
Frán,yó Ferenc pályaUttűtminyí ig,qató ú Vigh 1Vx>r, 

prq/ektlg(,rgaló it14 .fi/4 a ntrt.ódlst. 

berendezések a MÁV hálóza
tán még sehol sem üzemel
nek. 

- Ez a rendszer Magyaror
szágon valóban újnak számít. 
A MÁV döntése többek között 
azért esett a Siemensre, mert 
ez a korszerű biztosítóberen
dezés Németországban, Svájc
ban, Hollandiában és Finnor
szágban sikeresen üzemel. A 
szerződés a Siemens számára 
is kihívást jelent. Egyrészt 
azért, mert az elektronikus 
biztosítóberende-zést Tata ál
lomáson 1996. február 28-án 
üzembe kell helyezni. Más
részt, mert a kezelő és kar
bantartó személyzet kiképzé
sét, modern szimulációs és 
oktatógépeken a cégnek kell 

Tlllttf mor /ewtulti 

más teljes átépítésének föld
munkáit is el kell kezdeni. 

- Az elmondottakból ítél
ve, a négy 

MÁV pályaépítő 
kft-nek van mit csinálnia. 

- Panaszra már nem lehet 
okuk. Kapacitásukat jórészt 
a hegyeshalmi fővonalon fo
lyó korszerűsítési munkák 
kötik le. Ezenkívül az igaz
gatóságok területén a pálya
felújítási munkákból is ki ve
szik a részüket. Az ügyeseb
bek idegenfeles munkákat is 
felkutatnak és vállalnak. 

Ezek szerint a kft-vé vá
lás nehéz időszakán túljutot
tak. Megrendelésből, mun
kából már nincs hiány. A 
többi rajtuk múlik. 

Visi Ferenc 

.,, .,, 

A MAVGEP KFT. 
JÖVŐKÉPE 

Esküszöm nem a poén kedvé
ért írom, de ha gyermek.ko
romban megkérdezték, hogy 
mi szeretnék lenni egyből azt 
válaszoltam: mozdonyvezető, 
vagy kalauz bácsi. Ezt nem 
azért mondtam, mert bármiféle 
fogalmam lett volna, hogy ez 
akkoron - körülbelül 50 éve -
micsoda garantált előnyökkel 
járt: ingyen vasúti jeggyel 
minden családtagnak, biztos 
nyugdíiial, és úgy általában 
megtervezhető jövővel. 

Mi maradt ebbo1 mostanra? 
Például az, hogy a MÁV 

Rt. által több szakszolgálat te
rületén alapított 31 kft. új be
lépői munkahelyükre - avagy 

munkába igyekezve sem kap
nak ingyenes utazásra jogosító 
igazolvlinyt és ami ebből kö
vetkezik: családtagjaik aztán 
végkép nem. Így ebből az a 
helyzet alakulhat ki, hogy két 
egymás mellett dolgozó ember 
egyike ingyen utazhat, a másik 
pedig saját zsebéből fizetheti a 
jegy árát, mintha az égadta vi
lágon semmi köze sem lenne 
munkaadójához a MÁV-hoz. 

Illetve nem a MÁV-hoz, 
hanem az általa alapított "egy
személyes" kft-hez, amely 
munkaadója, de mint 100 szá
zalékos részvényes annyit, 
azért "áldozhatna", hogy pél
dául a MÁV Vasútépítő- Gé
pellátó és Szolgáltató Kft-s -
nyilván a többi 30 kft alkalma
zottja is - ingyen utazhasson 
oda, ahol olyan munkát végez, 
amelynek elmaradása Záhony
tól, Hegyeshalomig országra 
szóló gondokat okozna. 

A majdnem utolsónak ala
kult MÁ VGÉP kft-nek termé
szetesen valószínűleg ez a leg
kisebb gondja az alakulás óta 
eltelt alig félévben, de ez sem 
elhanyagolható. Meg sok min
den más, és erről a "sok min
den másról" beszélgettem 
Merkly István ügyvezető igaz
gatóval, Lakos György üzle
tágvezetővel és Vidra István 
szb-titkárral, üt-elnökkel, rész
legvezetővel. 

Elöljáróban csak két adat: 
1990-ben a mostani kft terüle
tén 1317 vasutas dolgozott, 
most 268. Az 1980-as években 
300-700 kilométer vágányt 
építettek át hazánkban, az el
múlt évben 20 kilométert. 

Itt tartunk. 
S, hogy a MÁVGÉP most 

hol tart a korábbi Géptelepi 
Főnökségből kft-vé alakulva, 
az elsősorban a piaci igények
től, illetve és - talán ez a leg
fontosabb - a pénztől függ. Ez 
pedig mint tudjuk sehonnan 
sem ömlik dézsaszám. Így az
tán a kft léte elsősorban a 
megrendelők és ellátandók 
pénzügyi helyzetétől függ, ala
posan megnehezítve a terve
zést, nehezítve a biztos jövő
képet. Ebbe aztán annyi min
den belejátszik, hogy még fel-

sorolni is sok, de mindenkép
pen "dobogós helyen" áll a 
MÁV nyolcvanas évektől 
kezdődött állami támogatásá
nak egyre nagyobb mérvű 
megvonása. A dologban az a 
"legmulatságosabb", hogy a 
cég nevében is viseli az álla
mi szót, lévén - államvasút -
van már vasúti törvény is -
egyelőre főként fiókban - a 
végrehajtás pedig egyre ké
sik. A közlekedési koncep::ió 
sem a legvilágosabb, s Merkly 
István is azt várja legjobban, 
hogy valaki végre mondja már 
ki vasút, vagy közúti szállítás ... 
Egyáltalán szükség van-e rá
juk? Természetesen igen, mert 
amíg pálya, híd és gépigény lé
tezik ez nyilvánvaló, de hol a 
pénz? 

Az igazgató véleménye 
szerint a kft-vé alakulások a 
létszámleépítés egyik eszközé
vé váltak, s mindezt Lakos 
György megtoldja azzal, hogy 

egy esetleges gyors felfutás a 
csökkentett létszám miatt ir
galmatlan nehéz helyzetet te
remthet. Erre csak azt lehet 
mondani: adná a jóisten! de az 
tény, hogyha például a Zá
hony-Kelebia forgalom újra 
normálisan megindulna, az el
bocsájtott szakember dolgozó
kat csak évek múlva lehetne 
pótolni, illetve visszacsábítani 
(A kft. különben létszámát te
kintve 5-ik a "31-ek" között, a 
bevételi, üzleti tervet figye
lembe véve a 7-ik.) 

S akkor beszéljünk a 
MÁ VGÉP profiljáról, tevé
kenységéről. Ezt "egyszerű" 
meghatározni: 75 százalék 
gyártás, gépüzemeltetés, gép
kölcsönzés, de ez úgy, hogy a 
géppel a kiszolgáló személy
zet is jár. Ez teljesen termé
szetes, hiszen ezek 80-100 
milliót érő gépek, nehezen ha
sonlíthatók össze mondjuk egy 
porszívóval, vagy egy padló
csiszológéppel, melyet alkal
manként háztartásunkba "li
zingelünk". A fennmaradó 25 
százalék pedig javítást, gyár
tást jelent, s ez sem tartozik az 
egyszerű feladatok közé ... 

S hogy milyen a viszony a 
MÁV-val, - egyszóval megvá
laszolható: korrekt, de miért is 
lenne máskép? Nem is lehet
ne, mert a gépeket a kft részé
re a MÁV adja bérbe, és elemi 
érdeke, hogy azok ne kihasz
nálatlanul álljanak. Ráadásul a 
gépek felújítása is, a MÁV-ot 
terheli. A kft az üzemeltetést 
végzi, 210-215 fizikai állo
mányban lévő speciális fel
adatra sza'kosodott emberrel, 
melyeknek átlag bruttó kerese
te 24-28 ezer forint. 

S ha már a bérekről esik 
szó: a kft társaitól eltérő gya
korlatot folytat. Ez pedig az, 
hogy a 13-ik havi bért tárgyév
re két részletben és ezt az elért 
eredmény függvényeként fize-

ti. Például úgy, hogy a DQ
tani vasutasnapra 50 százalék 
előleget fizetett, de ett61 füg
getlenül a különleges felada
tot jelent6 munkavégzést kü
lön dotálja. Az ebédpénzt 
1000 forintról 1200 forintra 
emelte, s ezen intézkedések 
tárgyalásakor már el is érkez
tünk a szakszervezeti munka 
tárgyköréhez. 

Bevallom nem irigylem 
Vidra István szb-titkárt. Nem, 
mert a kft-vé való átalakulás
kor újraválasztott, és újraalapí
tott szakszervezet 203 (!) tag
jának nagyrésze úgyszólván 
állandóan távol, külszolgála
ton van. Ráadásul nyugodtan 
mondhatom mindenféle pejo
ritás nélkül: cigány életet él, s 
teljesen nyilvánvaló, hogy a 
szociális problémákra jóval ér
zékenyebb az átlagnál. Ezt a 
gondot csak egy jólszervezett 
bizalmi hálózattal lehet meg
oldani, nagyon nagy kompro
misszum készséggel, s annak 
figyelembe vételével, hogy 

teljesen máskép viselkedik 
egy úgynevezett üzemben dol
gozó, mint kollégája, aki ál
landóan úton van. 

Vidra István úgy tűnik reá
lisan gondolkodó szakszerve
zeti ember és tökéletesen tisz
tában van azzal, hogy a kft-t 
csak most tanulják, - alig fél
éves múltjuk van - és teljesít
hetetlen követelésekért fölös
leges az asztalt verni. Ami szá
mára is elsődleges gondot je
lent az a privatizáció, s egy 
esetleges külföldi majdani tu
lajdonos megjelenésének vál
toztatásai. Változások, ame
lyek nem veszik figyelembe, 
hogy a kft jelenleg feltétlenül 
olcsóbban dolgozik az ajánla
tokat tevő külföldi ajánlkozók
nál, de mi van akkor, ha a tő
keerős külföldi behozza gépeit 
is, melyek hazájában feles
legessé váltak - nálunk viszont 
még bőven használhatók - s 
kezelőiként saját embereit kí
vánja foglalkoztatni? És ez 
csak egy lehetőség ... 

Ami viszont napjaink jel
lemzője az az, hogy a leépítés 
"levezénylése" rengeteg ener
giát követelt, és az "utórezgé
sek" kezelése még mindig na
pi probléma. 

Mint ahogy az is, hogy 

szinte bún lenne ennek költsé
geit csak MÁ VGÉP-re hárí
tani is felemás állapotot jelen
tene. Az üdül6 viszont - és va
lóban fontos dolog - megma
radt és üzemel. 

Végül záradékként Mer/dy 
István megjegyzése, mely a 
jövőről szól: 

"Nehezen tervezhet6 és 
bizonytalan, azt csak türe
lemmel lehet kezelni. Egy 
biztos: senkinek sem érdeke 
szétverni a kft-t." 

Így legyen ... 
VeéghÁüm 



beszélget6 partnerek 
ítélték meg, hogy a 

�mi f6nökség tevé
ységére, működésére 

összefüggések 
nil a nyilvánosságnak 
emes bemutatni a kö-

nyabb beosztásban is leg
alább szakmunkás vég
zettség és erre épül6 szak
tanfolyamokon szerzett 
szakképesftés(ek) szüksé
ges. A fcSnökség dolgozói
nak 45 szá7.aléka érettségi
zett. Szigorodtak az el6frá
sok a vasútegészségügyi 
alkalmassággal szemben 
is. 

A legtöbb beosztásnál 
követelmény az 1. n. vasút 
alkalmassá_gi csoport mi
n6sftés. Ujfelvételeseknél 
megncStt a szerepe a pszi
chológiai vizsgálatoknak. 
Szükség is van ezekre a 
szigorftásoba, mivel . a já
nlr n rendészeti szolgila
tot ellátók, a bűnözcSk tet
ten érésekor ha enSszakos
kodnak majdnem puszta 
kézzel védekeznek elle
nük. Gumi bottal rendel
keznek ugyan, de ennek 
használatára ritkán kerül 
sor. 

Sok veszély leselkedik 
rájuk, f6leg éjjeli szolgálat
ban, amikor is küls6 vágá
nyokon tárolt értékes ra
kományokat kell ellen6riz
niük. A tolvajok elószere
tettel az éj leple alatt dol
goznak legszf vesebben. 
Elég gyakran elcSfordul, 
hogy a tolvajok szembe
szállnak a vasúti rendésze
ti jár6rökkel. 

Tetten ért 

fosztogatók 

me�. Nem számolva azzal 
a megeldzcS munJOt fiatasá
val, amit 11 ezer esetben a 
vasúti kocsik ellencSrzésé
vel értek el. Több. mint 
7000 esetben intézkedtek a 
rendésuti járorok. A rend-
6rségnek további intézke
dés végett átadtak 200 sze
mélyt. 

Gyakran olvasni arról, 
hogy a vagonfosztogatók 
között szép számmal van
nak vasutasok is. Ezt nem 
tagadja a f6nök, de túl
mttnak tartja, a vasutasok 
szerepének fenti minósfté
sét. A vasutasok közül a 
bűnszövetkezetek els6sor
ban hazánkban munkát 
vállaló külföldieket igye
keznek megnyerni bűntár
saknak: Ennek oka, hogy 
ezek az emberek legjobban 
befolyásolhatók. Eletlehe
tóségeik miatt többen en
gednek a csábításnak. A 
vasútvédelmi szolgálatnál 
dolgozók közül ritkán for
dul el6, hogy a szervezett 
bűnözés részeseivé válja
nak. Ma már követelmény 
a szolgálatnál minden be
osztásban az erkölcsi bizo
nyítvány több munkakör
ben a fedhetetlenség iga
zolása. 

mányzik 

a megbecsülés 
Igaz, hogy nem verjük 

nagy dobra egyre terebé
lyesed6 feladatainkat és 
javuló munkánkat kapcso
lódik be a beszélgetésbe 
Sz. Mihály a VSz fdnöksé
gi szb-titkára, aki 300 fcS
nyi VSz tagságot képvisel. 

Megoldásra váró felada
tok között sorolja, mint a 
VSz célkitllzéseit! Ebben 
az évben el akarják érni az 
állomány többségét érint6 
új bérbesorolást. Sérelme
zik, hogy munkájukat és 
ezzel járó személyi köve
telményeket alá értékelve 
többségük 7. 8-9. bérkate
góriába került. Indokolt
nak tartják helyette a 11. 
bérkategóriát. Ez fejezné 
ki legjobban a munka ve
szélyességi fokát, azokat a 
megváltomtt követelmé
nyeket, amircSI már szó 
esett. 

Az szb-titkár, aki egyben 
a VSz védelmi tagozatát is 
képviseli, sürgeti az 
egyenruha ellátás folya
matosságának biztosf.. 
tásét; �tkezési hozzájáru
lás rendeúsét és a mun
kahelyi szociális -ellátás 
javftását. 

A nagyobb nyilvánosság 
segfthet abl,an, hogy a 
MA V7'Rt. ilzm\bizliOíllági 
vfilelmi szolgálata meg
kapja azt a megbec&ftl&t, 
amit jopan�t. 

R� velom a l)nva � 
res.u. :ffl ez a :vonal a Bala
tonra igyekv6, iodn keM 
utasoknak. Hét i67.q,é van. 
Ennek ellen- a gyors 
utasszámlálásoín S'l.ennt d 
üfóhelykihaszn'1ás körillbe
lül 60 százalékos. Nem is 
rossz arány a 36 szhalfkos 
átlagm itlagos til6helyt1-
használtsághoz viszonyítva. 
Úticélom Fonyód állomás. 
Peti Istvánnéhoz, a Vasuta
sok Szakszervezetének állo
mási szakszervezeti bizottsá
ga titkárához jöttem. Tudo
mást szereztem ugyanis ar
ról, hogy férje is szb-titkár 
Balatonszentgyörgy állomá
son. Kevés olyan család ta
lálható a szakszerveuti moz
galomban, ahol mindkét há
zastárs a köz javát szolgáló 
társadalmi funkciót lát el. 

Hogyan kezdódött kapcso
latuk a szakszervezettel? 

- A férj és a feleség szülei 
is vasutasok voltak és a VSZ 
tagjai. A házaspú a közgaz
dasági technikum elvégzése 
után a szülók pályáját követ
ve a vasúti szolgálatot vá
lasztotta hivatásul. Ahogy ez 
abban az időben természetes 
volt, a munkábaállással egyi-

Tudományos tanácskorAs 

ddbeQ sz$aervezeti tap 
lettek. �es � Mi 
fiatal pil'pJa szmt.f 1>6rb11Íá
mosan alakúlr. MiAeáW • 
kéreskedelmi szolptatidl 
k�k, ott dof� jelen,. 
leg is. A feleség kereskedel
mt hivatalnok, a férj lfereske
delm1 iázlegvezekS. 

Peti lstvamné volt bazalmi, 
fc1bizalmi, nófetel6s, titkár
helyettes, s végül már más& 
dik alkalommal szb-titkár. A 
férj a szakszervezeti titkári 
funkciója mellett az üzemi 
tanácsban lát el felelc5s tiszt„ 
séget. A vasút jövőjével kap
csolatban fellendülésben re
ménykednek. Nem tartják: 
járható útnak az elbocsájtáso
kat, a munkahelyek meg
szüntetését, ös.uevonását. 
Tudják, hogy a Vasutasok 
Szakszerveutének célja, 
hogy ez a MÁV-nál elkerül
hető legyen. Mindketten 
hangsúlyozták, hogy ma már 
az elbocsájtásoknál nincs 
szelektálási lehetóség. Csak a 
jók között lehet választani. 
Sokan fordulnak hau.ájuk, 
gondjaikkal, ami a bi7.alom 
jele. F.z tartja bennük a lel
ket. Legnagyobb sikernek 
mindketten megválasztásukat (pálm) 

Nemzeti múltunk és a vasút 

1 úJius 22-én a 
MÁV Rt. Vezér
igazgatóság épüle
tében Kisteleki Mi

hály, a gépészeti foosztály 
vezetője nyitotta meg a 
"Nemuti múltunk és a vas
út" című tudományos tanács
kozást. Beszédében emlé
keztetett arra, hogy a MÁV 
História Munkabizottság /ma 
már Nosztalgia KftJ tíz éve 
alakult és az évforduló alkal
mából rendezte meg a Vezér
igazgatóság, a Közlekedési 
MÚ7.eUJII, a Közleke
déstudományi Egyesület és 
természetesen a MÁV Nosz
talgia Kft. /köztiszteletben 
álló elnöke dr.Heller 
György) együttmdködésével 
a szimpóziumot. 

Az eltelt évtizecl>en a bi
zottság szorgos munkája 
nyomán nemzetközi hínl 
nosztalgia járműpark jött lét
re. A gőzmozdonyok és a ko
csik között 100, 120 évnél 
id6sebbek is találhatók. A kii
lönleges utazást kedve� 
ezekból a járrndvekból öa-
ll'r,dllított szerelvmyekbl 
tébetftelt bUomes kimndulá-
sokali 

E16kazítik az 1847-ben 
létesült -els6 szollM>ti vas
útállomáson me� 
dó állandó vasúti j6nndki4l
lí&ás teR6t, A bel�íaAr 
ténebni jde� ,lll.Uta,tj\ 
u is, bo 1'849-Te'b ide 6r-

A nosztalgia. vonat moztlonya 

küló lw>ss4th-konnány. és a 
Szent Korona. 

Bemmolhatunk .anól is, 
hogy fellendült a vasúti is
meretterjesztd könyvkiadás. 
Az újonnan megjelent köte
tek már tekintettel ffPJlak u 
angol és német nyelvd érclek
lódókre is. 

A rendezvényen 14, vetfteK 
képekkel is kísért, tudo
fflányos kutatáson alapuló 
eltiadú hangzott el. A tmmk 
�gét jellemzi azok 
felsorolása: A ma11ar vasd&. 

Ma�� A MÁV His
tón� múltp, 
és fel�tai. Amagyu': 
Ml6iat ldalál111.túúat vm
d)ata, A D1-1is � 
nyok és kocsa'"lt újp6pít&e, A 
� �bnun, A 
MÁV ·nnfeml&védélmi lehe-
�. Vas4tbar6ta1t P.uí6-
� A tifAV aoaíal,a-

87.1111 péilzügyi v�i, 
Nosztalgiafb:em és vállalko
zás, A MÁV a a vaaúttört6-
nelmi könyvkiadás. 

Az egésznap,s 6rt6kes la
nácskodst Kaloda Andrú, a 
Kklebd'5i M6zeum fdigaz
gatója tartalmas �vával 
ért yqet Múga,p. a sze� 
teJnber 24,,jg �Dként 
menetrend S7.CD11t kmletcd6 
nosztalgiavonat bmóm kocsi
val megeldsftctt aerelvény
.., kellemes ldkapcsólódút 
bblosltóatadst61vezllettl,k 
a,- iieihfvottak Nagymarö&
Viaepidra. 

Aj6nl4s: �demll. .figye
lemmel ldlémi • Noc,.tal,gia, 
Iqi. �y8'df, idacW.. 
�A��� 

� .-







� 
4s itt J:'eJ)Ült eÍdször. don-
sidt barátndivel együtt jöv6-
re is suretne Farkashegyte 
jönni - 4s repilliü. 

Taká'cs Csaba viszont már 
"veteránnak• számít, mivel 
az idén júliusban már hato
dik alkalommal vakációzott 
a repül6táen (szülei szin
tén mindketten vasutasok). 
Az els6 felszállása óta hatá
rozott szándéka, hogy 

�ti4@llf leJ#: S mivel 
mádMOltötte a� 
hu; sziikdges életév� és 
az örvosi vizsg!latoktól 
sem kell tortaiüa, élt az al
blonunal, s jelentkezett a 
MÁV BESE ősszel induló 
kézdtS vitorl6zórepö16 tan
folyamára. Korábban négy 
évig gyermekvasutas is volt 
("smlgáláti útjain" nem egy
s zer nyílt alkahna a magas
ban suhanó repüldgépeket 
figyelni), s ptémök suretne 
l!nni - és mellette repülni. 
Am nemcsak a repülés, ha
nem az itt sur7.ett barátok 
is sokat jelentenek számára. 

Miután a tábor turnusai 
alatt az ejtcSemy6sök, moto
rosrepül6k, modellez6k, h6-
légballonosok, sárkányre
pül6k szintén "bemutatko� 
tak", ezek a szakágak is sze
reztek ifjú követ6ket. Külö
nösen surencsés dolog 
volt, hogy a motoros múre
püll válogatott tagjai (köz
tük Besenyei Péter, Daka 
Olga, S.zász Alajos) épp ak
km:ilián wtdtták edzéseiket 
a íaikasltegyi �� 
IJigba' ml!� hogy ,az 
��-m6,. 
dosftottá az ismert -,. 
szövegét: "Góbéval szállni 
élvu.et, ha megnövök pilóta 
leszek. .• " Jónéhányan pedig 
(akik életkoruknál fogva 
megtehették) még hazauta
zásuk el6tt bejelentették: je
lentkezni szeretnének az 
&szel induló kezdd vitorlá
zótepül6 tanfolyamra. 

Büki Péter 

t 

Meghalt Fekete László 

Jólius 6.-án 21 hálókocsi ka
laút egyesOJetet � Há
lókoai kalauzok 57.ablai 
Egyesülele- néven. Az egyesO
let 57.ékhelye: MÁV Rt. Uta
sellátó F6nökség 1053 Buda
pest, Veres Pálné Utql 9. 

Az egyesület non-profit ér
dekeltségd, �1-
lemi mdbely. Célkitllzései kö-
7.é tartozik minden olyan témá
val ösueftlgg6 kérdésben 
szakmai dolgozatok és javasla
tok készítése, amely kapcsoló
dik a háló- és fekv6kocsi üze
meltetéséhez és az utazókö-
7.6nség részére végzend6 szol
gáltatási feladatokhoz. A ter
vek között szerepel a bel- és 
külföldi szaksajtó, szakiro
dalom figyelése is. 

Alapítói kiemelt feladatnak 
tekintik a magyar háló- és fek
v6kocsi közlekedés törté
netérol írott és képi anyagok 
gydjtését, rendszerezését és 
feldolgozmt. 

Az egyesület tagjai lehetnek 
azok a hálókocsi kalauzok, 
akik legalább 12 hónap egybe
függ6 id6tartam óta hálókocsi 

kalauz munkakörben vannak 
foglllmtatva. 

MetfnyiJúos 
elnök 

* 
Az eg�let várja azoknak 

a vasutasoknak a jelentkezését, 
akiknek bármilyen írott vagy 
képi anyag (levél, lljságcikk, 
újság, írott közlemény, nagyon 
régi menetrend, reklám swró
lap, plakát, fénykép, rajz, gra
fika, esetleg tárgyi emlék) van 
birtokában, amely összefüg
gésben van a magyar vagy kül
földi háló- és fekv6kocsi közle
kedéssel. Az egyesület gyüjti, 
rends7.erezi és feldolgozza az 
írott és képi emlékeket. Kérjük, 
hogy tegyék lebet6vé a tárgyak 
megtekintését, lefényképez.ését. 
EbbcSI a célból az ország bárme
lyik résl.ére elutazunk. 
· Az értesítést az alábbi címre 
küldjék: Hálókocsi Kalauzok 
Szakmai Egyesülete MÁV Rt. 
Utasellátó F6nökség, 1053. 
Budapest, Veres Pálné utca 9. 
Városi telefon: 1142-207 (Bu
dapest Keleti pu. 9-es Mozgó
szolgálat) 

Vasúti telefon: 01/18-73. 

A MÁV Rt. Budapesti Üzletigazgatóság anyaggazdálkodási 
� �kesftéSi Ql.tára - MÁV N111•i Szettárf6nök
stg - akciót hirdet. :Az akció keretében kedvezményes ruba
-v.úút rendeznek, amíg a készlet tart. BzenkfvüJ killön� 
anyagféleségeket, szerszámoka� afpkocsiallca�eket; -vil

lanyszerelési anyagokat is 61ékesftenek hQgy csak néhányat 
említsünk. 

Cfm: Budapest, VI. Podmaniczky utca 24. Nyitvatart'5: 
b6tf6t6I csOtörtötig 8--15 ónig. pénteken 8-12 óráig. Érdek
l6dni lehet Pálla Ferencnél. 

Üzemi hívószáma: 46-41, 47-62. Városi: 1128-670/112-es 
mellék. Magán és közületi vásárlókat egyaránt kiszolgálnak. 

Az alábbiakban ismertetjük a kedvezményes ruhavásár ki

nálatot: 
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A tisztségviselők képzésében 

Az elnökség állásfoglalása 

a nyugdíjbiztosítás rendezésére Korszerű tartalom, új forma 
Már korábban is érlelődött, de a 

Szakszervezetünk elnöksé- napjától járó rendszere, iga- mástól függetlenül biztosítási XIII. kongresszuson és az azt követő 
ge augusztus 18-i ülésén ál- zodva az előző év nettó ke- áganként megalkotni a bizto- középszervezeti választásokon egy-

hangú igény merillt fel a tisztségvise-
Kiild6sze"ezet: 

Budapesti 

Cún: Niv: V1161i 
*• 

Budapest Király Károlyné 01/1�28 lásfoglalást fogadott el a resetek alakulásához. sítási alapok éves költségve- lői képzés új alapokra helyezésére. 
Nyugdíjbiztosítási Önkor- Döntésre érett egy új nyug- téséről és költségvetési be- Az elmúlt években jelentősen meg
mányzat 1994. június 24-i díjrendszer kialakítása, ehhez számolójáról szóló törvény- változott az a gazdasági környezet, 
közgyűlésének ajánlása alap- kapcsolódóan egy új nyugdíj- eket. Az államháztartási tör- melyben a dolgozók és a szakszerve
ján, amelyben a készülő kor- törvény előkészítése. Ezen vényben erről szóló rendel- zetek is végzik munkájukat. Letisztul-

Területi Bizottság VIIl. Kerepesi út 3. 01/19-96 

ni látszanak a munkavállalók és munmányprogramhoz él javasla- belül meg kell találni a lehe- kezéseket az önálló biztosí- kaadók érdekei és ez a letisztulás az 

Miskolci 
Területi Bizottság 
Debreceni 
Teriileti Bizottság 
Záhonyi 
Területi Bizottság 
Si.egedi 
Területi Bizottság 
Pécsi 
Területi Bizottság 

3527 Miskolc 
Kandó K. tér 1. 
Debrecen 
Petőfi tér 12. 
�ony_ MAV Allomás 
6 725 Si.eged 
Indóház tér 11. 
Pécs 
Indóház tér 1. 

Berta Attila 04/1�2 
Bánsi.egi József 03/29-70 

03/29-11 
Fallcenheim József 03/33-49 
Cseh Ferenc 06/15-27 

Spitl Gábor 05/16-16 
tokkal, a nyugdíjbiztosítás tőséget a rugalmas nyugdíj- tási ágazatokhoz igazodóan érdekkülönbségeket is mind jobban a 
érdekeit érintő, rendezésre bavonulásnak is. Egyidejűleg kell megalkotni. Rendezést felszínre hozza. Fogalmazhatunk úgy 
váró legfontosabb kérdések- felülvizsgálatot igényel a igényel a két biztosítási ága- is, a szakszervezet végre azt teheti 

ró!. korhatár előtti nyugdíjbavo- zat közötti feladatmegosztás ami a dolga - érdeket, méghozzá 

A Vasutasok Szakszerveze- nulás jelenlegi formája. Egy és jogi kapcsolatrendszer. munkavállalói érdekeket védeni. Ah- Szombathelyi 9700 Szombathely Horváth Csaba 07/15-25 
Területi Bizottság Vasút u. 6. 07/15-45 hoz azonban, hogy ezt a küldetését hitének fontos érdeke fűződik UJ rendszerben különböző Nagyon fontos lenne különö- telesen és hatékonyan tudja ellátni a V asútegészségügyi 1068 Budapest VI. Dr. Bobay Kornélia 
Intéro Bizottság Benczúr u. 41. 
Központi Hivatalok Budapest Somogyi Imre 01/35-35 ahhoz, hogy nyugdíj ügyek- előjelű ösztönzők alkalmazá- sen a bonyolult és költséges tisztségviselői jószándék - bár szük

ben határozott álláspontot sával is számolni kell. keresztfinanszírozási rend- séges - de önmagában nem elegendő. 
képviseljen. Tagságunknak Pozitív irányú változásra szer megváltoztatása. Dön- HisZém, hogy mindenkiben, aki 
45 százaléka vasutas nyugdí- van szükség, a jelenlegi tést igényel egy önálló bal- társai bizalmából elvállalta, hogy 

és Intézmények IB. Andrássy út 73-75. 01/34-18 

J·as. Közel 150 ezer főnek a nyugdíJ·rendszemél ,·s, pe'lda'- tb" t 'tá . , l ' t h , tisztségviselőként szót emel érdekük-
, ese 1z os1 s1 ag e re oza- ben, meg van az a szándék is arra, 

Jármiijavíló Kft-k 
Intéro Bizottsága 
Ifjúsági Tagozat 
KOB vezetője 

Budapest 
Elem u. 5-7. 
Szolnok 
Budapest 

Kis Tamás 01/83-56 
Szabó János 02/14-13 

02/15-21 
Karácsony Szilárd 01/1 9-77 MA V Nyugdíjigazgatóság fo-, ul az utóbbi években kiala- sának kérdése is. hogy a feladata ellátásához szükséges 

lyósítja a nyugdíját. kult igazságtalanságok csök- A VSz elnöksége működé- ismereteket elsajátítsa. Sajnos az el- VI. Benczúr u. 41. 132-es mell. 

A nem rég hivatalba lépett kentésére. Módosítást igé- si körének sajátos fel tételeire múlt időszakban erre a jelentkező igé
új kormányzat, illetve azt al- nyelnek a régi keresetek va- való tekintettel a fentieken nyeknél kevesebb lehetőség kínálko-

zott. Tapasztalatom szerint az átfogó képzési forma megvalósítását hagyta kotó koalíciós pártok ígéretet lorizációi, a degresszív be- túlmenően céljaink között , d k, , h', . h , J·o'va' a tesro··iet. es ren szeres epzes 1anya 1s ozza-tettek egy szociális paktum- számításuk-, a járulékköteles meghatározónak tartjuk a járult ahhoz, hogy a kelleténél keve- !. Az alapszervezeti tisztségvise-
ban foglalt megállapodásra, felső határ

1 
a hozzátartozói Vasutas Biztosítási Önkor- sebb volt a sikerélményünk, vagy túl lők átfogó és rendszeres képzését az 

amelynek keretében megfo- ellátások aránytalanságai te- mányzat kialakítását, amely- magas árat fizettünk egy-egy érdek- országot behálózó 30 csomóponton 
galmazásra kerülhetnek a rületein. nek törvényes feltételei né- védelmi eredményért. A képzés teril- havonta egy, azaz októbertől áprilisig 
munkavállalók érdekei és a Aktuális teendők közé so- hány korrekcióval a parla- !etén tátongó űrt ki kell tölteni! - �s

l�
efn -�t alkalommal, hat téma 

ta'rsadalombi'ztosi 'tá'ssal o· ·sz- 1· k '// • . ,1 1 J& d B' , hangzott el sok helyen és sokféle kép- : o gozasaval kívánjuk megalapoz-ro JU , az a arm vagyon ;ut- ment a ta e ,oga ott 1ztos1- pen. m. 
szefüggő kérdések is. A tár- tatást, a központi költségve- tási Önkormányzatok Alap- A Vasutasok Szakszervezete el- 2. A szakágak tevékenységéből 
sadalombiztosítás nyugdíj- tés szerepvállalását a nyug- szabályaiban adottak. nöksége - a kongresszusi határozat- adódó sajátos igényeket két-három 
biztosítási ágazatainál a díjak finanszírozásában. Ha- Szakszervezetünk e mellett nak eleget téve - ez év május 24-én napos intenzív képzés keretében 
meglévő problémák rendezé- tékonyabb jogi eszközök al- számít azoknak az ország- azért hozta létre a képzési és oktatási egyedi tematika alapján szeretnénk 

bizottságot, hogy lehetőség szerint kielégíteni. 
se sürgős feladat. Ezért indo- kalmazását a járulék kintle- gyűlési képviselőknek a tá- minél több tísztségviselő számára te- 3. A központi képzés _ mely nyi-
kolt, hogy a megoldásukra vőségek behajtásánál. mogatására, akik valamelyik gye lehetővé korszerti és már másnap tott minden érdeklődő számára - el
irányuló szándék megjelen- A nyugdíjbiztosítási ágazat munkavállalói érdekképvise- a gyakorlatban használható ismeretek sősorban a középszervezeti tisztségvi
jen a készülő kormányprog- alapvető érdeke, hogy bevé- let ti sztségviselői, köztük a elsajátítását. selők és szakértők felkészültségét hi-
ramban. teleihez a lehető legrövidebb Vasutasok Szakszervezete A bizottság a munkáját az igények vatott továbbfejleszteni. 

felmérésével kezdte. Ennek a több 4. Helyi igények alapján lehetőség 
Az elnökség egyetértett a úton és időben hozzájusson. tiszteletbeli elnökére. mint másfél hónapig tartó előkészítő nyílik közvetlenül az alapszervezeti 

Nyugdíjbiztosítási Önkor- Ennek egyik feltétele, újra munkának az eredményeként állt testületekben tisztséget vállaló kollé-
mányzatnak azzal a javasla- kell fogalmazni a társada- Győri István, össze az 1994-95-ös, szeptembertől gák ismereteinek szélesítésére is. 
taival, hogy az önkormány- lombiztosítás pénzügyi alap- Nyugdíjbiztosítási májusig tartó oktatási időszak képzési Nem szabad kihagyni a felsorolás-
zatban képviselt munkaválla- jairól szóló törvényt. Minél Önkormányzati képviselő, terve, melyet az elnökség augusztus hói az elsőként a záhonyi területi bi-
lói szervezetek a szociális előbb célszeru'bb lenne egy- VSz alelnök 18-i ülésén fogadott el. zottságtól érkezett javaslatot sem. A 

A képzési és oktatási bizottság- szakszervezeti ismereteket is köny-paktum keretében készülő hoz beérkezett javaslatok alapján nyebb játékos formában és valódi tét 
megállapodásoknál az állami négyféle _ egymást kiegészítő _ elérését célozva elsajátítani, ezért ja-
szervekkel szemben képvi- nuártól felmenő rendszeru vetélkedőt 
seljék és érvényesítsék az ön- ,-------------------------------------. kívánunk szervezni. 
kormányzati ajánlásokat. 

M 
• 

d"• k ll f• 
. Terveink szerint a későbbiekben 

ennyi tag lJat e lZetnl a VaSUtaS valamennyi képzési formáról rend-Melyek ezeknek az ajánlá- szeres és részletes tájékoztatást kívá-
soknak a főbb elemei? 

d"• k k? 
nunk nyújtani a Magyar Vasutas ha-

Alapvetően fontos, hogy az n YU g 1 j aSO na • sábjain, de hogy a lap következő szá-
Országgyűlés erősítse meg és máig sem kelljen azoknak várnia, A vasutas nyugdíJ·asok saiátos ér- díJ ·as Szervezet kongresszusa 1994. gélyben csak az a tag részesíthető, ... ,kn k é d kJód' 't & lk lt ttü·k hajtassa végre a Nyugdíjbiz- � öAJ e az r e ese 1e e e a 

dekeinek me0ielenítésére és képvi- J'únius l-én az alábbiak szerint dön- aki tagdíJ 'át a meghatározott mér- téma iránt a 'ent1·ekben megad1"uk a tosítási Alap önállóságára, CJ , 11 

seletére a VSz. Országos Nyugdíjas tött: tékben rendszeresen fizeti. képzési és oktatási bizottság tagjainak stabilitására és a nyugdíjkia-
dások finanszírozásában az Szervezetének kongresszusa önálló 1. A tagság nem terhelhető a tag- 8. Az alapszervezet önkéntes 
állam szerepvállalására vo- szervezetet hozott létre, amely a díjak nagyobb arányú emelésével. többlet tagdíjfizetést elfogadhat. 
natkozó rendelkezéseket. Ke- VSz Alapszabályával, Szervezeti- 2. A tagdíj mindenkor a havi 9. A munkaadók, munkavállalók, 
rüljenek pontos, egyértelmű és Működési Szabályzatával össz- alapnyugdíjhoz kapcsolódjon. vagy egyének egyszeri befizetésé-
szabályozásra az önkormány- hangban álló saját Szervezeti- és 3. A tagdíj teljes összege tovább- vel, illetve éves meghatározott 
zati javaslatok, előterjeszté- Működési Szabályzata alapján látja ra is a nyugdíjas alapszervezetnél összeggel az Országos Nyugdíjas 
sek állami kezelésének rend- el feladatát. maradjon. Szervezetet, az alapszervezetet, 
je. Kapjon lehetőséget az ön- A tagdíjak mértéke 1991. január 4. A 2. 3. pont figyelembe véte- vagy a Nyugdíjas Alapítványt tá-
kormányzat képviselője ah- 1. óta nem változott, ezért újbóli lével a tagdíj fizetés mértéke 1995. mogathatják. 
hoz, hogy részt vehessen a megállapítását indokolttá tette, egy- január l-től az alábbiak szerint vál- 10. A munkavállaló, vagy egyén 
Kormány és az Országgyűlés részt a nyugdíjak évenkénti emelke- tozik: a rendszeres befizetésekkel az Or-
nyugdíjbiztosítási kérdéseket dése, másrészt a forint értékének fo- 7 500 forintig 10 forint, szágos Nyugdíjas Szervezet "Tisz-
tárgyaló ülésein és ott meg- lyamatos csökkenése. 10 001 forintig 15 forint, teletbeli tag"-jává válik. Az erről 
védhesse a testület javaslata- Az alapszervezetek jelenlegi tag- 15 001 forintig 20 forint, szóló tanúsítványt az Országos 
it. díjbevételének szociális segélyre 20 001 forintig 25 forint, Nyugdíjas Szervezet elnöksége, 

A legfontosabb teend6k fordítható része már arra sem elég, 25 001 forint felett 30 forint. vagy az alapszervezet, csoport vá-
közé tartozik, hogy a Nyug- hogy a legrászorultabb kérelmezők 5. A tagdíjfizetési kötelezettség lasztott testülete adja ki. 
díjbiztosítási Önkormányzat mindegyike legalább minimális se- alól felmentés nem adható. 11. A vasutas nyugdíjas alapszer
által 1993-ban kidolgozott és gélyt kapjon. 6. Méltányossági alapon a rászo- vezet "Tiszteletbeli tag"-nak minő-
előterjesztett javaslatok alap- Jelentősebb változást a nagyobb rulóknak 10 forintos minimál tag- sítheti: 
ján kerüljön szabályozásra a tagdíjbevétel jelentene. díjfizetésre hozzájárulást az alap- - a 85 év felett, e címre érdemes 

nevét, címét és telefonszámát, akiktől 
folyamatosan naprakész tájékoztatást 
kaphatnak. 

Befejezésül engedjék meg, hogy az 
oktatásokon résztvevőkről és az előa
dókról szóljak, hisz ők azok, akik 
mindegyik képzési formában egyaránt 
érintettek. 

A résztvevők többségükben tiszt
ségviselők, azon egysze!Ű oknál fog
va, hogy a képzéshez szükséges mun
kaidőkedvezményt csak részükre tud
juk biztosítani. Ők a tagok bizalmából 
és érdekében vesznek részt a tanfo
lyamokon, melyek költségeit a tagdí
jakból fedezzük. A résztvevők fel
előssége elsősorban az őket megvá
lasztó tagok iránt nyilvánul meg, mert 
a távollétük alatt társaik gyakran he

lyettük is dolgoznak. Ez az egymás 
iránti felelősség a bizalomra épül, 
melyet a résztvevők társaik javára 
megszerzett tudása szándékaink sre
rint erősíteni fog. 

Kik lesznek az előadók? VSz ta
gok. Olyan VSz tagok, akik koráb
ban- a résztvevőkhöz hasonlóan -
munkatársaik bizalmából váltak tiszt
ségviselővé, vagy szakértővé. Olyan 
VSz tagok, akik mind kiváló ismerői 
szakterilletüknek és akik azért vállal
ták ezt a feladatot, hogy ismereteik és 
tapasztalataik átadásával segítsék tár
saik munkáját és nem utolsó sorban a 
résztvevők által gyarapítsák saját tu
dásukat. 

Fogadják őket bizalommal. 
Karácsony Szilárd 

KOB vezetője 

nyugdíjak évenkénti rend- A vasutas nyugdíjasok tagdíjá- szerve:zet, csoport is adhat. tagját, akit a tagdíjfizetés alól is 
szeres emelésének az év első nak mértékéről az Országos Nyug- 7. Szakszervezeti szociális se- mentesíthet, ha erre igényt tart. Kép szöveg nélkül 

Pintér Gábor rajza 
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Keneséról 

a francia Riviérára 

Vasutas gyerekek élményekben gazdag vakációja 

!úlius 8-án, pénteken a csak a lovak, a jó levegő partokban kolbászt sü
gnagyobb déli forró- és a jó magyar bor tudta töttünk, ezt a franciák 

ságban, kis társaság gyü
lekezett a Keleti pályaud
varon, a kilencedik vá
gány végénél. Az Orient
expresszt vártuk. A szü
lők mellett álldogálva 
méregette egymást a sok 
gyerek, majd miután -
vagy anya-apa, vagy mi 
magunk - ismerősöket 
fedeztünk fel egymás
ban, kettes, hármas cso
portokban mentünk ebé
delni a közeli étterembe, 
ahol az asztalok mögül 
szemrevételezhettük a 
franciákat is. Már akkor 
megkezdődött az ismer
kedés: a franciák nevelő
je, Agnes, asztalról-asz
talra elbeszélgetett a ma
gyarokkal, kivel milyen 
nyelven értett szót. 

Kétórás buszozás és ki
sebb elhelyezkedési bo
nyodalmak után végre 
lerakhattuk csomagjain
kat és fáradt tagjainkat a 
balatonkenesei gyermek
üdülóben. Az elkövetke
ző három napban min
denre jutott idő: hajóki
rándulás Tihanyba, vízi
biciklizés, fürdés, buszos 
kirándulás Nagyvá
zsonyba, ismerkedés a 
balatoni éghajlattal (40 
fok árnyékban). 

Kedden folytatódott az 
érdekes programok soro
zata, de immár Budapes
ten. A franciáknak na
gyon tetszett minden, az 
ételeinket ugyan egy kis
sé fűszeresnek találták, 
de mindig vidámak és 
elégedettek voltak. Le
hettek is, hiszen az idei 
pesti program színesebb, 
érdekesebb és praktiku
sabb volt, mint a tavalyi. 
Jártunk a Várban; a Má
tyástemplomnál egy iga
zi magyar záport is átél
hettek a vendégek; az 
operalátogatás után a 
Hősök teréig sétáltunk el. 
Fagylaltoztunk a Margit
szigeten, úttörővasutaz
tunk, folklórt néztünk, 
paprikást ettünk. A fran
ciák nemzeti ünnepe júli
us 14-e alkalmából esti 
utcabálon és tűzijátékon 
voltunk. Pénteken a Du
nakanyar szép helységeit 
(Szentendre, Visegrád) 
látogattuk meg, este pe
dig az Andrássy úti Ma
de ln discóban voltunk. 
A másnapi Tökön szerve
zett lovas programon 

elűzni álmosságunkat... 
Vasárnap, délután in

dultunk Párizsba az Ori
enttel. Fülkénkben egy 
kissé hideg volt az éjsza
ka: az ablakokat nem 
tudtuk felhúzni, így reg
gelre "jégcsapokat" szed
tünk ki a pokrócok alól. 

Párizs feledtette velünk 
minden gondunkat: 
könnyű reggeli és buszos 
városnézés után Európa 
leggyorsabb vonatával, a 
TGV-vel utaztunk 6 és fél 
órát Cannes-ig. A légkon
dicionált vonatból kilép
ve mellbevágott a hő
ség: 42 fok és 75 százalékos 
páratartalom. A táborban 
elfogyasztott első négy
fogásos vacsoránk után 
rohantunk le a tengerhez, 
aki nem akart bejönni, 
azt erőszakkal megfür
dettük. Másnap délelőtt 
már szikrázó napsütés
ben tehettük ugyanezt a 
gyönyörű parton, a forró 
homokban és a hűs Föld
közi-tengerben. A házi
gazdák itt a Riviérán is 
jópofa és szép programo
kat terveztek nekünk, és 
noha a szervezés általá
ban rosszul sült el - jó 
visszagondolni ezekre az 
emlékekre. 

Kirándultunk, "légkon
dis" busszal: Esze-be, 
ahol a parfümgyárban -
főleg mi, lányok - végig
szaglásztunk mindenfaj
ta illatot, Monte-Carlóba, 
ahol a gyönyörű látniva
lók közepette egy kis 
parkban piknikeztünk. 
Nizzába, az Óváros ut
cácskáin boltokat néze
getve barangoltunk. Vo
nattal mentünk a szom
szédos Antibes-ba, ahol 
Grimaldivárban megnéz
tük a Picasso-kiállítást. 

Éjszakánként itt is ké
sőn mentünk aludni, ki
használva minden per
cet, hogy jól érezzük ma
gunkat. Egyik éjjel vi
dámparkba is elvittek 
minket, ahonnan hazafe
lé jövet úgy tűnt, hogy a 
betont mozgólépcsőre 
cserélték ki. Hajókirán
duláson a közeli Szent 
Margit szigetre utaztunk 
az éppen akkor cseppet 
sem csendes tengeren. 
Volt is nagy izgalom. A 
sziget után a tengerpar
ton vacsoráztunk, kis 
tűzhelyeken 8-10 fős cso-

úgy hívják: barbecue. 
Hamar eltelt ez az egy 

hét, ami a legcsodálato
sabb volt az együtt töltött 
három közül. Szokatla
nul csendes volt a társa
ság, - a huszonegy fran
cia és a húsz magyar -
amikor a táborból kigör
dült a busz, ami az állo
másra vitt ki minket. A 
vonaton azonban már 
fellelkesültünk és ma
gyar népdalokat énekel
ve próbáltunk felmele
gedni. A francia vasút 
légkondicionálása 
ugyanis túl jól sikerült. 

Párizsba érkezvén kel
lemes meleg fogadott 
bennünket, ami elvisel
hetetlenné vált estére, de 
azért az Eiffel-torony és a 
Notre-Dame egy picit 
kárpótolt. Este a Szajnán 
sétahajókáztunk és az éj
szakai Párizs fényeivel 
ismerkedtünk. Másnap 
az egész napot Versailles
ban töltöttük. Megcso
dáltuk a gyönyörű kas
télyt, kisvonattal körbe
jártuk a hatalmas parkot, 
ahol megtaláltuk a Kis 
Trianon "magyar felira
tot". Estére az egész napi 
hőség után egy röpke, de 
felüdítő uszodára is fu
totta, majd éjjel a Pigalle
ra és a Montmartre-ra, a 
Sacré Coeur-köz metróz
tunk. Utolsó napunk dél
előttjén a Louvre-ban 
vagy a Musée d' Orsay
ben voltunk. 

Mindennek vége sza
kad egyszer. Az Orient 
(megint az Orient) kigör
dült velünk az állomás
ról, és mi magunk mö
gött hagytuk Párizst és a 
franciákat, akikkel szoros 
barátságot kötöttünk. 

Csodálatos volt ez a 
három hét. A társaság, az 
összetartozás jóban
rosszban, a magyar neve
lők, Pista bácsi, az angya
li Éva néni, aki mindig a 
mi oldalunkon állt: 
mindkettőjüket szívből 
megszerettük. 

Nekünk pedig megma
radnak a fényképek, egy
egy emlékezetes metró
jegy és sok-sok emlék, 
ami azt mutatja, hogy 
1994. júliusában jó volt 
MÁV-os gyereknek lenni 
Európában. 

Tima Renáta 

Lengyelországban nyaraltunk 
Az idén már második alkalommal 

üdült a vasutas gyerekek egy csoport
ja Lengyelorsl.ágban, a Balti-tenger 
partján lévő Dziwnowekben. A tábo
rozást a Vasutasok Szakszervezete és 
a Lengyel Államvasutak Szakszerve
zeti Föderációja szervezte. 

A magyar gyerekek július 16-29-ig 
pihentek, szórakoztak, kirándultak, 
strandoltak. A fő attrakció lenné
szetesen a tenger volt, aminek az idén 
gyakran 20 fok feletti vize üdítő ha
tású volt. 

A nyaralás nemcsak pihenésből 
állt. Vendéglátóink különböző prog
ramokat szerveztek, melyeken a ma
gyar csoport tagjai is részt vettek -
bátorság futás az éjs7.ak:ai erdőben, tá
bori esküvő, tábortűz. 

Autóbusz kirándulásaink során el
jutottunk Kamien Pomorskiba, - volt 
püspöki székhely - ebbe a csöndes 
városkába. Megtekintettük műemlé
keit, román-gót katedrálisát, gót vá
roshál.át. 

A magyar gyerekek sl.ámára felejt
hetetlen élmény volt a tenger látványa 
a Niechonei világító toronyból. A 
csoport tagjai emlékezni fognak a 
Wolinski Nemzeti Parkban tett rövid 

gyalogtúrára, amikor a Bölény Rezer
vátumot tekintettük meg. Szép volt a 
séta Swinonjscie gyönyörű promená
don. 

A Szczecini városnéző program 
keretében megtekintettük a Szent Ja
kab templomot, a Péter-Pál templer 
mol, a hercegi várat, majd rövid sétát 
tettünk a belvárosban. 

Bármennyire is fájt, gyorsan eltelt 
a jóhangulatú két hét, de az igazi ba-

rátságok, melyek megköttettek, fenn
maradtak. Végezetül csak azt tudom 
mondani, amit a gyerekek kívántak: 
jövőre újra találkozzunk! Én még 
hozzátenném, hogy jövőre minél több 
magyar gyerek vegyen részt a táboro
záson ! Ők is jól fogják érezni magu
kat! 

Friedrich Imre 
csoportvezető 

Visszaemlékezés a 

vasutasnapra 
K11ektíváink évről évre megem
lékeztek a vasutasnapról. Miskolc-Ti
szai pályaudvar, illetve a forgalmi 
utazók, az üzembiztonság védelmi fő
nökséggel közösen a Vörösmarty Mű
velődési Házban, a vontatási főnök
ség az oktatási főnökség udvarán tar
tott összejövetelt. Az évtizedek óta 
hagyományos, sport- és kulturális 
rendezvényekkel színesített központi 
ünnepségek ezúttal elmaradtak. 

A vasutasok összetartozását, vasút
hoz való kötődését kifejező hagyer 
mány újjáélesztését a miskolci veze
tők is szükségesnek tartották mind a 
dolgozók megbecsülése, mind pedig a 
MÁV arculatának külső megítélése 
szempontjából. Ezt az elképzelést tá
mogatta a debreceni üzletigazgatóság 
és a két terület s7.ak:szervezetei - Vas
utasok Szakszervezete, Mozdonyve
zetők Szakszervezete, Vasúti Dolger 
zók Szabad S7.ak:szervezete - vala
mint a Vörösmarty Művelődési Ház. 

Szándékunk, hogy a vasutasnapok 
teremtsenek alkalmat az egyes telepü
lések lakosságával való találkozásra, 
a hangulatos közös ünneplésre. Sze
rencs város önkonnányzatánál lelkes 
fogadtatásra talált. Hegyalja kapuja a 
vasutasság sl.ámára sarkig nyitva állt. 

A július 10-i rendezvény időszerű
ségét több tényező is alátámasztotta. 
Vasúttörténeti vonatkozásban mérhe
tetlen jelentőségű, hogy a Tiszavidéki 
V asúllársaság első vas útvonalai kö
zött építette meg Debrecentől Nyí
regyháza és Szerencs érintésével Mis
kolcig a 136 kilométer hosszú vona
lát, melyen 1859. május 24-én indult 
meg a forgalom. 

A vasút kapcsolata az idén ismét 
10 éves városnál két emberöltőnyi 
időt ölel fel. A 135 év tiszteletet ér
demel, hiszen történelmünk legfordu
latosabb korszaka. Az egymásrautalt
ság e kapcsolat konzisztens vonása, s 
hogy mit ér a 135 éves örökség: ta
pasztaljuk. 

Szerencs vasútállomáson moz
donybemutatót tekinthettek meg az 
érdeklődők. Ezt követően a szakszer
vezetek képviselői megkoszorúzták a 
világháborús emlékművet. 

A hivatalos megnyitó és a kulturá
lis programok helyszíne a gyönyörűen 
felújított Rákóczi-vár udvara volt. Jó
leső érzéssel hallgattuk Pál György, a 
Szerencsi Cukorgyár Rt. vezér
igazgatója ünnepi beszédét, aki nagy 
szakmai hozzáértéssel szólt a vasút
ról. 

A sokrétű kulturális program min
den korosztályhoz szólt. Az összeál
lítás során igyekeztünk lehetőséget 
biztosítani műkedvelő vasutas kollé
gáinknak a bemutatkozásra. A műsor
ban felléptek: a MÁV Miskolci Kon
cert Fúvószenekar, a felsőzsolcai női
és férfikórus, Hegyaljai Sándor bű
vész és Ibos József humorista. A 
gyermekeket videomozi, játszóház, 
valamint Judit és Barátai vidám zenés 
míísora szórakoztatta. 

A vasút és könyvbarátok is találtak 
kedvükre való csemegét. Parragh Pé
ter vasutas filatelista és emléktárgy 

gyújtó kirakodó vásárában nézelőd
hettek, Halas György író pedig a 
helyszínen dedikálta legújabb köny
vét, mellyel a bodrogközi kisvasútnak 
állított emléket. 

Az ünnepi program technikai elő
készítésében és lebonyolításában nél
külözhetetlen segítséget kaptunk a 
Szerencsi Városi Kulturális Központ 
munkatársaitól, akiknek önzetlen tá
mogatását ezúton is köszönjük. A 
sportrajongók sem maradtak élmény 
nélkül, kispályás labdarúgó mérkőzé
seken játszhattak és szurkolhattak. 

Rajtunk, vasutasokon múlik, hogy 
a következő évfordulókat, hagyomá
nyőrző vasutasnapokat kik, hol és ho
gyan fogják ünnepelni. Tudjuk, a jövő 
ünnepeinek lehetőségét mindennapi 
munkánk megítélése teremti meg. 
Szeretnénk elnyerni más települések 
bizalmát is és olyan kedves házigaz
dákra találni, mint Szerencsen. A vá
ros vendégszeretetét és a szerencsi 
vasutas kollégák segítségét köszön
jük. 

Kovácsné Nagy Emőke 
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Bemutatkozó villámlátogatás 

Rigó Zoltán vezérigazgató 
a VSz választmányi ülésén 

(Folytatás az 1. oldalról) 

tani, úgy, hogy közben a mel
lékvonalakról sem szabad le
mondani. Ez utóbbiak üze
meltetésének is meg kell ta
lálni a legjobb formáját. Ez 

lehet HÉV-rendszer, önkor
mányzati vagy akár családi 
vállalkozás. 

Elismerte, hogy a gondok 
nagyok, de a helyzet nem ki
látástalan. Olyan ígéreteket 
nem tett, hogy ezentúl lét
számcsökkentés nem lesz, de 
azt határozottan kijelentette: 
mint vezérigazgató egyetlen 
olyan intézkedést sem tesz, 
amely eleve abból indul ki, 
hogy létszámot kell csökken
teni. Ez elhibázott lépés len
ne, mert jó szakembert 
könnyen lehet szerezni, de 
vasutast nem. Ehhez hosszú 
időre van szükség. 

Márkus Imre megköszönte 
Rigó Zoltánnak, hogy elfo
gadta a meghívást és tájékoz
tatta a választmányt, majd le
szögezte: mi is azt szeret
nénk, ha kollégáink, tovább
ra is vasutasok maradnának 
és létszámcsökkentésre nem 
kerülne sor. Azt az elvet hal
lottuk most vissza, amit az 

elmúlt években a Vasutasok 
Szakszervezete sokszor meg
fogalmazott, nevezetesen: a 
létszámot nem az áruszállítás 
mennyiségéhez kell mérni. 
Az elnök leszögezte: az 
ésszerű, a vasutasok, a vasút 
érdekeit szolgáló intézkedé
seket a VSz támogatja. 
Ugyanakkor nem zárta ki, 
hogy lesznek olyan kérdések, 
amelyek eldöntésében ke
mény viták várhatók. 

A választmány ezután az 
első napirendi pont tárgya
lásával folytatta munkáját. 
Márkus Imre a szakszerve
zetek között folyó vagyon
tárgyalás eddigi tapasz
talatairól tartott szóbeli elő
terjesztést. 

Bejelentette, hogy a 
VFSZSZ-szel és a VADESZ 
szel rendeződött, a Moz
donyvezetők Országos Szak
szervezetével folyamatban 
van a vagyonmegállapodás. 
A VDSZSZ-szel még nem si
került egyezségre jutni. A 
második naJ?irendi pont kere
tében a MA V Rt. Kollektív 
Szerződés módosításáról ké
szült állásfoglalást, valam int 
a lakáscélú támogatásokról 
szóló 71. §. módosítását dr. 

Péter Mihály alelnök terjesz-

tette elő. (Ez utóbbiról külön 
cikkben tájékoztatjuk olvasó
inkat). Ami pedig az állás
foglalást illeti, a választmány 
a kollektív szerződéssel kap
csolatos jogkörök gyakorlá
sára határozatot fogadott el. 

Ennek első pontja így szól: 
A Vasutasok Szakszervezete 
választmánya felhatalmazza 
a Vasutasok Szakszervezete 
elnökségét, hogy a Magyar 
Államvasutak Rt. Kollektív 
Szerződése tekintetében a 
munkavállalókra tekintettel 
hátrányos következményeket 
nem eredményező a) törvé
nyi előírásokon, b) kormány
rendeleteken, c) miniszteri 
rendeleteken alapuló a jog
szabályból eredő kötelező 
módosítások esetében a vá
lasztmány kizárólag jog- és 
hatáskörébe tartozó (Alap
szabály 37/n. pont és a Szer
vezeti és Működési Szabály
zat 11.2/n. pont) egyetértési 
jogot gyakorolja. 

A választmány ezután 
meghallgatta dr. Péter Mi
hály szóbeli tájékoztatóját a 
bértarifa-tárgyalás tapasz
talatairól, majd elfogadta a 
VSz 1994. évi költségvetésé
nek módosítására előterjesz-
tett javaslatot. V.F. 

Változik a munkáltatói 
lakáskölcsön támogatás 

A MÁV Kollektív Szerződés 
71. §-a megváltozik. A tör
vénymódosítások miatt meg
szigorodtak, illetve módosul
tak a kölcsönnyújtás feltételei. 
A kifizető részére 44 százalé
kos adót vezetett be a törvény 
olyan esetben, amelyre nem 
biztosítható a kölcsön. 

Az OTP a korábbi szerző
dést megszüntette a MÁV-val, 
ezért új, pontos pénzügyi sza
bályozásra is szükség volt. 

Egységes, és közérthető 
szerkezetben jelenik meg a 
rendelkezés, ennek végrehajtá
si utasítása, és a kölcsönigény
lések egységes formanyomtat
vány rendszere. 

A vasutas dolgozókat érintő 
változások a következők: 

- munkáltatói kölcsön to
vábbra is beadható saját tulaj
donba kerülő lakás építéséhez, 
vásárlásához, legalább 1 lakó
szobával történő bővítéséhez, 
korszerűsítéséhez, önkormány
zati illetve vállalati bérlakás 
megvásárlásához;- Nem adha
tó a kölcsön bérlakás létesíté
séhez, közművesítéséhez - amely 
részben visszaigényelhető - és 
lakótelek vásárláshoz. 

A családlétszám növekedé
séből származó lakáscseréhez 
továbbra is a lakásár szerinti 
különbözet 30 százalékáig ad
ható kölcsön. 

A kölcsönbiztosítás alapfel
tételei nem változtak. Így leg
alább 2 éves MÁV munkavi
szony szükséges. A MÁV ala
pítványok dolgozói, (Vasút a 
gyermekekért, Szimfónikusok, 
VOKE, valamint a Vasút-

egészségügynél foglalkoztatot
tak) hasonló elbírálásban ré
szesülnek. 

Az 1994 augusztus 29-i VSz 
Országos Választmányi ülés 
kikötötte, hogy a Vasútegész
ségügynél foglalkoztatottak ré
szére ne csak pénzügyi keret 
legyen biztosítva, hanem ga
ranciális feltételként külön 
megállapodást trJOn alá a 
MA V. Ebben kerülne rögzítés
re, hogy a MÁV Lakáscélú tá
mogatás rendelkezései a vasút

egészségügyi szolgálat munka
vállalóira azonos feltételekkel 
kiterjed. 

A méltányolható lakásigény 
mértékét a végrehajtási utasí
tás tartalmazza az érvényes 
MT rendelet és a gyakorlati el
járás alapján. Ez alól nincs ki
vételes eljárás. Ezt azért támo
gatta a Vasutasok Szakszerve
zete, hogy ne legyen luxusnak 
nevezhető lakásra munkáltatói 
támogatás. 

A saját tulajdonú lakást épí
tő vagy vásárló dolgozónál, 
amennyiben bérlakást ad le, és 
ezért a jogos lelépési díjat 
megkapja, csak a különbözet 
szerinti kölcsön adható. Rögzí
tésre került, hogy a minimális 
havi kölcsöntörlesztés nem le
het kevesebb 500 forintnál. A 
gyakorlati realitások alapján a 
licitlakások esetén egyértelmű
vé teszi a rendelkezés a támo
gatás biztosítását. 

A kölcsönt igénylőnek számí
tani kell arra, hogy az OTP ke
zelési költséget neki kell fizetni, 
valamint a kölcsönnyújtás jelzá
logjog bejegyzésével kapcsola-

tos illeték megfizetése is a dol
gozó kötelessége. Emellett a fi
zetőképességet vizsgálni fogja a 
vasút és az OTP. 

Változatlan maradt, hogy a 
lakásvásárlás vagy építés be
kerülési költségének 30 száza
lékát adhatja a munkáltató, há
zaspár esetén ennek kétszerese 
a maximált összeg. 

Bérlakás vásárlás esetén a 
támogatás 50 ezer forint. A 
egykori "szocialista ingat
lanok", például a volt szovjet 
laktanyában vásárolt lakások 
esetén a telekhányad értéke és 
a szükséges felújítás együtte
sen vehető figyelembe. 

Az egyéb lakáscélú munkál
tatói támogatásnál a kedvez
ményes fuvarköltség négyzet
méterenként egységesen 1 ton
nára változott, és a közúti fu
vardíjnál az üzemeltetési költ
ség 50 százalékát kell téríteni. 
Az eddigi, csak bizonyos be
osztásokban igénybevehető 
előkészítő, szervező, bonyolító 
tevékenység megszűnik. 

Pozitív változás, hogy az 
egységes szerkezetű rendelke
zés közérthetően és pontosan 
tájékoztatja a vasutasokat. 

A munkáltatói kölcsön felté
telei, módja, igénylési Lehető
sége alapvetően nem változott. 
A személyre szóló elbírálásnál 
továbbra is az üzemi tanács 
jogköre érvényesül. 

Az esetleges átszervezés, lét
számcsökkentés hátrányosan 
nem érintheti a vasúti dolgozót. 

A szerződésszegés szankciói 
is pontosításra kerültek. 

K. M. 

KÉPZÉSI HÍREK 
Előtérben a tisztségviselők felkészltése 

Amint azt a korábbi számban 
jeleztük, a Vasutasok Szakszer
vezete által szervezendő tanfo
lyamokról a Magyar Vasutas ha
sábjain folyamatosan tájékoz
tatást nyújtunk. Ez alkalommal 
az alapszervezeti tisztségviselők 
képzésének részleteivel szeret
nénk megismertetni Önöket. 

güket, ezért részükre olyan kép
zési formát kell biztosítani, 
melyben a részvétel a lehető leg
kevesebb terhet jelenti számuk
ra, azaz a képzés lehetőség sze
rint kerüljön minél közelebb la
kó- és munkahelyükhöz. 

Erre a Vasutasok Szakszerve
zetén belül - melynek közel 
négyszáz alapszervezetében az 
ország minden részén több mint 
négyezer tisztségviselő tevé
kenykedik - a szombathelyi te
rületi bizottságnál bevált csomó
ponti képzés általános elterjesz
tése adta a megoldást. A hét te
rületi bizottság összesen 30 
olyan csomópontot jelölt meg, 
mely a fenti feltételen túl az ok
tatás egyéb feltételeinek is meg
felel. 

A képzést a MÁV Rt. szolgá
lati helyeinek oktatótermeiben 
tartjuk. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni az érintett szolgá
lati főnökök támogató hozzáál
lását. A képzésre felhasználható 
munkaidőkedvezmény-keret 
csomó1x.mtonként 25 fő megje
lenését teszi lehetővé. A Jármű
javító Kft-k, a Vasútegészségü
gyi és Központi Hivatalok Inté-

Területi bizottsá2 Téma 

ző Bizottságához tartozó alap
szervezetek tisztségviselői részé

re országosan biztosított 30-30 
fő jelentkezésére és részvételére 
is számítunk. A tanfolyamon 
résztvevők név szerint meghatá
rozása szintén a hét területi és a 
felsorolt három intéző bizottság 
feladata, ezért az érdeklődők a 
Magyar Vasutas előző számában 
megjelentetett címen és telefon
számon jelentkezhetnek a KOB 

tagjainál. Természetesen a mun
kaidőkedvezmény által megsza
bott 840 főn túl, minden érdek
lődőt szeretettel várunk. Remél
j ük, hogy a szabadidejüket ön
képzésre fordítók részvételét a 
termek mérete sem fogja korlá
tozni. A fentieken túl lehetőség 
van az alapszervezeti, illetve kö
zépszervezeti munkaidőkedvez
mén y ezirányú igénybevételére 
is. 

Az. előadások 1994 október
ben és novemberben, majd 
1995-ben januártól áprilisig ha
vonta egy-egy alkalommal ke
rülnek megrendezésre. 

Októberben az egyes területi 
bizottságok csomópontjain az 
alábbi témák szerepelnek: 

A Vasutasok Szakszervezete 
képzési tervének készítésekor az 

alapszervezeti tisztségviselők fel
készítésére helyeztük a hang
súlyt. A tagok gondjait elsőként 
kézbe vevő tisztségviselőink 
bizalmiak, főbizalmiak, szb-ta
gok és alapszervezeti vezetők -
azok, akik dolgozótársaik élet
helyzetét, munkahelyükkel és a 
szervezettel szembeni igényeiket 
leginkább ismerik, ezért ők 
azok, akikre az első segítség fel
előssége hárul és jórészt rajtuk 
múlik a tagoknak nyújtandó ér
dekvédelmi és egyéb szolgálta
tások minősége is. Túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy a legsokolda
lúbb felkészültséget ők igénylik. 
A nekik szervezendő tanfolya
mok tartalmának összeállítása
kor arra törekedtünk, hogy a 
mindennapi munkájuk során a 
gyakorlatban felhasználható is
mereteket tudjunk nyújtani ré
szükre. 

(A képzés során feldolgozan
<Ú5 témákat az cikkünk végén Lát
ható táblázat tartalmazza.) 

Budapest Alapszervezeti gazdálkodás 
Miskolc A Vas utasok Szakszervezete szervezeti élete 
Debrecen-Záhony Tárgyalástechnika 

A tartalom mellett cseppet 
sem elhanyagolható, hogy mi
lyen körülmények között vehe
tik igénybe a tisztségviselők ezt 
a képzési szolgáltatást. 

Szeged Általános szakszervezeti ismeretek 
Pécs Alkalmazott munkajog 
Szombathely Üzemi tanácsok működése és megválasztása 

A forma meghatározásakor 
szintén az alapszervezeti tiszt
ségviselők helyzetét vettük ala
pul. Ők szinte kivétel nélkül 
munka mellett látják el tisztsé-

(Az előadók egyenletes leterheltsége miatt a szolnoki csomóponton a Mis• 
kolci TB, a nagykanizsai csomóponton a Szombathelyi TB tematikája szere
pel.) 

A témák a felsorolt sorrendben egymást követve járják körbe az egyes 
területeket. Az októberi előadások pontos helyszínét és időpontját a követ
kező számban tételesen közöljük. 

Szakszervezeti élet 
Augusztus 30-án ülést tartott a 

VSz Műszaki Kocsiszolgálati Tago
zatának ügyvivő testülete. Zubály 
Bertalan vezető ügyvivő tájékoz
tatta a testületet a Pécsi Tb-n au• 
gusztus 16-án tartott regionális ér
tekezletről. 

Az értekezlet két témával foglal• 
kozott. Az első a tagozati ügyvivő 
választás problémáinak a tisztázása, 
a második a pécsi regionális kocsi
szolgálati alapszervezet helyzete. 

Az ügyvivő választáson megerő
sítették funkciójában Lukács István 

és Borosán István ügyvivőt és Ker

tész Tamást, mint állandó meghí
vottat a tagozat ügyvivő testületébe. 

Az ügyvivő testületi ülés megtár
gyalta a tagozat működési szabály
zatát és azt elfogadásra a küldött
értekezlet elé terjeszti. Kovács Jó
zsef tartott tájékoztatót a VSz vá
lasztmánya által végzett munkáról. 
Pszota Arpád pedig ismertette a 
VSz GIB által létrehozott bértarifa, 
kollektív szerződés és létszámgaz. 
dálkodási munkabizottságokkal 
szemben támasztott elvárásokat és 
az eddig végzett munkát. A testület 
támogatására és végrehajtására al
kalmasnak találta Kundrák Lajos 
miskolci ügyvivő aláírásgyűjtési 
akcióra vonatkozó kezdeményezé
sét. 

Vendégek Ausztriából 
A Vasutasok Szakszervezete Ifjúsági Tagozata augusztus 17-21-e között 

osztrák vasutas fiatalokat látott vendégül. A meghívás időpontja egybeesett 
az államalapítás ünnepével és az ezzel egyidőben megtartott vasutas f ia
talok országos találkozójával. Az augusztus 19-20-án megtartott találkozó 
módot adott arra, hogy ne csak hivatalos formában találkozzunk egymással, 
hanem ahogy azt a fiatalok a világon mindenütt teszik, kötetlen formában. 

Vendégeink, fiatalos lelkesedéssel, a nyelvi nehézségek figyelmén kívül 
hagyásával, ismerkedtek, szórakoztak. A jó hangulatot az még csak tetézte, 
hogy a vegyes, osztrák és magyar fiatalokból álló csapat a vetélkedőben 
a második helyezést nyerte el. 

Egész itt létüket a vidámság, és a jó hangulatú beszélgetések jellemez
ték. Gátlások és a hivatalos formák mellőzése nélkül váltottunk szót: a 
foglalkoztatásról, a nemek közötti arány megoszlásáról egyes vasúti mun
kakörökben, s a szociális kérdésekről. 

A VSz vezetőivel való találkozásukkor megerősítést nyert annak a tan
folyamnak a megrendelése, ahol magyar fiatalok, október végén szakmai 
felkészítőn vesznek részt Ausztriában. 

Hercegh Mária 

Karácsony Szilárd 

Jubileumi 
hangversenyek 
A MÁV Szimfónikus Ze

nekar jövőre ünnepli fenn
állásának ötvenedik évfor
dulóját. Az évfordulóra 
nagy érdeklődésre számot
tartó hangversenyekkel ké
szülnek. A következő zenei 
évad gerincét ezúttal is 
nyolc-nyolc hangver
senyből álló bérletsorozat 
adja a Zeneakadémián és 
a Pesti Vigadóban. Az 
együttes élén olyan szólis
tákat hallhat majd a közön· 
ség, mint Prunyi Ilona, Ba
ranyay László, Szokolay 
Balázs, Szecsődi Ferenc, 
Ágoston András, Takács
Nagy Gábor, Oncszay Csa
ba és Falvai Sándor. 

A zenekar bérletes kon
certjein kívül számos önál
ló hangverseny is szerepel 
a szimfónikusok program· 
jában. A félévszázados ju
bileumot ünnepi hangver· 
sennyel szeretnék emléke
zetessé tenni. Erre a jövő 
év május 19-én kerül sor a 
Zeneakadémián. Ezt meg
előzően, máJUS 16-án kö
zös koncertet adnak a For
rás kamarazenei múhely
lyel. 

A következő évadban a 
MÁV Szimfónikusok, a ter
vek szerint új sorozatot in· 
dít Unokák és nagyszülők 
hangversenyei címmel a 
Magyar Honvédség Műve
lődési Házában. (Mind 
ezekről és a zenekar hely
zetéről sajtótájékoztatón 
számoltak be, amelyre 
szerkesztőségünket elfe
lejtették meghfvní.) 







Kamondi Zoltán f onyodi forgalmista 
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A zá,nktzi vasutas üdüló'ben 

A légkör családias, 
az ellátás kitűno 

A legjobb helyek rejtélye 
éppen abban van, hogy csak a 
beavatott kevesek ismerik, ám 
akiknek már volt szerencséjük 
hozzá, visszavágynak oda. Fo
tós kollégámmal egy ilyen 
helyre bukkantunk a Balaton 
romantikus északi partján, 
Zánkán. A MÁV üdülőt elté
veszteni sem lehet, hiszen ép
pen az állomással, no meg a 
stílszerűen 424-esnek elke
resztelt büfével szemben talál
ható. 

A hosszú, 1970-ben készült 
felvonulási panelépületek első 
ránézésre ridegséget sejtetnek, 
azonban a fenyőkkel beültetett 
hatalmas kert nyomban helyre 
billenti a harmóniát. Ahol a 
gyep véget ér, ott kezdődik a 
Balaton. 

Amilyen szerencsénk van, a 
hőgutával gyakorta fenyegető 
nyárban éppen egy esős napot 
fogtunk ki. Tancsics Györgyné, 
aki 1984 óta az üdülő vezetője 
kezdetben kissé bizalmatlanul 
kérdezgeti, hogy vajon ki is 
küldött ide bennünket, aztán 
becs' szóra elhiszi, hogy min
ket csak a jószándékú kíván
csiság vezet, s tényleg nem va
gyunk a Jóléti Hivatal titkos 
ügynökei. 

Mint ahogy a vezetőasz
szonytól megtudjuk 1970-től 
1990-ig a MÁV Szak- és Sze
relőipari Főnöksége volt az 
üdülő gazdája, azt követően 
két évig a MÁV Tapolcai Pá
lyafenntartási Főnökség irá
nyította őket, aztán kerültek a 
MÁV Jóléti Hivatalának fel
ügyelete alá. 

A "karcsúsítási" program 
hozzájuk is elért, jelenleg (az 
addigi 22-ből) csak hatan dol
goznak teljes állásban. A sze
zonban határozott idejű szer
ződéssel foglalkoztatják a sze
mélyzet többségét. Hogy ez a 
létszám elegendő-e a 126 
ágyas üdülő, valamint a 380 
személyre főző konyha kínálta 
teendők ellátásra? Kérdésemre 
Jutka asszony (Tancsics 
Györgyné) előbb csak moso
lyog, aztán diplomatikusan 
ennyit válaszol: ''.A Jóléti Hi
vatal szerint elegendő". A 380 
személyt kiszolgáló konyhára 
az a magyarázat, hogy a MÁV 
üdülő látja el reggelivel, ebéd
del és vacsorával a zánkai ki
sebb állami üdülőket, mást ne 
mondjunk, az APEH üdülőjét 
is. 

A napi nyersanyagnorma 
240 forint, amiből bizony va
lóságos kalkulációs bűvészmu
tatvány kiügyeskedni a bősé
ges és jó minőségű mindenna
pi betevő falatot. 

-Az ellátás, nyugodtan meg
írhatja, minden igényt kielégít 
- mondja az ebéd utáni ejtőzést 

Készül az ebéd 

Ízlik a jó falat 

megzavaró érdeklődésemre 
Móra Lajos Albertirsáról, aki 
már második alkalommal nya
ral Zánkán a családdal. - Azt, 
hogy minden igényt kielégít, 
nem csak udvariasságból mon
dom, bizonyítani és tudom, hi
szen éppen úgy elegendő ne
künk, mint kisiskolás fiunknak 
és tinédzser lányunknak. 

- Én otthon ezt aligha tud
nám kihozni ennyiből - veszi át 
a szót Fabulya Pálné, a szen
tesi VHM Kft. (az egykori épí
tési főnökség utódja) dolgozó
ja. - Kivált, ha meggondolja, 
hogy napi 250 forintért va
gyunk itt, a gyerekek után pe
dig csak napi 175 forintot kell 
fizetni. Ilyen olcsón sehol sem 
tudnánk üdülni ma Magyaror
szágon. Régebben különben 
sokkal könnyebb volt üdülő
jegyhez jutni, a szakszervezet 
meghirdette, s aki jelentkezett 
szinte biztos lehetett benne, 
hogy megkapja. Mióta kft. let
tünk mostohagyereknek érez
zük magunkat. Most is csak 
úgy tudtunk eljönni, hogy va
laki lemondta. 

Kóczián Lajos, a volt Szak
és Szerelőipari Főnökség 
nyugdíjas művezetője és fel
esége immár 17 éve visszajár
nak Zánkára. 

- Sok felé voltunk már üdül-

(Tüttő Tibor felvételei) 

ni, de számunkra ez a családi
as zánkai fészek a legkedve
sebb. Szomorúsággal tölt el vi
szont, hogy a régi szakszolgá
latosok, akik annak idején tár
sadalmi munkában fölépítették 
ezt az üdülőt most szinte ki 
vannak innen rekesztve. Mivel 
hogy ők is káeftékbe mentek 
át. Tudja, aki itt nem érzi jól 
magát, az nem érzi jól magát 
sehol! 

Beszélgetőpartnereim a lel
kemre kötötték mindannyian, 
hogy feltétlenül tegyem szóvá: 
nem értenek egyet azzal a je
lenlegi gyakorlattal, hogy a 
kéthetes turnusokat egy-egy 
hetesre bontják. 

- Mert mit ér az egy hét, ha 
például két napig olyan idő 
van, mint most - mutatja a tár
salgón túli borus eget Móra 
Lajos. 

- Mióta a vendégkönyvet 
megszüntettük számomra a 
turnus végén elhangzó "kö
szönjük" a legnagyobb elisme
rés - mondja megilletődve az 
üdülővezető asszony, amikor 
megosztom vele, amit a be
utaltaktól hallottam. - No és 
persze az, hogy nem is egy 
olyan vendégünk akad, aki 
már nyolcadik alkalommal jön 
vissza hozzánk! 

T. J. 
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Százhuszonöt éves 

vasútvonal 
Trianon után Szegedről, a 

virágzó alföldi gócpontból ha
tármenti város lett, ami rá
nyomta bélyegét a vasúti köz
lekedésre is. A budapest-sze
ged-temesvári fővonal Szőreg
nél, az 1884-ben államosított 
Alföld-fiumei vasút vonala 
Röszkénél ért véget és meg
szűnt a (szeged-szőreg)-karlo
vai vonal. 

Az alföld-fiumei vasút első 
vonalszakaszát Szeged-Rókus 
és Zombor között a szegedi 
összekötővágánnyal együtt, 
amit csak az átmenő áruforga
lom céljára építettek, 1896. 
szeptember 11-én nyitották 
meg. Napjainkban Szeged 
Rendező pu. és Szeged-Rókus 
állomás között ezen a valami
kori összekötő vágányon, Sze
ged Rendezőről Röszke felé 
pedig az 1943-ban épült delta
vágányon közlekednek a vona
tok. A deltavágány Röszke fel
öli végén volt Szeged-elágazás 
szolgálati hely. E hajdani szol
gálati hely és Szeged Rókus 
állomás között már csak a ma
gas töltés emlékeztet az alföld
fiumei vasútra. Ezen a szaka
szon volt az úgynevezett "oszt
rák-híd", ami a budapesti fővo
nalat (az államosítás előtti 
Osztrák-Magyar Államvasút 
Társaság vonalát) ívelte át. 

• • • 

A Tiszántúlt a Dunántúllal 
összekötő átlós fővonal építési 
terve már az 1843. évi ország
gyűlésen felmerült, majd az 
1854. évi vasúti programban is 
szerepelt, de megvalósítása 
pénzügyi okok miatt mindig 
eltolódott. Csak évek múlva, 
1862-ben kért egy társaság en
gedélyt a vasútvonal megépí
tésére Békéscsabán, Szegeden 
és Szabadkán át a Dunáig. A 
vállalkozók az előmunkálati 
engedélyt 1863. március 29-én 
kapták meg. 

Portrévázlat 

Ebben az ínséges évben a 
földmunkák olyan gyors ütem
ben haladtak, hogy 1863. au
gusztus 2«n Békéscsaba és 
Szeged között is megtartották a 
közgazgatási bejárást. Függetle
nül attól, hogy a társulat ekkor 
még nem rendelkezett építési 
engedéllyel, az alépítményi 
munkák sürgős végzésére elő
ször 750 ezer, majd 800 ezer fo
rint kölcsönt kaptak a kormány
tól. A vonal továbbépítésére, a 
Dunától Eszéken át Fiuméig, 
1864. május 3-án kérték meg az 
előmunkálati engedélyt. A kö
vetkező év bő termése a mun
kaerő nagy részét elvonta, ezért 
az építkezés leállt és csak 1867-
ben folytatódott, amikor már a 
magyar kormány vette kézbe a 
vasútépítést. 

Szeged és Szabdka között 
1867. február 17-én tartották 
meg a közigazgatási bejárást. 
Ekor már több hitelintézet és 
tőkés csoport kért engedélyt a 
vonal építésére, akik először 
konkurensek voltak, végül 
azonban megegyeztek és a 
kormány megkötötte velük a 
szerződést. Az eseményről a 
Szegedi Híradó 1868. július 
19-én ezt írta: "Az alföldi vas
út kiépítése Eszéktől Nagyvá
radig Herz Gyula nevű vállal
kozónak adatott át. Az egész 
vonal két főfelügyelőségre 
osztatott: az eszék-szegedire és 
a szeged-nagyváradira. Eszék
szegedi főfelügyelőjévé Rad
nics Imre, e derék, szakképzett 
mérnök neveztetett ki. A sín
talpfák szállítására két tehetős 
helybeli polgár vállalkozott, 
kik a szállítást már szeptem
berben tartoznak megkezdeni. 
Az építkezések még ez ősz fo-
1 yamán megkezdetnek, s re
mény van, hogy a jövő év már
ciusig a vonal Szegedtől Zom
borig teljesen kiépül..." 

A vonal engedélyokmányát 

Hat évtized munkaviszonyban 
A Magyar Köztársaság álla

mi ünnepe alkalmából augusz
tus 19-én dr. Lotz Károly köz
lekedési, hírközlési és vízügyi 
miniszter "A Közlekedésért" 
szakmai érem kitüntetést ado
mányozta dr. Szepesvári Fe
rencnek, a Vasúti és Közleke
dési Dolgozók Segélyező és 
Biztosító Egyesülete jogtaná
csosának kimagasló színvona
lú szakmai tevékenysége elis
meréseként. 

Az ünnepséget követően be
szélgettünk a széles körben 
közkedvelt "Szepi bácsival", 
aki feltett kérdéseinkre röviden 
a következőkben foglalta össze 
életútját: 

Celldömölkön született 
1913-ban. A vasúthoz való kö
tődése érthető, hiszen jogvég
zett édesapja több állomáson 
főnöki beosztást töltött be. Dr. 
Szepesvári Ferenc 1933-ban 
lépett a MÁV szolgálatába. 
Forgalmi szolgálattevő volt és 
folytatta egyetemi tanul
mányait. A MÁV Tisztképző 

Intézet tanfolyamát 1935-ben 
végezte el jeles eredménnyel. 
Erdélyben az 1942-re elkészült 
Szeretfa/va-Déda közötti 48 
kilométer hosszú, rendkívül 
fontos vasútépítés jogi ügyeit 
intézte. 

Négy évvel később ügyvéd
bírói vizsgát tett. Ennek birto
kában sok fiatal munkatársát 
készítette elő a magasabb jogi 
szakképzettség megszerzésére. 
A MÁV Ügyészség csoportve
zetői munkaköréből 1950-ben 
helyezték a KPM Vasúti Fő7 
osztály jogi osztályába. 

Az egyesülettel közvetlen 
kapcsolatba 1955-ben került: 
miniszteri megbízás alapján a 
törvényességi felügyeletet látta 
el. Ennek megszűnésével 
1957-től mellékfoglalkozású, 
majd 1974-től részfoglalkozá
sú jogtanácsosként dolgozik az 
egyesületnél most is, nagy 
hozzáértéssel és változatlan 
lelkiismeretességgel. Időköz
ben 1964-ben vasúti státuszá
nak megtartása mellett, tíz év-

az 1868. június 20-iki VIII. te
el kamatbiztosítással iktatták 
törvénybe. A biztosított kamat 
összege 4700 ezüstforint volt 
kilométerenként. 

1868 nyarán az engedélye
sek közzétették a részvények 
jegyzésére a felhívást, amire 
július 11-én került sor a ma
gyar hitelbankban. Erről a Sze
gedi Híradó július 16-án így 
számolt be: "A közönség rész
vétele oly mérvű volt, hogy a 
tolongás és huzalkodás meg
akadályozására katonaságot 
kellett a helyszínre szállítani. 
Az aláírni akarók oly nagy 
számmal jelentek meg, hogy 
az illető intézet lépcsői, udva
rai, sőt még a kapu előtti terek 
is tömören el voltak állva. 
Emellett vidékről is tetemes 
előjegyzések érkeztek be táv
irati úton." Ekkor összesen 6 
011 OOO darab rés�vényt je
gyeztek 1202 millió forint ér
tékben. 

A szeged-zombori 101 kilo
méteres szakaszon az építke
zést a két végponton kezdték 
el és éjjel-nappal folyamatosan 
dolgoztak. Az építkezés üte
mére jellemző, hogy 1869. áp
rilisában már Szegedtől Hor
gosig közlekedtek a munkavo
natok és megkezdték a szeged
rókusi, horgosi és szabadkai 
vasútállomás építését, az őrhá
zak és a hidak pedig már ké
szen álltak. Május közepén 
Szabadkáról megérkezett 
Zomborra az első nemzeti sza
lagokkal, koszorúkkal és lom
bokkal díszített mozdony. Ek
korra ezen a vonalszakaszon 
elkészültek az állomásépületek 
és őrházak is. A vasúttársaság 
Szeged-Rókuson fűtőházat, 
műhelyt, anyagszertárat és pá
lyafenntartási szolgálatot is lé
tesített. Utóbbi Szabadkán és 
Zomboron is volt. 

Engi József 

vel későbbi nyugdíjazásáig az 
Útépítő Tröszt vezető jogtaná
csosa lett. 

Kedvenc időtöltése az olva
sás, a rendszeres úszás és teni
szezés. A BVSC örökös tagja. 
Három gyermeke és hat uno
kája szintén alkalmat ad szaba
didejének önfeledt eltöltésére. 

Úgy érezzük, hogy őszintén 
gratulálhatunk és további 
egészséges életvitelt, eredmé
nyes tevékenységet kívánha
tunk dr. Szepesvári Ferencnek. 

(horváth k.) 
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NOSZTALGIAZNI JO 

Egy napra újra úttörővasút volt 
a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút 

Nem is olyan rossz dolog 
nosztalgiázni - mondta egy 
hölgy, a visszaemlékez6 egy
kori úttör6vasutasok közül, 
akik egymás után léptek a 
mikrofon elé a 1/. Gyermek- és 
volt Úttörővasutas Baráti Ta
lálkozó ünnepi estjén, a hűvös
völgyi végállomáson. Hogy a 
nosztalgiának mekkora ereje 
van, milyen mély a budapesti 
kisvasút szeretete, mennyire 
maradandóak a gyermekkor 
közösségi élményei, azt fénye
sen bizonyította az egész 
szombati nap, (szeptember 3-

án) amikor a volt úttör6vasu
tasok újra szolgálatba álltak, 
hogy találkozzanak és emlé
kezzenek, felhívják a figyel
met a gyermekvasút mai sa
nyarú helyzetére. 

Az esti ünnepségig jöttek 
és mentek az utasokkal telt 
vonatok a Széchenyi-hegy és 
Hűvösvölgy között. Ezen a 
napon díjmentesen lehetett 
utazni, így aztán szép szám
mal érkeztek a kirándulók 
családostul, sok-sok kisgyer
mekkel. A szeptemberi nyár 
melegében jól esett az erdő 
hűvöse, derűre hangolt az út
törő zenekar pattogó induló
ja, a táj szépsége, az emlékek 
kohéziója. Ismerősök talál
koztak, ismeretlenek integet
tek egymásnak a nyitott vo
natokból a Normafánál, a Já
noshegyen és a Ságvári-liget-

emecebaráti már 
jóval nagyobb 
falu Tésánál, ka
csalábon forgó 

kastélyok is akadnak benne. 
Az egyik ilyen "szerény" 
hajlékban kérünk valami 
harapnivalót, ami éppen 
időszerű, mivel dél elmúlt, 
a sóska pedig nem túl ka
lóriadús eledel. A fiatal
asszony némi töprengés 
után a kezembe nyom egy 
üveg pácolt halat, meg egy 
szlovák tyúkhúskonzervet. 
A falut elhagyva rögtön 
nekilátok a halnak, a ke
nyérről ugyan elfeledkez
tünk, de finom ez így is. 
Kófic csak fintorog, úgy 
látszik még nem éhes. Fa
lánkságom jutalma Paras
sapuszta előtt jelentkezik, 
olyan hasmenés formájá
ban, hogy csak az útmenti 
árokba ugorni van időm. 
Hontig még néhányszor 
megismétlem a produkci
ót. Mostanában nem fo
gom kívánni a pácolt ha
lat. 

Ismét közel a határ, ha az 
árokból tovább lépnék csak 
egyet is, már Szlovákiában 
lennék. Kófic nem ad az ef
fajta konvencionális dol
gokra, gyakran kell rászól
ni: 

b61 lett Szépjuhászné állomá
sokon. 

A hangulat tovább emelke
dett az este hatkor kezdődött 
ünnepélyes zászlólevonással, 
ahol a szolgálatukat letett 
egyenruhás, pirosnyakkendős 
egykori úttörővasutasok a ze
nekar hangjaira elénekelték az 
úttörővasutas indulót, hogy az
tán jónéhányan - váltókezelők, 
forgalmisták, jegyvizsgálók és 

a többiek - Vizsy Ferenc üzle
tigazgató helyettestől - átve
gyék az erre az alkalomra ké
szült emléklapot. A nagyszámú 
hallgatóság fénylő tekintettel 
kisérte az emlékidéző szertar
tást, sokan együtt dúdolták a 
dalokat, és tapsolva kísérték az 
ismert dallamokat. 

Az ezután következő oldott, 
kedélyes ünnepség már "szű
kebb körben" zajlott, a meghí
vókkal rendelkező egykori út
törővasutasok, baráti körük, 
családtagjaik, a meghívott 
vendégek, a MÁV Rt. vezető
inek a részvételével. A több
száz hallgató előtt először So
mogyi Róbert, a közeledési tár
ca kabinetfőnöke lépett a sza
badtéri emelvény mikrofonja 
elé, aki üdvözölte a jelenlévő
ket és kifejezte azon meggyő
ződését, hogy "együtt ünnepel
jük. majd büszkeségünk 50. év
/ ordulóját is." 

- Ennyi örömkönnyet rég 
láttam - folytatta Vizsy Ferenc. 

- Jössz mindjárt haza, Ma
gyarországra! 

Szemben az ipolysági 
vasútállomás, valahonnan 
éppen személyvonat érke
zik. Nem nehéz fölismerni a 
nálunk Piroskának becézett, 
ott bordóra festett Bz-mo
tort. Igaz, miért legyen ne
kik jobb, mint nekünk. .. 

Parassapusztától egy ide
ig még látszanak a valami
kori vasútvonal rozsdálló 
vágányai, aztán a főút ke
reszteződése után már csak 
a fákkal, bokrokkal benőtt 
töltés mutat Drégelypalánk 
irányába. 

A határátkelő kiépülésé
vel Hont is a főút felé ter
jeszkedett, a helyiek közül 
szemmel láthatóan meg 
akarnak élni néhányan eb
ből a lehetőségből. És vala
miből mi is meg szeretnénk 
élni, bekopogok hát egy ro
konszenvesebb ház ajtaján. 
Harminc év körüli asszony 
nyit ajtót. Amikor - ügyelve 
nehogy belesüljek - elhada
rom a mondókámat, kom
mentár nélkül előhoz egy 
kiló kenyeret és - ha meg 
nem sért vele, mondja - egy 
jókora darab szalonnát. Sza
lonna! De hiszen ez már 
majdnem hűs! Mert bármi
lyen szívesen adták is, leg-

Arra a kérdésre, hogy mi lesz 
veled gyermekvasút? így vála
szolt: - Hagyományt terem
tünk. Minden évben összejö
vünk. Lesz gyermekvasút, tehát 
jövőre ugyanitt, veletek, pajtá
sok! 

- Negyvenhat évig vártam 
erre a napra - vallotta Strén 
Péter -, hogy beszámolhassak 
az első tanfolyamról, az első 
vonatindulásról, arról, milyen 
szép volt az első nap, 1948. jú
lius 31-e. Aztán mikrofon elé 
léptek a további emlékidézők, 
Wissinger István, két kislányá
val együtt és Mélykuti Ilona, 
a tévé ismert riporterei, akik 
ezúttal riportalanyként vallot
tak emlékeikről. Wissinger 
Pista 1955-ben volt úttörővas
utas, Mélykuti Ilona azt mond
ta, hogy a "mai rnlp találkozá
som volt gyermekkorommal". 
Hát igen, az egykori kisfiúkból 
és kislányokból anyák, apák és 
nagyszülők, újságírók, s művé
szek és gazdasági vezetők let
tek, s közülük sokan már nem 
is élnek. 

S amíg a színpadon folyt a 
nyilvános vallomástétel, árad
tak a gondolatok, az újságírók 
a jelenlévők közül választottak 
interjúalanyokat. E sorok írója 
megszólította Kacsuk Sándort, 
aki két kezével építette az Út
törővasutat. Mint mesélte, 
1948 március 12-én kezdődtek 
az építkezések. Ó maga 1949 

közelebb már a fülünkön 
jött volna ki a margarin. 
Rögtön elhatározom: ma es
te sült szalonnát eszünk. 

Aztán mire tanyát verünk 
a falu fölötti kis erdőben, is
mét győz a fáradtság, vég
tére is lekevertünk vagy hu
szonöt kilométert. Kófic 
másfél karaj kenyérrel be
falja a tyúkpástétomot - mit 
mondjak, jól eszik a kutyus 
-, én beszalonnázok, aztán 
már terítem is szét a csu
romvíz pokrócot, fejem alá 
a vizes flakont rakom pár
naként. Jó éjszakát! Lábat 
majd máskor mosunk ... 

A kimerültség a legjobb 
altató, időnként fölvacogok, 
aztán alszom tovább. Ha ez 
így megy, egy-kettőre ránk 
virrad. A sors azonban ép
pen ezt nem akarta... Arra 
ébredek, hogy valami ned
ves csapódik az arcomba. 

Ami ezután következik, 
az már vesszőfutás. Sehol 
egy fedett buszváró, vagy 
más alkalmatosság, de ha 

márciusáig dolgozott a Szé
chenyi hegyen, fát irtott a 
nyomvonalhoz a 200 tagú ifjú
sági brigád fiataljaival együtt, 
akik között egyaránt voltak ta
tabányai bányászok és kabai 
kubikusok. 

- Hogy érzi magát vezér
igazgató úr? - léptem oda Ri
gó Zoltánhoz, akinek minde
nekelőtt gratuláltam friss kine
vezéséhez. - Köszönöm, jól. 
Látja, a gyermekeket ma is 
vonzza a vasút. A gőzmozdo
nyok világában ez még érthető 
volt, de most? És csak jönnek 
az emberek a vasúthoz. 

- De lesz-e gyermekvasút? 
faggatóztam. 

- Ha a nagy vasút megvan, 
a kisvasútnak is meg kell ma
radnia. A vasút berkeiben 
egyébként fel sem vetődött a 
megszüntetése. 

Ez olyan meggyőzően hang
zott, hogy kétség sem férhet az 
ellenkezőjéhez. A vezér
igazgató megnyilatkozása akár 
koronája is lehet e szép szep
temberi napnak, amelyről jog
gal elmondhatjuk, hogy le a 
kalappal. S a kalap mellett 
bokréta egy név. Azé a fiatal
emberé, aki az egészet kitalál
ta, szervezte és rendezte, aki 
továbbra is lelke, és menedzse
re e hagyományteremtő, nagy
szerű rendezvénynek: MA

GONY ZOLTÁN. 

Kárpáti Sándor 

lenne is, ebben a koromsö
tét éjszakában meg se talál
nánk. Vakon tapogatózunk 
előre a 2-es út átláthatatlan 
feketeségében. Ha autó jön 
szembe, még rosszabb, mert 
elvakít, utána percekig 
tényleg semmit nem látok. 
Az eső, mintha dézsából 
öntenék, bár lehet, hogy az 
nem is lenne ennyire sűrű ... 
Fáj minden lépés, a soha 
megszáradni nem tudó bőr
cipő kikezdte a bal lábam 
kisujját, mintha a nyers hú
son járnék. 

Egyetlen számba vehetö 
menedék Drégelypalánk vas
útállomása, azzal a kocká
zattal, hogy éjfél körül lé
vén zárva lesz. Mindegy, 
menni kell, ha tetszik, ha 
nem. Már pedig nem na
gyon tetszik! Annyira nem 
tetszik, hogy eltévesztjük a 
drégelypalánki leágazást, 
lendületből megyünk még 
vagy másfél kilométert, 
amikor rájövök a hibára és 
visszafordulunk. A falu kö-

zepén végre találok egy fe
dett buszmegállót, de be
lépve látom, ennek már ki
merült a kapacitása, a pa
don ketten is alszanak. A 
vasútállomás mindössze 
kétszáz méter, ha zárva 
lesz, nem tudom mihez kez
dünk. 

Nyitva a váróterem ajtaja! 
Hála néktek drégelypalánki 
vasutasok, akik gondolta
tok a sors és az eső által vé
gigvert, megtépázott ván
dorokra. 

Első dolgom, hogy a ber
necebaráti temető gyertyá
ból fényt varázsoljak. Saj
nos a gyertya kevés, az ön
töttvas kályha lassan me
legszik át, a kabát, a sapka 
nehezen szárad. Magamra 
veszem így talán szikkad 
kicsit a testmelegtől. Jó vol
na lerúgni ezt az átázott ci
pót, ám félö, soha többé 
nem tudom belé a lábamat 
visszapréselni. Bár az ere
deti terv szerint még meg
tettünk volna néhányszáz 
kilométert, szimulálni egy 
hajléktalan mindennapjait, 
megpróbáltatásait, már csak 
egyfelé, haza vezethet az út. 
Szabadjegyemet - soha nem 
lehet tudni alapon - az utol
só pillanatban raktam el, 
ám a zsebemben csörömpö-
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ló 37 forint kevés lesz ku
tyajegyre. Ezért csak Vácig 
veszem meg - még marad öt 
forintom -, aztán majd lesz 
valami, onnan már sűrűn 
járnak Pest felé a vonatok ... 

Vácon már átkozom té
kozló természetemet, a ka
lauz Drégelypalánktól egy
szer sem jött át az utolsó 
kocsiba. Szerencsére halálo
san fáradt ebem fölszállás 
után azonnal bebújik a me
leg ülés alá, nem is veszi 
észre a kalauz. Simán be
érünk a Nyugatiba. A 73-as 
trolin is megússzuk az elle
nőrt, legfeljebb néhány szá
nakozó pillantást kapunk a 
többi utastól. Nem csoda, 
így sárosan, vizesen hatna
pos borostával... Mint csa
vargók, csúcsformában le
hetünk. 

Keleti aluljáró, a győri 
személyvonatig irdatlan a 
messzeség. Elaraszolok egy 
fekete ruhában "csápoló" 
öreg koldusasszony mellett, 
utolsó öt forintomat bele
szórom a lábánál ásítozó 
svájcisapkába. Megvan a 
napi jócselekedet, megtisz
tult lélekkel haladhatunk 
tovább. 

Haza ... 

Thorday Zoltán 





A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

• 
ést tartott az elnökség 

· 
nclen a hérbesorolás és az alapszervezetek ganWkocMsa 

1 \'Sz elnöksége szeptem- szervezeti munka értékelését 

Szakszervezetünk készUI 

a bérbesorolási rendszer 

változtatására 
15� tartotta soron kö- alapvetéien nem befolyásolja, 

Olú6t, amelynek �- a tendenciák így is értékelhe-
57.erepeltek tóbbek t6k. A nyugdíJIS alapszerve

• MÁVRL bérbesoro- zetek teljes számban clkészí
és tarifarendszerének tették mind évi költségveté-. ·, az érdekegyeztetó süket, mind félévi beszámo-

alf.Sil�kl ügyrendje, to- Iójukat. 
több, az alapszerveze- Az alapszervq.etek 1994. 

C p6n,Qgyi kérdéseit is évi költségvetései csak május 
� aapirend. hónapban készültek el, mivel 

Ez űtc1bbival kapcsolatban szakszervezetünk XIII. kong-
• �i osztály ekSterjesz- resszusára való felkészülés 
f4se alapján tárgyalták az közepette, a kongresszus tag
alapsmvezetek idei els6 fél- díjmegmztásra irányuló dön
évi gazdálkodásának tapasz- tései e16tt, azok ismerete nél
talalairol szóló beszámolót, a kül nem volt célszent a költ
szalr57ttYezeti taglétszám ségvetéseket elkészíteni. &
alakuláút, az alapszerveze- nek köszönbetóen azonban, 
tek és középszervek tartozá- tekintettel arra, hogy a költ
sait a költségvetéssel szem- ségvetések készítésekor már 
ben. A helyzetértékelés mcl- • négy hónap tényadata is ren
lett elfogadták az alapszerve- delkezésre állt, a tervek jól 
zetek és középszervek pénz- közelítettek a várható fel
ktt.clósi azaNlyait, valamint használásokhoz. A terv és té-

nti pénzku.elési sza- Nadatok , -�-�te �" toL Az � -ffij: 
'Az, alapszerv.czetek 1994. sek alapjmi az alapaene

iv I. félévi gazdálkodásának zetek S9,4 szá7.Bl&os szer
�latairol szóló beszá- vezeUség elfrisét tllzték ki 
moló drgyalúa során az el- cQuL A szervezettség tényle
nökség áttekintette az alap- gesen 0,39 százalékkal ked
szervezeti költségvetések és ve7.<Sdenebbül, 59,01 száza
i. féléves beszámolók alaku- lékra alakult. Az összes dol
lását. A Vasutasok Szak- go7.6i létszám csökkenésének 
szervezete tagsépt 311 ütemét meghaladóan csök
t&yleges á 81 nyugd(jas kent a szervezett dolgozók 
alapszervezetben tömöríti. létszáma. A taglétszám a 
Az alap.uabály minden gaz- tervhez képest 1,28 százalé
cWkodó szervezet számára kos csökkenést mutat, amely 
kötelemen ekSírja az elfoga- részben adódik a beszámolót 
dott költségvetés szerinti nem készített alapszerveze
gazdálkodást. Ezen túlmenő- tek miatt is. A bruttó tagdíj
en jogos igény, hogy a szer- bevételi terv idcSarányos tel
vezetek saját tagságuk elótt jesítése jónak mondható, ha a 
is rendszeresen beszámolja- taglétS2'.ám év végéig számot
DK .gudálkodásukról, költ- tev&n nem csökken, az a 
sJ&vetésük teljesítésércSI. tervhez képest pozitívan ala-

Szabzervezetünk koordi- kulhat. Az alapszervezetek 
mló és az alapszervezetek összes bevétele a tervhez vi
.pjezügyi munkáját segító szonyítva kedvemen (60, 74 
feladatai megkövetelik, hogy százalék) alakult, de az egyes 
az alapszervezetek féléven- bevételi források tekinteté-
1-lJ beszúnolót készítse� ben nem ez a helyzeL Az 
fi -. a pénzügyi instrukto- alapszervezetek köal S2 
• �'8 összesítésre kerül- millió forintos r&zesedáe a 
.M$;k. 88 milll6 forintos bruttó 

� 1994. évben a mtlködcS tagdübevételhez viszonyf
Aáylegcs alapuervezet- toUu 58,94 sdzal&.. A kö-
,.3,03 készilott költségve- zépszervek közel 4,5 millió 
J_ ala�t �nt forintos részesedése a bruttó 
toy cfcact e kötelemt- tagdijbevétel 5,1 százaléka, a 

-.-. Az 1. félévi gazdái- központi �dés az 1. fél-
--- 297 alapszerve�t évben a tagdíj 3S,9S százalé-

cl és kiUdte- cl t,e. ka. A kialakult amyok az 
·"- �.&Y alaJBZCIVe- 1994. április 8-9-én megtar

J:,m,4mo16 id6v.ak után tott kongresszuson elfogadott 
�pet. 1ij, 50-50 smilScos tagdfj-

6\tes �etések- megosztás kövedcezniénye. 
terv-edatbk Az egyéb bevétef rovat id-

� tt- jesí� jelcnt6s téi'Ven felOl1 
O..úS<íli((tísa be"6teft mutal �k � 

611 ném � ..__,, � � d>ti 

delmez6 befektetési formá
ban kamatoztat és ezen ka
matok az elmúlt félévben ke
rültek jóváírásra. F.z a tény 
optimizmmra ad okot, hiszen 
azt mutatja, hogyha lassan is 
és nem minden alapszerve
zetnél, de megtanulnak gaz
dálkodni, a fel nem használt 
pénzeszközeiket a tagságuk 
javára hasznosan és bizton
ságosan forgatni. Az alap
szervezetek v'1lalkozási be
vétele terv szerint alakúlt 
F.zt a bevételi formát csak 
néhány alapszervezet válasz
totta, ahol mind a személyi, 
mind az anyagi (befektetbetó 
pénzeszköz) feltételek bizto
sítva voltak. Jó volna, ha ezt 

(Folytatás a 2. oldalon) 

A jelenleg alkalmazott be
sorolási és alapbér rendszert 
a munkavállalók, illetve tag-
5'gunk részércSI gyakran éri 
kritika. Sokan szeretnék mó
dosítani, vannak akik teljesen 
új rendszert kívánnak. A leg
többen azzal érvelnek, hogy 
a betöltött munkakörök, a 
végzett munkájuk, képesíté
sük, felel6sségük stb. alapján 
lrmYembh elbfnilút, illetve 
mapuhh besorol'5t, na
gyobb alapb&t énlemel
aek. Olyanok is vannak, akik 
a rendszer alapbér-megálla
pításaival nem értenek egyet, 
mások besorolási szabályok 
helyes.,égét vitatják. 

Szakszervezetünk szerve-

Villamos motorv0onatok 

exportja Malajziába 

Rig6 7Allán a 11e:J
r

dll4sban 

l.o11. Károly közlekedési, hírközlm és vízügyi minisiter volt a dísz
vendége annak a sajl6l4jékoztal amelyet Sl.eplember 9-én rcn
dezlck a Nyugati P'Jyaudvar Kúályi Várótermében abból az alkalom
ból, hogy a Ganz-Hunslet cég áladla a Malaj1iai Nemi.cti Vaúttár
smg IÍl1áe gyátott els6 villamos mwxvonalol (Az bl45'lD jelai 
volt, és megtekinteae a vonalot Rig6 1.oltán, a MÁV Itt nemrq 
kineve7.dt vezáigugatója is.) 

Az utóbbi évek legnagyobb volumeo& exportja a Malajzia� 
készílett, 65 Olillió do1l6rt á6, 18 � villamos motmvonal, 
amelynek� lm.blm út& alá. F.nnr1 wkorszerii jmntlnek 
a l.élrelmáúhoz 400 .magyar c:fg segílqét is igályl,e vették, mert 
.miotapAlyad. 1 magyar ipatól teJl Jmbi II gudaág fellen
dítá61. 
-B"'1Mi,.,._......, aikrbtJwttd:,,,,_attnMknd 

az 1llállitá,á6on lwp.l,sdl tibbr.t Wtdil t.Nllffllm Kialy ..... aki---�:'." .................. . 
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zeteitól (alapszervektól, sza
kági és területi középirányító 
intézcS bizottságoktól) javas
latok érkemek a módosítá
sokra, sokszor teljesen új el
vek alkalmansára. Egyértel
mllen megállapítható, hogy a 
legtöbb észrevétel - bírálat és 
javaslat - jogos, átgondolt és 
alapos. Ennek ellenére egyré
szük megvalósítása kétséges, 
fóleg azért, mert olyan mér
tékll bérfejlesztést (60-70 
százalék) igényelne, amelyre 
reálisan számítani nem lehet. 
A javaslatok kömtt olyanok 
is vannak, amelyek megvaló
sítása esetén más szakágak 
munkaköreinél okoma fe
szültséget. Azzal mindenkép
pen mmolni kell, hogy 
egyes munkakörök magasabb 
osztályba sorol'5a, vagy cl� 
ny& fmtosítása a besorolást 
illetden mások béremelési le
hetóségét csökkenti, hiszen a 
béremelésre felhasználható 
keretek a besorolási rendsur 
különbözd módosításai miatt 
nem lesznek magasabbak. 
Ezért a bérbesorolási rend
szer módosításánál abban az 
esetben, ha az magasabb osz
tályba, bértételbe sorolással 
jár, az abban nem érintett 
többi munkavállalóval, mint 
ellenérdekll féllel kell szá
molni. 

A vámlt néhány kérdés is 
rámutat arra, hogy a Vasuta
sok Snknenezetén belül 
is 1e1aetnek killönböm &de
kek, vélemények, eltéro Ja
vaslatok, melyeket tenqé
szetesnek kell teldntenL A 
Vasutasok Szakszervezete a 
munkáltatóval (más szak
szervezettel) folytatott tár
gyaláson viszont egy adott 
témában csak egyféle állás
pontot képviselhet. Ezért le
gel&zör szaksurvezctünkön 
belül kellett több lcmWsben 
egyeztetni a külooböztS véle
ményeket. 'Az egyeztet6sre 
bizottság alakult, melynek 
tagjai a szakágak képviseld1. 
E bimttság összetételében, a 
feladat végzésében teljes 
egészében megegyezik a VSz 
alapszabálya szerint létreho
zandó MÁV Rt. &dekegyez
tetó Bizottságával . 

A bizottság eléSaör a11-
gU&Ztus 15-éA, OJaJ.i4 � 
teQJber 8-6n ü.16sezett és koa
szen,.,ssal .kialakította aiokJt 
a "1bb: el� aoaeJ�ket a 
VSz �delogáiája • 
IQP.QkQtatóval folytatandó 

tárgyalásokon a bérbesoról4-
si rendszer módosításában 
képviselheL F.zek az elvek a 
követkemk: 

- Az új bérbesorolúi és 
alapbér rendszer épüljön a 
6/1992 MüM rendeletre. A 
munkaügyi miniszter rende
lete tartalmazza a besorolási 
elóírásokat, a vezetó beosztá
sú alkalmazottakra, termelés
irányítókra, a szellemi foglal
kozású (nem vezetó beosztá
sú) alkalmazottakra és a fizi
kai foglalkozásúakra. A je
lenlegi besorolási rendszer a 
MüM rendelet eldírásait ed
dig csak részben vette figye
lembe. 

- Sokan és � vitat
ták a szolgálaai v.ezetó diffc-
eltieti w• _. -115{" gosztottát,1,áÍ i yti: 
A bi7.ottdg bomti tárgyalfs 
után végül abban foglalt '1-
lást, hogy a bérbesorolúra 
jogosult vezet6 csak akkor 
kapjon korl6to7.0U dilfe
rendálMI lehet.wget, ba a 
differenciál'5 elveivel a 
szaksanezet el6atesea 
egyetért. 

- Felmerült az is, hogy az 
egyes bérosztályok és a szol
gálati iddtól függ6 bértételek 
között milyen mértékll le
gyen a növekedés. Különbö
zd vélemények alakultak ki, 
de végül abban született kon
szenzusos ,megegyezés, hogy 
a jelenlegi mértéket megfe
lelőek. Azonban minden osz
tályban legyen két bértétellel 
több a hosszá szolgálati id6 
elismerésére, illetve az eset
leges bértételbe való szab4-
lyazott elc51éptetések végre
hajtására. 

- Felvetddött az is, hogy a 
hOSS7.abb íZOlgálati id6 (pél
dául 15 év) adjon lehetóséget 
a magasabb osztályba soro

lásta. Jelenleg is van egy-ta 
munkakörben (például a 
mozdonyvezetdknB) ilyen 
lehetóség, a magasabb b6r
osztályba kerOlésrc. 

- Lényeps kérdésként sne
rült fel a szolgálati bel�i 
csoportba soro� ill� � 
ettól függ6 � p� 
pítás. Mindenki c;gyct6rtett 
abhm, hogy a � so, 
roIMtRr�t� 
gy�JwúaU ineglr.oU 
sziinte&nk&� a áplmi,, 



• lclJfffíli!I f. __,,a p6N igJi 
:•t'.)!t•= '!� 
llillz fc!l16telezhet6, .hogy a 
,.. •' 113-� af&J a�
djM � �
.,_ jelc-4s ,._ltcdés nem 
�-tal�J matp. 
• fel� lllandó-
• aöwbdaet. Ö&v:ességé
ben a bevételek a tervtg.c:W 
szinten alakullat, s eu.el tiiz
tosítva l�k az alaps7.C1Ve
zetck elcSirúpA;JU kiadásai-
- �· fel�tele is. 

A fí-Jbaszvl'sok tekinteté-
ben mind az alapevékenysé
gi, mind a vMlaltmsi célú 
dfordídsot terv S7.elint ala
t.ultat. A7. alaptevékeóység 
ff!ibaszmMsai (47,6 száza
lék) tervszen1, a vállalkods 
(SS,3 S7b.alét), amely 5,3 
mzal&os túlteljesftAt mu
laL ÖSS�ll a tervhez 
vismnyított 47,84 57.Úalékos 
aáoy a jó tervezést tükrözi. 
Fz azonban nem jelenti fel
tédeniil azt, hogy minden 
alaamawzct gazdállcodmára 
a tervszcn1 tatuétoss6g jel
lemzd. A nagyobb felbaaná
lásot általában a második 
f&vben jelqltkcznek (vas
ulasllap, be•<>lúási segé-
1� �y, év_ végi tár
sadalmi aktíva jutalma:zás, 
slb.) PófJt(v.ao �rtékelhel6, 
bógy az alap$7.Crve7.eteknél 
oott az egy f6re es6 vagyon
hányad is. 

A munkabérek, a tisztelet
dí.JH, a jutalmak felhasználá
sai az összes kiadás 12,03 
57.ázalékát teszik ki. & a fel
hasmálás nem magas, keve
sebb mint az elmúlt évi. En
nek oka a TB járulék megie
lenésével kapcsolatos bi
moytalanság, czirányú költ
ségcsökkentés, az aktívák 
munkájának mú módon tör
táMS dfjadsa. 

- #lis, ...........a:.. a»-:!!!!__ __ ....., 
iplltnmltualapaa:,e
.._ ............ . 
9eliele■IWJlt MeszúlMi 
lelllel. Az L Mnbm is az 
Ölaes 1t••sz■61'8 55,86 
sd•elEMf tett&. ki. E n,q. 
---• •lepauohb 
r-P:-.-6"8 • smriaitis se
,JJy 8,6 millió ....., ami 
az Öllm ...,_., 18,31 
"" Pflrn 

>,,;;::,.:,,},�� ::.,': • 

jel (3 százalék): a ki át, a színvonalas elcStégesz-
� ---), - édebzl&,t � 
"(2:18) ltözd amnos nagyság- & ehiókség felhív� te-
rendll felhasználást � rületi bizottságotat és• Fik

D$. Az ír6S2:cr, �_, mai él .,.ti� .. 
és a posta, telefon felhásma- ságokat, hogy az 1994. "év i 

lásai tisebb mért&dek (1,3 félévi tapasztalatok alapján 
6s 1,SS smaJék). -1994. október 15-ig -tes,.; 

Az e� a jl.llzigyi tületi ül6sen, önálló aapiread 
oszdly eldterjesztését az keretében, a területi pénzgyi 
ala�tek 19M� évi L insttoktorok � 
félévi pzdfikodásának ta- ben tárgyalják meg a terüle· 
pasztalatairól elfogadta. tükön működő alapaerveze
Megál� hogy az alap- 1eki gazdálkodúának belyze
szervezetek jmláltődisában tél � területi pénzügyi inst
kedvez6 tendenciák indultak ruktorok a testületi ülésen -
meg. A tervezettnél kedve- az elnökség értékelése alap-
7.&ben afákult az alapszerve- ján - mioosítsélc: a gizdilko-
zetek vagyoni helyzete. dul 
Csökkentek az alapszerveze- Az elnökség szükségesnek 
tek vagyonának felélésére tartja, hogy a szakszervezet 
irányuló törekvések. Arra vezetése - ismételten kérje 
kellene törekedni, hogy a ki- fel a Magyar Szalcszerveze
adásokat a mindenkori tag- tele Országos Smvetségét, a 
díjbevétel fedezze és az szövetség országgydlési kép
egyéb bevételek szolgálják a viselcS tagiait, hogy szalcszer
vátadanul felmer016 nagyobb vezetünk korábbi álláspontja 
kiadásokat. Fz a bevétel te- alapján kezdeménye:a.ék a 
remtsen lebetóséget az alap- választott szakS1Jervezeti 
szervezetek vagyoni belyze- tisztségviselcSk tiszteletdíjára 
lének megerősítésére. vonatkozó társada-

Stabilir.álni a 
Iéts7.ámot 

.E1s6 és legfontosabb fel
adatunk a tags'8 létsdmá
nak stá�1i:dlása. Ajelenle
gi aenaettségel nem • 
hetünk megelégedve! A 
Vasutasok Szakszervezete 
minden szintjén, minden 
tisztségviseMnek eredmé
nyesebb mlekvédelmi 
munkával kell példát mu
tatlli és megnyerni, sdt 
'risaanyend soninkba el
veszített tagjainkat, és új 
tagokat toboromL 

Az elnökség elismerését és 
köszönetét fejezi ki a szak
szervezeti tagságnak, az 
alap.v.ervezetek tisztségvise
lóinek az 1994. év eddig el
telt idóS7.akában kifejtett gaz
dálkodási tevékenységéért. 

Külön elismerését és kö
szönetét nyilvánítja mind
azoknak, - els&otban az 
� p7da8'gi 
felelttleiaek - akik áldoza
tos munkájukkal járultak 
hozzá azon jelentds feladatok 
megoldásához, amelyet a 
ti$zteletdíjak. j4rulékkötelessé 
válása, az adó.r,ásra vonatko
zó előírások módosulása és 
összetettebbé válása, a xm. 
k<>ApsmJSt követd ta,&dfjré
szesed& wlf(>Zása jelentett. 
A gazdasági feleldsök oda
adó mqpkjja nélkDI e feláda
tok vépd)ajtása a jelenlegi
nél nagyobb pdol elé állí
totta volna a Vasutasok S7.lk
szervezete valamennri szer
vezeb!t 

Az eltiökség e{i$1nerését és 
� fejezi'ld a VasUtif; 
sok� � 
iaslfumi � 82 
att,sc1!net.i0d fllaa:◄ftt• 
lO� -kifqllalt � 
_.._..•1994.tif l • 
Nlfii-llt .... alapőí. 
n.11 a• fWrt14f :oJf •a ts6: 

lombiztosítási törvény módo,. 
sítását; - kérje fel Papp Pált, 
a szaksurve7.et tiszteletbeli 
elnökét, országgyűlési képvi
selőt, hogy a törvény módo
sítását képvisekSi lehetdségei 
felhasználásával segítse eld. 

A testület szükségesnek 
tartja, faogy a területi pmz
iöi lnstraktort CIIOpC!l't 
dolgou.on ki egységes, 
bosszú távú javaslatot az 
alaps7.enezetek köllségve-. 
tési és besúmolási rend
szerének Osszhangján. Az 
alaps7.enezetek köluégft
téseiról, féléves és éTes gaz
dálkodási bemmol6i ered
ményéról és tapasz
talatairól az elnökséget tá
jékoztatni kell. 

Az eldterjesztések elkészí
téséért, és a beszámolási id6-
szakot követd két hónapon 
belüli beszámolásért a pénz
ügyi osztály vezetdje felel. 

A taglétsm 
alakulása 

Szakszervezetünk tényle
ges dol�i taglétszáma ez 
év elején 54 241 f6 váll 

Az egyes területeket vizs
gálva a volt szolnoki területi 
közép.v.erv -ma a budapes
ti területi bizottság alap.v.er
vezetei - területén tapasz
talható a legnagyóbb mérvtl, 
több mint 10 sihalékos 
csökkenés. A leglúsebb, 4 
százalékot el nem éro csök
� a szegedi területi bi
zóttságnál érzékelbetd. Az el
múlt idctszak adatait vizsgál
va megállapítható, hogy in
nyítási, kóonllirmlúi, tagszer
ve7.ési feladatotban Még 
mindig a� 
·� területi IQottúg 
a1o1 .• lcriiletethei tarta&6 
Qabzavczeti..-S·t-•
...... �) 
21,.44�� 
A.. 

� ...... intas bizott
""111':c hdft •➔-■ lel· 
--·---� 
•� 11 1f:Q:d6il lDtá6 

... � .... ,,,� ....... 
_... • iidiird&-, � 
miÍ 61 BizlolÍtÓbel'elldez&I 
w�� 
tallaát& 

Mól, hogy a létszámcsot� 
� milyen st.erepet ját
szik a MÁV Rt. és az egyéb 
gazdtsigi Wsaságok (kft-k) 
munkaer6forgalma, a munka
hely-váltások (be -és kilépé
sek), a létszámcsökkentések, 
nyugdíjazások alakulása, és 
milyent a szaksurvezeti tag
ság önkéntes vagy szervezett, 
illetve "sugant" kilépése, a 
jelenlegi statisztikai rend
szerünkben egzakt számokat 
nem lehet felkutatni. A szak.
mai intézd bimttságok közül 
még ma is a területekhez tar
tozó képviselt tagság közel 
50 százaléka a Forgalmi és 
Értékesítési lntém Bimttság
hoz tartozik. 

A. szakmai és teriileti in
téz6 bizoU5'gok egyszerre 
látják el a hozzájuk tartozó 
ata�ezetek területi irá
nyatását és ezen alapszerve
zetek tapgának szakmai 
képviseletét. Az eltelt id6-
szakban a szakmai és területi 
szervezeteknél tapasztalható 
a létszám stagnálása, scSt az 
egésDégügyi szolgálatnál, il
letve' a ICöqk,nti� 
és Intézmények tekintetében 
kismértélal növekedés is je
lentkezett A szakmai és terü
leti szervezetek létszámában 
-de az egész szervezeten be
lül is - meghatározó a Jármll
javító Intéző Bizottság taglét
száma. A GySEV-nél szerve
zetünk taglétszáma az elmúlt 
iddszakban is tovább csök
kent 

A folyamatos laglfllzmn 
csöldwaés megállfüsa érde
kében az elaökléa megha
tározta a fQ,b feladatokat. 
E■aek értebmbea konkrét, 
ba1'rid41ldrel és felel6sökkel 
naegjelölt prognuDOt kell 
Wszfte■i a szemenezet 
faglétsdma csökkmésinek 
naepPttWn, , taa'ftsz• 
stabillálúára, .. rális, * 
éreadtS célk&t kell ---
ttial a taglftszűl llÖve-
léséC. Valamennyi területi és 
szablai inté:1.6 b�k, 
a snksurvezet munkaszer
vezetének, testületeinek fo
lyamatosan figyelemmel kí
sérni a tagszervezd munkát. 

A testület szükségesnek 
tartja, hogy valamennyi terü
leti és szakmai intézd bimtt
ságnak, a szakszavetet mun
kasurvezdének, testületei
nek, Ye2JCt6 tiSZ1Ségvise16i
nek mibdea intézkedésükben 
mérlegelni kdl annak ba"aát 
P szakszervezeti tagság ban
gulatan, PK>tiv4ciós f6nyu.6-
- a ,-PesztN t.eat, de 
leJaetséges altematív6júa . .Az 
�� fel kell 
�Pi ,a � 1 
••a fim ....,.... ufó 
��-••WJIS.: 
._ dffltJiEsektel bll Illeg-

alapozni. Nem w.abad misz- ban 3<AiO 
OJ;l::ámt a �I -v� � 
•zsarolást•, de nem as lehet - keiítik. $ilíüll[lff;ii 
sdt blin - elQilgyolni a kép-: éfmúlt4�c -•íq 

viselt � reálÜi és valós .egynémely 
igényeit, elvárásait. letve kózepszéív -

Folyamatowa elellleznl en saját gudál 
kel a � alekul6- nyosságai miatt -
dl, •� okiift eze. ben nem fett „e1e,_, 
let l'éiNlsieres icllllközia„ 7.ettségénet, 
kéni, illetve soron kfviil va- hogy ma már ezen 1d 
lamennyi testületnek érté- ségek együttes össze&e 
kelni W. A szakszeneiet- haladja a 2,5 mftli6 
b6I történ6 ldUpéseket az Az elnökség az ala 
alapszervezeteknek egyedi- tek és középszervek a 
leg kell 'riuplnl. A jellem- ponti költségvetéssel 
z6 vagy többes ldMpéseknSI ben 1994. június 30.ig 
soron kfviil kell � álló tarto2.ásáról ·t6•11 
tami az illet&es területi, jékoztatót tu4:,másll 
vafámint snkmai � és szükségesnek 
szenet; amely vBeméllyé- hogy az al� 
vel egyiitt baladéktalaaid középszervek a t 
„koztatja a S:r.enezed és költségvetéssel 
Szene7.fsl Oszdlyt. fennálló tartozásával ka 

Ki kell alakítani a szak- latban 1994. október 
szervezet megbízható alapo- megJtyugtató döntés sz 
kon és adatokon nyugvó sta- sen. Ennek érdekében fe 
tiszdkai beszámoló rend- te a szakszervezet Vi 
szerét. Egységes és viszo- hogy a pénzügyi �y 
nyítható méroszámok rend- vonásával szervezeten 
.szerével kell elemezni a vál- indokolt esetben egyedi 1ci 
tozásokat. A területi bimttsá- zultációval külön-külön · 

gok, illetve a szakmai és te- gálja a tarto7.ások okát és ri' 
rületi intézd bimttságok biz- elnökség soron követkézcJ 
tosítsák a területükön az egy- ülésére tegyen javaslatot I 
séges statisztikai beszámolá- tartozások rendezésére. 
sok rendszerét. Valamennyi a A tarto�sok rende7.ésére 
MÁV Rt-hez, illetve különö- irányuló javaslat a tartozás 
sen az egyéb gazdasági társa- teljes mértékt1 törlésére, a 
Ságokba tartozó alapszerve- tartO'Zás egyösszegd 6s uon-
7.Ctét e&ctóbeil .� ad 
közre a megbízható, pontos meg&atárot.ott éna 
és idoöen lebonyolított adat- törlésére, a tartozás törleszt6.. 
szolgáltatáshoz. Az alapszer- sének átüteme7.ésére, illetve
vezetek vezetó testületei ttla- ezek együttes alkalnwwtin 
kítsák ki saját adatszolgálta- vonatkozó elképzelése 
tási rendszerüket és ennek tartalmazhat. A testület fi 
megfelelc5en 1994. november kérte a pénzügyi osztál 
1-tól kisérleti jelleggel eld hogy a soron követkew el
kell készíteni az 1995. január nökségi ülésre dolgou.on 1d 
1-tdl bevezetendd egységes javaslatot a járulék � egyai 
statisztikai beszámolási rend- tartozások 1995. éva 
szert. kent&ének rendszerére. 

Hitelem a közpond költ
sigvet.és. A Vasutasok Szak
szervezete pénzügyi elszá
molási rendszer.ében kiala
kult gyakorlat szerint: a köz
p>ntilag számfejtett munka
bérek és tiszteletdíjak alapján 
a munkavállalók (tisztségvi
selők) által fizetend6 nyugdíj 
- és e�gbiztosítási, va
lamint munkavállalói járulé
kot, személyi jövedelemadpt, 
illetve a munkabért terheld 
egyéb levonásokat (ÖTA, 
egyesületi tJgdíj, stb.), to
vábbá a munkáltatót (alap
szervezetet, középszervet) 
terheld társadalombiztosítási, 
valamint munkaadói járulé
kot a központi költségvetés a 
számfejtést követden a Vas
utas Társadalombiitosítási 
Igazgatóság (V11), illetve az 
Adó - é$ PénzO&yi EllencSr
zési Hivatal (AJ>BH) részére 
átutalja. Az elómek szerinti 
járulék és egyéb összegeket a 
közpgnti költségyeté$ elsu
niQlási száapJin, ,a köl� 
kel �te� vaselcS • 
szervezetekkel és km�
vellcl •� köv_.. 
kénttártjá�,i� 
1� al�• a •� 

�,� 

Szabályozott 
pénzkezelés 



,t\(, \ \H \.\Sl T \S s 

Az élet- és munkakörülményekkel foglalkoznak 

Minél közelebb kerülünk a 
téyási és oktatási tervben 
meghirdetett csomóponti ok
tatások kezdési idópontjához, 
annál nagyobb a várakozás: 
vajon milyen fogadtatásra ta
lál majd az érintett tisztség
viselók körében? 

A képzési és oktatási bi
zottság tagjainak jóvoltából -
iFretilnkhöz híven - közöl

az előadók névsorát, az 
lások helyét és pontos 

;kezdési időpontját. Mire ez a 
�koztató megjelenik az 
elc5adók valószínűleg már túl 
lesznek a "főpróbán". A fel

� oktatók ugyanis szep
tember 19-én, 20-án, 26-án 

rendjét. Es7.erint a munkavál
lalókat érint6 munkabizton
sági kérdésekben a VSz ér
dekvédelmi tevékenységének 
hatékonyságát el6segítve, 
szakértői bimttságként kíván 
dolgozni. Első feladatként a 
bimttság minden tagja javas
latokat dolgoz ki az 1995. évi 
munkavédelmi érdekképvise
leti választás eredményes 
megtartása érdekében. A ja
vaslatok feldolgozása, össze
sítése a bizottság vezetőjének 
lesz a fel adata, aki ennek is
meretében ajánlást tesz az e 
célból létrehozott vezér
igazgatósági koordinációs bi
zottságnak, amely a szak
szervezetek, KÜT és a Vezér
igazgatóság képviselőiből áll. 

és 27-én egymás és a Vasuta
sok Szakszervezete felső és 
középszintű tisztségviselői, 
valamint szakértói előtt 
egyeztetésképpen előadják az 
általuk feldolgozott tananya
got. Ennek a rendezvénynek 
három célja is van, illetve 
volt. 

1. Mindenképp szeretnénk 
elkerülni az előadások közöt
ti átfedéseket, azaz ne essünk 
ismétlésekbe. 

2. A hallgatóság elvárásai 
szerint az egyes témák alkos
sanak egységet, azaz lehető
ség szerint azonos szemlélet
tel és egymást kiegészítve 
kerüljenek feldolgozásra. 

A bimttság tagjai megis
merhették a szak57.erve:zetek 
és a MÁV Rt. Vezér
igazgatóságával kötött mun
kavédelmi megállapodásban 
foglaltakat. A bizottság úgy 
ítélte meg, hogy a szakszer
ve:zeti jogosultság tényleges 
gyakorlásából ki kell venni a 
szerepüket minden olyan kér
désben, amit a megállapodás 
lehetővé tesz. 

Szakértelmükkel eló kell 
segíteni a VSz munkavédel
mi céljainak megvalósítását, 
amely napjainkban elodázha
tatlanná vált a vasutasság 
munkabiztonsági helyzeté
nek javítása érdekében. 

P. J. 

3. Lehetőséget kívántunk 
teremteni arra, hogy minél 
szélesebb közeg alkothasson 
előzetes véleményt az el
hangzottakról, tovább tökéle
tesítve azokat. 

Remélhetóleg a két57.er két 
napos rendezvény eléri a cél
ját és a csomópontokon az 
előadók magas felkészültsé
gével arányos érdeklódés 
fogja követni kihelyeutt tan
folyamainkat. A részvételi 
feltételekkel kapcsolatos tud
nivalókról a képzési és okta
tási bizottság tagjai folyama
tosan és készséggel tájékoz
tatják az érdeklódóket. 

Karácsony Szilúd 

Csomóponti oktatások ütemezése 
1994 október 

Vont. Fon. 

Varannai Zollánné Állomási Oktató 19 

N Bamáné 1 . Kultúrterme 17 9.00 

Na Bamáné B .K i u. 3. 17 9.00 

Karácson Szilárd Oktatóterem 18 10.00 
Su:lei Ferenc Állomási oktató 26 9.30 

Su:lei Ferenc Vörösmarty 25 9.30 
Mtlveltídési Ház 

Oktatóterem 20 9 
Oktatóterem 20 10.00 

Oktatóterem 25 20.30 

Kormán 
. 
váró 25 

Oktatóten:m 11.3 
Oktatóterem 27 

Oktatóterem 28 8.00 

Oktatóterem 26 10.00 
Állomási Oktató 10 9.SO 
Áll. Üu: let 11 9.SO 

Állomási Oktató 17 10.00 
Horv"11 Csaba 18 10.00 

Horvílh Csaba 24 10.30 

HorvílhCsaba u. 39. 25 10.30 

1 
"Taúcst. 25 10.00 

Állonmi Oktat6 26 13.00 
Állomási Oktat6 21 8.30 
Állom6si0ktat6 17 8.30 
Állom'5i Oktat6 20 11.00 
Halad6sMtv.Ház 26 8.00 

Korrekt partnerséget 
Beszélgetés dr. Borsik Jánossal 

A Magyar Vasutas augusztus 30-i S1Amában in
terjút lcihöltünlc dr. Márkus Imrével, a VSz elnö
kével arról, hogyan látja a vasút területln mlllcö
dtl három reprez.entatfv S1,Jl/cszervez.et - a VSz, a 
MOSZ Is a VDSZSZ -kapcsolatát, milyennek Ul
li meg annak a lehet6slglt, hogy 1'trejöjjenek az 
egyslges vasutas-szakszervezet f eltlteleL 
Dr. Borsik Jánost, a Movlonyve1.et61c Sza/cszerve-
1.etlnek ügyve1.et6 alelnöklt arr6l kérdeztem, mit 
szól az interjúhoz, mi. a v'1emlnye a VSz elnöké
nek álláspontjáról? 

- Figyelemre méltónak. 
tartom a jelen interjú té
nyét. Az utóbbi négy év
ben nem volt realitása an
nak, hogy a Magyar Vas
utasban megszólaljak. 
Most alkalom nyi1ik rá, 
hogy kapcsolatainkról be
széljek. 

- Hogyan ítéli meg a 
különbözd szakszerveze
tek közeledését? 

- Én nem használom ezt 
a szót, hogy közeledés. 
Azért, mert a szervezetek 
mozgása nem vezet6i nyi
latkozatok kérdése. A tag
ság magatartása a fontos. 

- És ebben a magatar
t ásban mi fejezddik ki? 

- A négy év történései. 
Röviddel azután, hogy 
1990. augusztus 23-án, -
alig több, mint 70 f6vel -
megalakult a Mozdonyve
zet<Sk Szakszervezete, a 
VSz-el való kapcsolatunk 
eljegesedett. 

- Mi volt ennek az oka? 
- Számtalan dolog, min-

den részletre itt nem térhe
tek ki. Még emlékszem az 
első alapszabályunkra, 
amelyben szövetséget 
ajánlottunk a VSz-nek. Ezt 
a passzust azonban fél év 
múlva kénytelenek vol
tunk kivenni, mert a VSz 
részér61 nem tapasz
taltunk fogadókészséget. 
(Csak zárójelben jegyzem 
meg, hogy amikor a VSz
r61 beszélek. azon a szak-

szervezet felső vezetését -
elnökét, alelnökeit értem.) 

Talán máig a legfájdal
masabb emléke tagsá
gunknak. hogy az 1991. ja
nuár 2-án tartott kétórás 
figyelmeztet6 sztrájkunkat 
mindkét szakszervezet - a 
VSz és a VDSZSZ - elítél
te. Ezzel a négy hónapja 
múköd6 szakszervezet 
munkaharci akcióját ítél
ték el. 

Anélkül, hogy a négy év 
sérelmeit fel sorolnám, 
csak az utolsó konfliktusra 
emlékeztetnék. amelyre 
emlékemiük kell e sorok 
olvasóinak is. Amikor a ta
valy 6szi közös fellépés
b61, a vasutas egységb61 a 
VSz akkori elnöke, Papp 
Pál kiszakította a Vasuta
sok Szakszervezetét. En
nek a lépésnek a morális 
következményeit a VSz 
szenvedte meg. 

- Térjünk vissza a kiin
dulóponthm. Ön azt 
mondta, hogy a 57.akszer
vezetek kapcsolatában 
nem haszmlja a közeledés 
szót. Miért nem? Helyette 
mit haszml szivesebben? 

- A korrekt partnerséget 
használnám, mert jelenleg 
ez a realitás, ett61 várhat 
többet a vasutasság. Sze
retném alátámasztani ezt a 
vélekedést azzal, hogy -
közel egy éves huza-vona 
után - gyakorlatilag létre
jött a közös szakszervezeti 

vagyon használati jogának 
megosztása. A mégállapo
dás önmagában jelzi, hogy 
megváltozott a VSz irányí
tása dr. Málkus Imre el
nökké történt megválasz
tása óta Bfzom benne, 
hogy ez a váltom tartós 
és irányultságában is ked
vem lesz. Hiszen csak ek
kor lesz realitása annak a 
gondolatnak. hogy az út 
végén egy b'ds, korszerű, 
hatékony vasutas érdekvé
delmi szövetség alakul ki. 
De senki ne gondolja, 
hogy ez hetek vagy hóna
pok kérdése, inkább éve
ké. 

- Dr. Mákus Imre be
szélt azokról az erdvona
lakról is, amelyek mentén 
erdsíthet6k az egys� 
rekvések. Ezek a témakö
rök: a kollektfv szerz6... 
dés, a b� a létsdm
gazd álkodú és a sztr.ijk. 
Mi a véleménye emSI? 

- Ha eltéro sorrendben 
is, de hasonló stratégiai 
sora van a mozdonyvu.e
t6knek is. Azzal vismnt 
kiegészíteném, hogy 
együtt lépjünk fel egy új 
ökológiai alapokon nyug
vó, társadalmilag is elfo
gadott közlekedéspolitikai 
koncepció, és e7.en belül 
egy meroben új vasútpoli
tika érdekében. 

Végezetül azt hangsú
lyomám: a MOSZ nem el
len-szakszervezetként jött 
létre. Filomfiájába nem 
tartozik bele a másik le
gy6zése, de képvisel egy 
olyan stratégiai csoportot, 
amelynek hagyománya, 
bels6 fegyelme, felelcSssége 
és összetarto7.ása hihetet
lenül nagy és erds. 

Szeretném megköszönni 
a lap érdekl6dését abban a 
reményben, hogy ez az el
ső interjú nem az utolsó 
megsmlalási lehet6ség 
számomra. 

Ká'pjti Smdor 

Szakszervezetünk készül 

a bérbesorolási rendszer 

változtatására 

(Folytatás az 1. oldalról) 

jellegtl szolgálati helyek 
(vasútállomások) képeznek 
kivételt, ahol valamilyen 
megkülönböztetésre ( a jelen
legit61 eltéróen) szükség van. 
Ugyanis a többi munkakör
ben (például forgalmi szolgá
lattevd) az állomás nagyságá
tól, a leterhelés, illetve a 
szakképesítés függhet és így 
természetesen az alapbér 
nagyságához is indokolt dif
ferenciát tenni. 

- Vita tárgyát képezte az is, 
hogy milyen körre terjedjen 
ki a bérbesorolási rend57.er 
hatálya. Volt aki ebben a je
lenlegihez képest sztlkítést 
kívánt, míg mások vala
mennyi munkakörre titerje
dó rend57.ert javasoltak. Vé
gül az került elfogadásra, 
mely 57.erint a jelenlegi meg
felel6, szllk:ítés nem fogadha
tó el„ de további kiterjesztés 
sem kifogásolható. 

A felsorolt elvek helyessé
gét a Vasutasok Szaksn:nre-

mtének elnöksége is megtá'
gyalta, amtkal egyctálclt és 
állásfoglal'5át elküldte a 
MÁV Rl Vezérigazgatóság 
Munkaügyi Foosztály vc:zc
t6jének. A levélben s0r&ea& 
azt is, hogy • vmr
igazgatóság sajit tcM2etét 
mieldbb dolga.a.a ii és kem
je meg a besorolfsi reudsz« 
változtalmán a� 
a 522Jcsn:rvu.etekkel. 

Dr ..... J'-' 
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MÁV Rt. helyzetén csak 
vasúti törvény segíthet? 

Beszélgetés Szúcs László fómenetirányítóval 

tikus pontra süllyedt, ponto- delke:r.ései értelmében nem 
san abban az idóben, amikor foglalkoztat a vasút, így jó
ve:r.ényl6tiszt lettem. Nem magam is a megszállottak 
egyszer nekem kellett elvin- közé tartozhatom. Ettől füg
nem a személy-, vagy a te- getlenül jól látom a kialakult 
hervonatot, mert nem akadt s:r.élsóségeket, amelyek ész
rá vonatvezető. De hébe-hó- szerűbb intézkedéssel elke
ba még állomásfónök-helyet- rülhetók lettek volna. Mond
tes koromban is elófordult hatom: a vasút jelenlegi álla
hasonló. pota e/csüggesztő! A folyto

- És ,11om'5fcSnök kori- nos átszerve:r.ések, vissza-
ban? szerve:r.ések, eszik a pénzt. A 

- Hát ez az! T"obb állomá- nagyarányú létszámleépítés 
son is ajánlottak fónöki pozi- hátrányait most kezdjük érez
ciót, de a városi pártbizottsá- ni, amikor a forgalom végre 
gok mindenhol visszautasí- föllendülni látszik. A frekven
tották a jelölésemet, mond- tált munkakörökben néhol 

Sz:akszervezeten belül az ifjúsági tago1.lll SZOT 
határo1.attal jött létre és korábban bizonyos kor

látok között nulködött. A Vasutasok S1.Jlksr.erveze
tének ifjúsági tagozata 1990 óta folyamatosan 
nyerte el mai arculatát. Ez év januárjában meg

tartott küldöttértekezletükön elfogadták az új szer
vezeti és mdködési S1.llbály1.lllukat, programjukat. 
A kitdz;ött célok megvalósitásáról, mdködésükr61 
beszélgettünk Kódé Lászlóval, a VSz ifjúsági ta
goz;atának elnökével és S1,Jl/Jó Erzsébettel, a sze
gedi területi tago1.lll vezetőjével. 

ván, hogy venné ki magát az, nincs hadrafogható ember, _ A szakszervezeten belül hogy egy vezető nem párttag. hiányzik a kocsirendező, a egy folyamat indult meg, 
Aztán, amikor a családom ér- sarus, a váltókezelő, a kocsi- melynek eredményeként kü
dekében és elveim ellenére felíró, a raktárnok. A vezetés lönbözó tagozatok; rétegszer
beléptem, azt kifogásolták, egyszerűen figyelmen kívül vezetek jöttek létre. Ez a 
hogy nincs marxista-leninista hagyta azt az alapelvet, hogy szervezódés az ifjúság köré
végzettségem. Mintha a vas- a létszámot nem a legalacso- ben is igényként jelentkezett. 
út menete szempontjából ez nyabb hanem a várható leg- Egy fiatalnak mások az élet
lett volna a legfontosabb! A nagyobb forgalomhoz kell kori sajátosságai, mások az 
szakmai hozzáértésemet méretezni. Hibás a kormány- érdekei, mint például: egy 
egyébként senki nem kritizál- zat is, mert eltűri, hogy törne- negyvenen túl lévő emernek, 
ta. De működtek Tatabánya gárút közúton fuvarozzanak, éppen e:r.ért más érdekképvi
alsón más erők is. Mivel a szennyezve a levegőt, tönk- selet is kell részükre - mond
feleségem is ott dolgozott, retéve az amúgy is leromlott ta bevezetőjében Kódé Lász
följelentettek összeférhetet- közútjainkat, fokozva a már ló. Majd így folytatta: 
lenség miatt. Na, ekkor lett elviselhetetlen zsúfoltságot. - Alapszabályzatunk sze
elegem az egészból ! A me- Szigorítani kellene az átme- rint a 35 éven aluliak tartoz
netirányban éppen volt ürese- nő kamionforgalmat is, a tré- nak hozzánk, ez az a kor, 
dés, egy hónapon belül már lerek egyrésze kihasználat- ameddig az emberek ifjúsági 
komáromi szakaszirányító Jan, amikor föútjainkon ka- J)roblémákkal találkoznak. 
voltam, késóbb a körvasút mion kamionba ér. Érdekes, hogy a nyugati or-
került a kezem alá. fómenet- _ Mit javasol? szágokban ettől eltérő életkor 
irányítóvá 1987-ben avan- - Rövid távon nem szabad alakult ki: a németeknél 28 

év ez az idő. zsáltam. Akkortájt még kissé gondolkodni, mert az maga a Feladataink közül elsósor-bonyolultabb volt az irányítói bukás, a távlatokat legalább ban a tagtoborozást emelném munka, megtörtént, hogy tíz-tizenöt éves intervallu- ki. Szervezeti _ működési 
, az a vasút azért egészen csak a hegyeshalmi oldalban mokban kell mérni. Hogy 
Volt ml·nt a mostani·. Ak- 53 á , M I h .. k , ? E szabályzatunk szerint min-

vonat v rt gepre. a eg- onnan vegyu a penzt. zt denkinek nyilatkozni kell, 
'ban a g6zvontatás dívott, feljebb 53 gép vár vonatra... a kérdést a kormánynak kell hogy akar-e tag lenni. Ahol 

a laikusnak könnyebb - Moldova a vasutasokról megoldania, hiszen ezért va- már kisebb csoportok alakul-
:w,lt nyomon követnie az szóló könyvében nem keve- gyunk Államvasutak. Na- tak ki, ott könnyebb a szer-

az eleven eró útját és sebbet állított, minthogy gyon remélem, hogy előbb- ve:r.és, hiszen munkatársi, ba
lDÚ' maga óriási vonzerőt rövid klón belül csak a hü- utóbb megszületik a rég ráti szálakon keresztül törté

tett a laikus utazóközön- lyék és a megszállottak ma- óhajtott vasúttörvény, amely nik legtöbbször az ismerke
szemében. Szóval meg- radnak a vasúton. Azóta el- talán majd tisztázza ezt a ma dés az ifjúsági tagozat tevé-

a szükséges szak- telt húsz év... még alig áttekinthető problé- kenységével, a szakszerveze-
dkat, elvégeztem a tiszt- - Hülyéket az egész- maegyveleget... ti munkával. 

és mehettem kocsiren- ségügyi utasítás idevágó ren- 1borday Zoltán - Országosan hogy néz ki 
�r-, vált6/cezelónek, mi- a szenezettség? 

fflire volt inkább szükség. ----------------------4 - Összességében mintegy 
volt rossz ez a szamár-

Szaz' huszono··1 esztendo' 's 
1000-1200 fiatal vesz részt 

ma.is azt tartom, a vas- a tagozat munkájában. 
t csak különbözó munka- Egyes területeken más és 

- keresztül lehet töké- a 
más a helyzet. Igen erós a 

megismerni. szegedi terület. Jómagam és 
-A ma1 l(jú vasutasok is k·1skundorozsmai vasútvonal 

az előzó elnök is Szegeden 

.....,.uák? él és dolgozik, így érthetó e 

- Nagyrúzük azonnal föl- terület előnye. Az utóbbi 
a munkaszerződését, Szeged 1854. március százéves évforduló 1s idóben megerósödött Deb-

lr.dt-"give' tiszti islwlá- 4-én kapcsolódott be az 1894. március 15-én recen és Miskolc térsége, de 

lroairendez4ként kellene országos vasúthálózatba, adták át a forgalomnak elfogadható a Dunán inneni 

N Iá ·ák be amikor ........ �h-., kere- az akkor kilométeres területek szervezettsége. 
em tj , -.A&A&M,1"-4..,....... Gondjaink vannak Buda-

mindössze egy bizo- tek között megnyitották "dorozsmai szállások" pest, Pécs és Szombathely 
yuk van, amely mö- Kiskunfélegyháza Szeged iparvágányt. A története térségében. 

nem áll tényleges szak- között ts a vasútvonalat. során változó, de mindig - Mi ennek az oka? 
-tudás. Márpedig a mai A Szeged közelében levő Jelentős személy- és - Ez a szervezés sajátossá-

csak lexikális isme- Kiskundorozsmán ekkor áruforgalmat lebonyolftó gaira vezethet6 vissza. Nehéz 
Jaggal megélni nem le- még nem álltak meg a állomás teljesítménye az olyan fiatalokat találni, akik 
� 8 vaslitra fokomttan vonatok, a vasútállomás utóbbi időben vissza- az ügy mellé állnak és önzet-
Jes. Szolgálattevó ko- ,,. • .c.-.c.- csak Jóval esett, de a jövő körvona- lenül dolgoznak a szakszer-

aztú én is duplán megn..,..1-cGkUa vezetnek. De azért a változás 
•ztattam, amit korábbi kés6bb, lS69. augusz- lait reprezentálja az el- jelei már mutatkoznak Szom

imben elsajátítot- tus 15-én került sor. múlt évben átadott Ro- bathelyen és Várpalotán. 
,Közben a létszámhely- Ugyanezen az állomá- La terminál. Máshol viszont kismérvű el-

1.tt•labtmya alsón is a kri- son nemrégen volt egy E. J. lenállás is fellelhet6. Ezen 

kell nekünk rövid időn belül 
változtatni. 

-Hogyan? 
- Elsősorban a közösségi 

szellem erósítésével. Olyan 
rendezvényeket, programo
kat kell szerveznünk, ahová 
a fiatalok örömmel eljönnek, 
ahol olyan témák kerülnek 
megvitatásra, ami óket ér
dekli és ahol kötetlen beszél
getések keretében oldottab
ban ismerkedhetnek egymás
sal a fiatalok. Az ilyen csa
tornákat kell felhasználni ar
ra is, hogy az olyan témák is 
továbbításra kerüljenek, ame
lyek más formákban nehezen 
jutottak volna el a szolgálati 
felsóbbséghez. Példaként 
említhetem a szombathelyi 
ifjúsági fórumot, ahol felve
tődött, hogy a szolgálati la
kások leosztásánál vegyék 
jobban figyelembe a fiatalo
kat. Vagy a kamatmentes köl
csönök odaítélésénél része
süljenek előnyben az elsó la
káshoz jutók. 

- Mi a tapasztalat: sike
rül-e megnyerni a fiatalo
kat? 

- Tapasztalataink vegye
sek. Találkoztam olyan fiatal
lal, aki kötetlen bes:r.élgetés 
formájában hangot adott vé
leményének, azt jól megfo
galmazta, de a funkció válla
lástól elzárkózott. Pedig ne
künk alapvető feladatunk az 
is, hogy a jövó tisztségvise
lóit kiválasszuk és megfele
lóen felkészítsük. Ehhez re
mélhetóen támogatást nyújt 
majd az általunk működtetett 
ifj6sági alapítvány. 

- Más ifJúúgl szervezet. 
tel vu-e kapcsolatuk? 

- Elöljáróban el kell mon
dani, hogy a vas6ton belül 
működd többi szakszervezet
nek nincs ifjúsági tagozata. 
Mi e téren úttörők vagyunk, 
s ezt kihasználva nem kevés 
tagot szereztünk a VSz-nek. 
Fóleg Miskolc, Szolnok tér
ségében, de máshol is meg
kerestek bennünket, mert 
olyan programot tudunk 
nyújtani, amit máshol nem 
kapnak meg. A kérdésre fel
elve: tagjai vagyunk a Szak
szervezetek Ifjúsági Szövet
ségének (SZISZ-nek), ahol 
17 ágazati szakszervezet ifjú
sági szervezete van jelen. 
Ezenkívül tagjai vagyunk a 

Magyar Gyermek és Ifjúsági 
Tanácsnak is, ez nem kimon
dottan szakszervezeti vonal, 
inkább a kormányzathoz kö
zelálló szerv, amely az ifjú
ságpolitikába is bele tud 
szólni. 

- Mi a helyzet Szegeden? 
- fordulok a kérdéssel Szabó 
Erzsébethez. 

- Szerencsés helyzetben 
vagyunk, hiszen a tagozat or
szágos elnöke szegedi, de tá
mogatja munkánkat a szege
di területi bizottság is, és az 
itteni választmányban képvi
selve vagyunk. Szervezetünk 
az üzletigazgatóság egész te
rületére kiterjed, a legjobban 
működők között említhetem 
Szeged, Békéscsaba, Szentes, 
Hódmezóvásárhely, Kiskun
halas, Kelebia és Kecskemét 
tagcsoportjait - összességé
ben 250 f6 a létszámunk. 
Kapcsolatunk a fiatalokkal 
éló, hiszen két havonta tar
tunk területi csoportvezetói 
értekezletet, ahol számot 
adunk arról, hogy mi történt 
az országos tanácsban, a te
rületi bizottságnál, vagy a 
VSz-nél. A feladatok ismer
tetése mellett ez egyúttal egy 
információs csatorna is, ahol 
mindkét fél új jsmereteket 
szerezhet. 

- Rendezvényeik orsúg
szerte ismertek. .. 

- Igen. Ezeket eddig két
három hete tartottuk, de rá
jöttünk a túl gyakori progra
mok nem mindig jelentenek 
előnyt. Hiszen eddigi rendez
vényeink közel 90 százaléka 
országos szintű volt, itt vi
szont a kétnapos programok 
komoly anyagi megterhelést 
is jelentettek. 

- Talán ez is közrejátszott 
a legutóbbi csongrádi ku
darchoz - jegyzi meg kese
rűen Kódé László. 

- Sajnos ez így van. Szep
tember elején Csongrádon, a 
K6röstoroknál egy családi 
vikkendet hirdettünk meg, 
amit most utólag bevalljuk 
rossz idópontban terveztünk. 
Programunk összesett az is
kola kezdéssel, emiatt keve
sen jelentkeztek és a családo
sok amúgy ig,nagy kiad,sába 
már ez nem fért bele. A leg
közelebbi Erzsébet bálunkat 
jobban el6készítjük. 

- Bemlgetfsü•kben ... 
szó esett m'5 l(t6s6al szer
vaetekkel val6 kapcsolat
ról. Itt, S1qem Is va er
re lelaetWg? 

- Igen. Nagyon jó és szoros 
kapcsolatunk van az itteni if
júsági szervezetekkel. Október 
hóban pedig az MSZOSZ-en 
belül létrejön egy ifjúsági ré
tepzervezet, amelynek alapí
'9i között mi is ott vagyunk. 
Ugy gondolom, nem hátrány, 
ha a városban, a megyében is
merik a vasum fiatalok hely
zetét, munkáját és esetleges 
gondjaikát. 

Gellfrt J6zsef 



(Gellát) Fiatalok Záhonyban 

�v--ki. 

A � .... yek 
közül dr. Fa-enczY, Imre az 
UMEA össze,i6v•ta �t
te, � elmúlt évi tc
vékenységiltét, az orvosok 
nenuettim bp,tsolatait. 
EgyifUmllköd6si n:teplfaeo
dlist taaöaet rt UMEA ne
vében a koreai termé
szetgyógylsz szerve7.ettel ki
advinyók csélq6e, nemzet
tözi konferencia szerved
� apisztalatot tic:Berét6-
<Sém. Koraban tülöo kdtlm-
2at 1�1tk, ahol csak a 
tetmészetgyógyázati � 
.st.ereket llblmamk a bete
gei � 

A vamtasot összejovetelén 
Ouly'5 ISMta, a Netnzettö'zi 



- határok nelkül 

-j..M#i).UfQ;,rádi(Jamalarök kongresszusa 
Németországban 

meg a nem. vasptas rádióama-
�etség (FIRAQ 33. 

tizenöt or
kAzel kétS7.áz f6 

. Batdtsdg ha
;,Blciil volt a jelmon
a rendezvénynek. A 
yitó ünnepségen 

Guti német elnök 
t;lftá a találkom jelen

. Harminc évvel 
Hamburgban ala

meg a FIRAC, amely 
vasutasok kulturális 

spezet� a FISAIC
ljul nagy surepet vállalt. 

A város polgármestere 
Heinz Grundh/Jfer ismertet
te a város és a vidék törté
nelmét, mai életét, majd 
]t,la,1, Tschanz, a FISAIC el
nöksége nevében köszön
tötte a megjelenteket. A 
közgydlésen értékelték a 
FIRAC elmúlt évi tevé
kenységét. Elismeréssel 
szóltak a múlt évi buda
pesti FIRAC-kongresszus
ról. A FIRAC magyar cso
portja 75 fős taglétszámá
val az egyik legnagyobb 
egysége a szövetségnek. A 
közgydlésen tisztújításra 
is sor került. A régi veze-

rólködik a ma
gyar busz a 
szürke sziklák
kal szegélyezett 
szerpentineken. 

A nap nemrég emelkedett az 

Égei tenger tükörsima vize 
fölé, még kellemesen húvös 
a leveg6. A görög Sarti fél
szigetrol viszi a túristákat az 

lkarusz Theszaloniki felé. 
- 11zmillió görög él há

roinszor akkora területen 
1IIÍIII Magyarország - magya
nzza a filigrán idegenvezető 
a szunyókáló utasoknak. Né
ha én is kinyitom a szemem, 
és képeslapokon látható fel
vételek rögzülnek bennem. 
Tintakék öblökben hintúó 
csónakok, meredek hegyol
dílatban megbúvó házak, a 
víz és a felh6k kö:zött felsejl6 
Atbosz hegység kék-fehér 
\'Ollulatai. 

Gina, a félvér idegenvezetó 
a görögök tulajdomágait 
ecseteli megragadó elóadó
készséggel. A n6k trilláx.6 
banghordo7.ását utánozza 
életbllen. A magas hangon in
dított szavak meredek lejtó
too buknak alá, mint a hegyi 
patakot sziklazenéje, sirá
lyok sikolya. 

•Di - miit - rüj, Di- mit -
r,jjt• - hasít emléku.etembe 
• apartmanunk szomszédsá
pban lakó görög asm,ny fi
* tövetelcS hangja. Mindig 
lliololygúra késztet szobmn
• IZ er&7.akos, dc mégis 
t'.!9'mos. fuvolú6 kWtú. 

AaDq&IIJUgodt� 

t6séget újraválasztották. 
Elnök ismét a norvég Wil

helm Roer lett. 
Az egyéb rendezvények 

sorában említést érdemel a 
trieri vasutas szimfonikus 
zenekar és a helyi tánckar 
színvonalas mdsora. A kö
zeli Hermeskeil városban 
76 darabból álló repülőgép 
kiállítást tekintettek meg a 
résztvev6k. A magángyűj
temény a kezdeti id6kt61 a 
közelmúltig gyártott gépe
ket tartalmazza. 

A rendezvény ideje alatt 
DL O EFA hívójellel rádió
amat6r állomás üzemelt és 
sok összeköttetést létesí
tett közeli és távoli amatő
rállomásokkal. A színes 
vételjelentő - QSL - lap a 
német szupervonat, az 
ICE villamosmozdonyát 
ábrázolta. 

A kongresszusi könyvet 
német, angol és francia 
nyelven jelentették meg a 
kongresszus védnökeinek 
üdvözleteivel és a résztve
v6k névsorával. 

A FIRAC jövő évi kong
resszusát Norvégia északi 
részén, Narvik városban 
tartják. míg 1996-ban Bras
sóban találkoznak a vas
utas rádióamatőrök. 

F. 1. 

rek. Nyugodtságuk azonban 
nekünk inkább a lustaságot 
juttatja eszünkbe, mert dél
után háromtól hatig csendes 
sziesztát tartanak, bezárnak 
az üzletek, megáll az élet. 
Persze a nagy meleg miatt 
van ez, meg a kialakulóban 
lév6 néma jelbeszéd is, ami 
szintén alátámasztani látszik 
azt a benyomásunkat, hogy 
ez a nép nem türelmetlen, 
bölcsen hiszik, hogy nem 
kell sietni, úgyis mindennek 
eljön az ideje. Gina el6adását 
hallgatva eszembe jut a had
seregben szállóigévé vált 
mondás, amit lépten - nyo
mon az újoncok fejéhez vág
tak az öreg katonák:: "Hozzád 
képest fiam a lajhár kapkodó 
idegbeteg ... " 

Szóval, lehet, hogy a me
leg éghajlat az oka, vagy a 
szószátyárkodás gyúlöJete -
nem tudni -, de tény, hogy 
felütötte fejét, pontosabban a 
szemöldökét a jelbeszéd. A 
görög kereskedők ugyanis 
kerülik a tagadást és bele
egyezést kifeju.ó szavakat. 
Ha a vásárló kérdésére fel
húzzák a szemöldöküket, le
heletfinoman felemelik, biz
tosak: lehetünk abban, hogy 
hiánycikket keresünk. Ha 
azonban alig hallhatóap cset
tintenek a nyelvükkel, nem 
jöttünk: bib. Minek annyit 
bes7.élni: igen, nem, van, 
nincs. Megejtó ez a félrmt
heteden, &zinte megnyilat
t<ms. 

De ugyancsak ámulatba 

Nemzetközi vasútmodell 

kiállítások 
A Petófi Csarnokban szep

tember 16-án rendezte meg a 
Magyar Vasútmodellewk és 
Vasútbarátok Országos Egye
sülete és a Közlekedési Múze
um a XLI. Nemzetközi Vasút
modell Kiállítást, amelyet Frá
nyó Ferenc, a MÁV Rt. pálya
létesítményi igazgatója nyitott 
meg. 

A versenywk több kategóri
ában indulhattak: vontatójár
múvek; nem önjáró sínhez kö
tött jánnúvek; épületek és 
egyéb létesítmények (pl. hi
dak); múködcS vasúttechnikai 
berendezések; történelmi vit
rinmodellek; diorámák; tere
pasztal-részletek. (Komplett 
terepasztalok szállítási nehéz
ségek és nagy helyigényük mi
att nem szerepelhettek.) 

Az elbírálás főbb szempont
ja a méretarány, a kidolgozás 
min6sége, a múködóképesség 
és a különlegesség. A cseh, 
orosz, román, szlovák és ma
gyar szakértókból álló bizott
ság értékelését a zsüri elnöke, 
)!ágba Zoltán hirdette ki. 
Orömmel hallotta a nagyszá
mú közönség, hogy az egyet-

len első díjat Psóra Mihály 
magyar versenyw nyerte el a 
100 éves (nosztalgia) vonat tö
kéletes ábrázolásával. F.zenkí
vül II. díjat nyolc, Ill. díjat 15 
alkotás kapott. Egyébként a 
határidóben beérkezett 55 mo
dell közül 25 érdemelt ki kü
lönböz6 elismerést. 

A hozzáértést, szaktudást 
tükröző, ízléssel összeállított 
kiállítás több tucat tárgya ok
tóber 2-ig tekinthet6 meg. 

A MAVOE munkájáról meg 
kell említeni, hogy Békéscsa
bán, Pécsett és Szegeden helyi 
körei működnek, és más vas
útmodellew egyesületekkel is 
tart kapcsolatot. Tagja az Eu
rópai Vasútmodellezók Szö
vetségének (MOROP), amely
nek Közép-európai regionális 
szervezetének 1990-ben tör
tént létrehozása óta évente 
részt vesz a tagországok talál
kozóján. A múlt évben erre a 
gárdonyi MÁV üdülóben ke
rült sor. Ez a magyar egyesü
letnek az eredményes nemzet
közi tevékenységben betöltött 
szerepének elismerését jelenti. 

/-tb-

••• 
Szeptember l-jén ünnepé

lyes keretek között nyílt meg 
Szegeden, a Százszorszép 
Gyermekházban az 1. szegedi 
nemzetközi vasútmodell kiál
lítás és verseny. Három or
szág húsz modelle:zóje mutat
ta be járműparkjának legja
vát. A kiállítók között ott vol-

ejtheti az idegent az éjszakai 
görög ember, mert összeha
sonlíthatatlanul temperamen
tumosabb mint a nappali. Ha 
a véletlen úgy hozza, és ez 
elég gyakori, jó társaságban 
képesek egy éjszaka egész 
havi fizetésüket is feláldozni 
az öröm oltárán. Szirtaki és 
buzuki zenére asztalra pat
tannak, tányérokat csapkod
nak a földhöz, mégsem kiált 
senki rendőrért. Hiába is ki
áltana, mert kevés van belő
lük. Akár hiszik, akár nem, 
Sarti üdül6faluban, ahol nyü
zsög az idegen (főleg a né
met, a magyar, az olasz, a 
szlovák) egyetlen egy sincs. 
Pedig ötezerre is felduuod 

tak a vasutas modelle:zók is. 
Az apró járművek, a vasúti 
fotók, a kiállított tárgyak 
megnyerték a közönség tet
szését. Legnagyobb sikere a 
négy terepasztal közel egy 
kilométer hosszú pályáján 
száguldozó parányi vonatok
nak volt. 

olykor a lélekszám. Mégsem 
történt még lopás, gyilkos
ság, ldrlvó közlekedési bal
eset A görögök tisztelik a 
másét. 

Odautazásunk első napján 
megütközve hallgatta házi
gazdánk, hogy én a bejárati 
ajtó elromlott zárjának kija
vítását követelem. Kinyitotta 
az ajtót és mutatta, hogy 
hagyjam úgy. Ők nem zárják 
az utcán az autót, a vizen a 
motorcsónakban van az eve
z6, a gumimatrac, az üzletek 
el6tt nem vigyázzák az érté
kes árut. Itt nem lopnak, nem 
esnek egymásnak a szórako
zóhelyeken, a volán mögül 
nem káromkodnak eltorzult 

A miskolci Vörösmarty 
Mdvelődési Ház immár 
ötödik éve igyekszik nyári 
gyermektáborok szervezé
sével a diákemlékeket 
gyarapítani. Idén Szentlé
leken, a kolostorrom 
szomszédságában verték 
fel a "zöld tábor" sátrait. 
Három turnusban, két 
gyennek- és egy középis
kolás táborban július 18-
tól augusztus 7-ig pihent a 
Bükkben a 80 táborlakó. 
Közülük többen voltak 
visszatérők, hiszen ők már 
tapasztalták, milyen kelle
mes a fejük fölött csivitelő 
madarak hangjára ébred
ni, reggelente kakukkfd te
át kortyolni, erdei gyü
mölcsöt csemegézni, 
szomjunkat friss forrásvíz
zel oltani ... 

A táborvezetés a Műve
lődési Ház Tennészetjáró 
Baráti Körének túraveze
tői közül került ki. A tá
borhely ideális túraköz
pontnak bizonyult, ahon
nan minden nap más - sd
rún járt, vagy épp kevésbé 

arccal. Készségesen kikerülik 
a gyalogost a zsúfolt utcá
kon, elnéz6en mosolyognak 
- minek ide rendór? Legfel
jebb azon bosszankodnak 
mostanában, hogy miniszter 
asszonyuk csak éjszaka ket
tőig engedi a nyilvános he
lyeken a mulatozást, mert a 
tapasztalatok szerint másnap 
a munkahelyeken szinte állva 
alszik a munkaer6. Ezt az in
tézkedést a demokrácia elleni 
támadáskéntértékelik,olyany
nyira, hogy még gúnydalt is 
faragtak kiagyalója ellen, 
táncba hívva a néptól elru
gaszkodott hölgyeményt. 

Apropó, hölgyek. A szigo
rú ortodox vallás is a n6ket 
sújtja leginkább. A férfi cse
lekedete szent Hivatalosan 

háromszor is elválhat a férfi, 

de az elvált asszonyt lciközö
s(ti/c, kerülik a társaságát, 
megvetés övezi. 

Buszunk a második legna
gyobb görög város, Thesza
loniki utcáin kanyarog. Ha
marosan megállunk a kikötő 
nevezetes fehér tornyánál. 
Innen már nem messze a pi
ac, ahová mindannyian gya
logosan indulunk. Gina bú
csúzóul még ellát egy jó ta
náccsal. A városban nyilvá
nos illemhelyet ne keressünk. 
Nyugodtan használjuk a ká
véházak és éttermek toalett
jeit, senki sem firtatja, hogy 
miért mentünk be, és még 
pénzt sem kémek a használa
táért. 

ismert - túraútvonalat le
hetett bebarangolni. A na
pi 10-15 kilométeres gya
loglás mellett többen 
megtanulták a térkép
használatot, a tájolást is. 
Különösen az alföldi gye
rekek számára szolgált 
csodás meglepetéssel a 
Bükk barlangvilága, a 
magasabb csúcsokról sze
mük elé táruló látvány és 
a nevezetességekben b6-
velkedő, páratlan szépsé
gd Lillafüred. 

Hazatérve vidám vetél
kedőkkel, diavetítéssel, s a 
tábortdz fényénél közös 
énekléssel töltötték az 
időt. Az utolsó este rend
hagyóan alakult: takarodó 
helyett éjszakai túrára in
dult a csapat. 

A résztvev6k és a rende
zők ezúton köszönik meg 
a Vasutasok Szakszerveze
te és a miskolci szakszol
gálatok által nyújtott tech
nikai segítséget. 

Kovácsné 
Nagy EmcSke 

Tehetetlenül sodródunk a 
piac nyüzsg6 emberáradatá
ban. Az utcai árusok sátrában 
szinte minden kapható. A tú
risták megtapogatják, forgat
ják, szemlélik az árukat, az

tán vissza teszik a helyére. 
Senki sem bánja, nem rivall
nak rá, csak arra kell vigyáz
ni, hogy igent intsünk: a fe
jünkkel, ha nem kérjük a hol
mit, mert a kereskedő rögtön 
becsomagolja ... 

Mindennél izgalmaAbb 
számunkra azonban a húspi
ac. Az árukínálat lenyúgö:zó. 
Ki tudja miért, de itt torkuk 
szakadtából kiabálnak az el
adók, fogják a vev6L A hala
sok csarnoka a legzsúfoltabb. 
A hosszú asztalokon e:urnyi 
halfajta tornyosul. Még mo
zognak a polipok, a rákok. Itt 
f nyenc falatnak számít a po
lip. A félsziget sziklás öblei
ben láttam, amikor kifogtak 
egyet a vízból. Eroteljes üté- . 
sekkel verték a k6höz, hogy 
kilazuljanak a polip ÖSS7.e
rándult izmai, aztán késsel 
felszeletelték a lábait és ott 
azon nyomban jóízúcn elfo
gyasztották. 

Én félrehúzódom a polipos 
asztaltól és veszek inkább két 
pontyszerú balat, (kilója u.er 
drachma, ötszú forint) ab
ban bízva, hogy ezekben 
nem csalódhatom, s talú a 
halászlé is ehetcS lesz. 



majd benzin.-naechanikus 
:ercsAtvitelit motorlwcsi, w 

sdbb ditd-moatocsi szol
dJt. Az utássúllftüt zárt és 
nyitott szeo,élytocsik vég
zik. A régen «edményes 
árufuvarozU (ma, fa, do
lomit) megsztlnt. Jelenleg 
1ehlt a vasút turisztikai és 
egészségügyi feladatot lát 
el, szükség szerint különvo
natokkal is. 

A felújítás rend87.eres és az 
erdcSgazdaság ÍIDBDSZÍl'OZZ8; 

Szeptember 16-án - lapzártakor - a MÁV Vezé,:igazgatóság 
konferencia termében Lotz. K4roly közlekedés� hirkiJzlési és 
vízügyi miniszter, a vezérigazgatóság vo.et6 munkatársa� az 
üzletigazgatóságok vezet6i és a vasutas-�tek. veze
tői jelenlétében iilJnq,élyesen beiktatta hivatalába Kálnoki 
Kis Sándort, a MÁV RL elnökét és Rigó Zo/tlínt, a MÁV RL 
vezérigazgatóját. 

(Képünkön Rig6 Zoltán átveszi a beiktatási okmányt) 

(1littó 11bor felTéfele) 

A MAv Rt. Budapesti Ozletigazgat6aága 
mu(lkatánat kM'es: 
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Ertékelték a VSz vezetó' 

testületeinek mú1<ödését 
Értekezletet tartottak a felügyelö és egyeztetö 

• 

bizottiágok elnökei 
A VSz területi bizottságai, 

illetve intéző bizottságai, a 
felügyelő bizottság elnökei, 
valamint a VSz FEB tagjai és 
póttagjai szeptember 21-én 
tartották első értekezletüket. 

ségviselők által is számon
kérhetően történjen. Továb
bá, hogy a tisztségviselők 
és a szervezetek közötti 
konfliktusokat kivizsgálja 
és feloldásukra javaslatot 
tegyen. 

A területi bizottságok és az 
intéző bizottságok a válasz
tásokkal egyidejűleg minde
nütt megválasztották FEB el
nökeiket, összesen 16 sze
mélyt, akik önálló hatáskör
ben biztosítják saját bizottsá
guk szabályszerű működését. 

üléseinek tartalmi és formai 
szabályszerűségét vizsgálta. 
Félév távlatából megállapít
ható, hogy a vezető testüle
tek működése szervezettebb 
és szabályszerűbb az elmúlt 
időszakhoz képest. Megem
lítendő, hogy úgy az elnök
ség, mint a választmány ha
tározatait az érintettek sor
számozottan, az üléseket kö
vetően írásban rövid időn 
belül megkapják. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

•• 

EGYESULET ALAKULT 

A KÁEFTÉK ÉRDEKÉBEN 
Tízezren dolgoznak több mint negyven korlátolt 

felelífsségíí társaságban 
... 

A legutóbbi években a MÁV vállalatai, intézetei, üzemei 
egyszemélyes kft-kké alakultak. Az átállás nem volt zökke
nőmentes. Ma az új kft-k többsége már „sínen" van, de a 
gondok egy rés�e még nem oldódott meg. Az egy eszten
deje létrejött MAV Gazdasági Társaságok Egyesületének el
nökét, Csohány Antalt - aki egyben a MÁV Hídépítő Kft. ügy
vezető igazgatója - arról kérdeztük: milyen célból alakult meg 
a társaság, és mit tekintenek legsürgetőbb feladatuknak. 

- Az egyesület létrehozá
sát a kft-k ügyvezetői kezde
ményezték. Úgy éreztük, 
hogy a kft-k jogi helyzete 
szükségessé teszi az egysé
ges fellépést. A MÁV-hoz va-

igazgatóik képviselnek. Sze
retnék mielőbb rendezni a 
MÁV és a kft-k kapcsolatát. 
Tevékenységüket a MÁV 
szolgálatába kívánják állíta
ni, ez természetesen nem 
zárja ki az esetleges vitákat. A VSz április 8-9-én meg

tartott XIII. kongresszusa az 
új alapszabály elfogadásával 
egyidejűleg létrehozta a fel
ügyelő és egyeztető bizottsá
got. A FEB létrehozásának 
elsődleges célja, hogy az 
előző választási ciklustól el
térően a VSz vezető testüle
tei - elsősorban a választ
mány és az elnökség - tevé
kenysége az alapszabályban 
és a szervezeti és működési 
szabályzatban rögzített kere
tek között a tagság és a tiszt-

A VSz FEB az elmúlt há
rom ülését június 7-én, júni
us 23-án és szeptember 8-án 
tartotta, amelyen a választ
mányi ülések és az elnökség 

Elengedik a MÁV 
adósságainak egy részét 

Szociális gondoskodás a 
rászoruló ÖTA tagokról 

ló viszonyunkban is sok do
log kialakulatlan még, ebben 
is szeretnénk előbbre lépni. A 
több mint negyven korlátolt 
felelősségű társaságban tízez
ren dolgoznak. Ezeket a szak
embereket a MÁV nevelte ki, 
és szakértelmükre nyilvánva
lóan ma is szüksége van a 
vasútnak. Feltételezzük, 
hogy a MÁV sem akarja el
veszíteni őket, hiszen ez el
lentmondana érdekeinek. 

Az egyesületen belül bi
zottságokat hoztak létre, 
amelyek célja az, hogy a 
MÁV-val közösen, illetve a 
MÁV-nak segítséget nyújtva 
megoldják a legsürgetőbb 
feladatokat. Ezek egyike a 
MÁV ingatlanoknak a kft-k 
tulajdonába adása. A MÁV 
részvénytársaság lett, és 
megkapta az ingatlanjait. 
Ezeknek a tulajdonosi viszo
nyait rendezni kell, és ez
után tudja a MÁV a kft-k tu
lajdonába juttatni a jelenleg 
bérbe adott ingatlanokat. 

Lapzárta előtti lapértesü
lések szerint a - kabinet 
szeptember 26-án megtar
tott ülésén nem született 
döntés a MÁV szanálási 
tervéről. A közlekedési és 
pénzügyi tárca vezetője 
azonban néhány kérdés
ben, így például a MÁV 
adósságok egy részének el
engedéséről és a vasútnak 
juttatandó támogatás jövő 
évi mértékéről már megál
lapodott. 

A négy évre szóló pénz
ügyi szanálási terv, amely
ben mintegy 80 milliárd fo
rint rövid lejáratú hitel ren
dezése szerepel, 1995-ben 
12,9 milliárddal terhelné 
meg az államkasszát. Ennek 
ellenére kormányzati ígéret 
van a MÁV adósságok egy 
részének - 28 milliárd forint
nak - az elengedésére. Ez 
tartalmazza az évek alatt fel
halmozódott társada
lombiztosítási tartozásokat 
is. Ennek a technikai rende
zésére még nem született 
döntés, ám úgy hírlik, hogy 
egyik megoldás szerint a 
költségvetés utalná át az ösz
szeget a társadalombiztosítás 
számlájára. A másik, számí
tásba jöhető megoldás sze
rint, a tb-önkormányzat el
engedheti a mintegy 5-6 mil
liárdra rúgó kamathátralékot, 
törvénymódosítás után eset-

leg a tőketartozás egy részét 
is. 

Kétségtelen, ez is sokat je
lentene, de a gondok ezzel 
még korántsem oldódnának 
meg. A MÁV helyzetét csak 
úgy lehet stabilizálni, ha tar
tós megoldást találnának a 
személyszállítás finanszíro
zására. Ez az üzletág - eltérő 
mértékben ugyan -de minde
nütt veszteséges. Nálunk a 
kedvezményes vasúti jegyek 
6,6 milliárdos költségvetési 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Az ÖTA elnöksége és 
választmánya, szeptember 
6-án, a négy évenként ese
dékes és novemberre ter
vezett küldöttgyűlésre való 
felkészülés jegyében ülé
sezett. Ezúttal ugyanis az 
1990 óta eltelt négy év 
gazdálkodásából készült 
írásos beszámolót, vala
mint az alapszabály és az 
eljárási szabályzat módo
sítására készült írásos elő
terjesztést vitatták meg, 
majd jóváhagyták a doku
mentumokat. 

Az eljárási szabályzat 
módosításával kapcsolat-

ban kell megemlíteni, 
hogy a temetési segélyt, 
szeptember 1-jétól 7000 
forintról 8000 forintra 
emelték. Ennek éves kiha
tása, várhatóan megköze
líti a 8 millió forintot. 

Mint ismeretes, - la
punkban is közöltük - az 
ÖTA az idén is pályázatot 
írt ki vasútegészségügyi 
céltámogatásokra. A bi
zottság a pályázatok elbí
rálásánál az alábbi szem
pontokat vette figyelem-
be: < 

(folytatás a 3. oldalon) 

A kereskedő pályaudvar (Riportunk a 4. oldalon) 

A tavaly májusi megalaku
láskor több mint húsz kft. lé
pett be a társaságba, és az
óta még három jelezte csat
lakozási szándékát. Az egye
sület tagjai a MÁV alapítású 
kft-k, amelyeket ügyvezető 

A másik bizottság a mun
kák versenyeztetésével kap
csolatos gondok megoldásá
val foglalkozik. A rendelet 
szerint ugyanis minden be
ruházási és felújítási munkát 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Felülemelkedni a szervezeti 
rivalizáláson 

Beszélgetés Gaskó Istvánnal, 

a VDSZSZ elnökével 

A Magyar Vasutas augusztus 30-i számában jelent meg az 
az interjú, amelyben dr. Márkus Imre, a VSz elnöke kifej
tette véleményét a vasút területén mú1<ödő három repre
zentatív szakszervezet közeledéséről, együttműködésük le
hetőségéről, az egységtörekvésekről. Előző számunkban kö
zöltük dr. Borsik Jánosnak, a Mozdonyvezetők Szakszerve
zete ügyvezető alelnökének reflexióit, most pedig közread
juk Gaskó Istvánnak, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszer
vezete 'elnökével folytatott beszélgetésünket. 

- Tele rerriénnyel ülök le 
ehhez az interjúhoz - kezd
te véleményének összefogla
lását Gaskó István. - A többi 
között azért (is), mert már 
két hosszabb interjút adtam 
a Magyar Vasutasnak (1991-
ben és 1993-ban), amelyek 
nem jelentek meg. Ezek 
után kétkedve fogadja az 
ember a lap kezdeménye
zését, de én bizakodó ter
mészetű vagyok. Remélem, 
a harmadikra sikerül. 

- Ne legyen kétsége a 
megjelenés felől. 

- Negatív mérce a VSz és 
a VDSZSZ viszonyában, 
hogy nem jelentünk meg 
egymá'S lapjában, kivéve a 
Márkus Imre megválasztása 
alkalmából készült interjút, 
ami meg is jelent lapunkban, 
a Szabad Vasutasban. A két 
szakszervezet az elmúlt öt 
évben nagyon távolról kezd
te az együttműködést. A 
VDSZSZ a VSz kritikáján jött 
létre. Az alakulás időpontjá
ban a VSz - a történelmi kö
rülményeknek megfelelően -

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Értékelték a VSz vezeto 
testületeinek múl<ödését 

Értekezletet tartottak a felügyelő és egyeztető 
bizottságok elnökei 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A vizsgált kisebb jelentő
ségű szabálytalanságokról a 
FEB me_gáflapította, hogy 
azok elsosorban jóhiszemű 
félreértések, tévedések kö
vetkezményei és a vezetés 
nyilvánosan hangsúlyozta 
szándékát, ezen hioák jövő
beni kiküszöbölésére. 

A FEB elnökök értekezleté
nek résztvevőit a VSz veze
tése nevében Győri István 
alelnök köszöntötte. Hozzá
szólásában kiemelte a FEB 
elnökök szerepének fontos
ságát. A jelenlévők részletE:s 
tájékoztatást kaptak az eddi
gi működési tapasz
talatokról. Az elnökök kon
zultációt folytattak a műkö
dés hatékonyságát segítő 
módszertani kérdésekről. 

A vasutas-szakszervezet 

f e/ügyelő és egyeztető 

bizottságának tagjai és 

póttagjai 

Elnök: Valet László 01/19-
56; 11-09, MÁV Rt. üzleti
gazgatóság Budapest. 

Tagok: K9vács Sánd,o� 
05/62-11, MAV Rt. vontatas1 
fpnökség Dombóvár� Tatár 
Arpád 01/67-80 MAV Rt. 
vontatási főnökség Buda
pest-Ferencváros. 

Póttagok: Berki János 
03/17-27, MÁV Rt. állomás
főnökség Debrecen; Dr. Bu
lyovszky Lilla 03/26-13, 
MÁV TEK Debrecen; t--!é
meth Tibor 01/26-08, MAV 
Északi Jjav. Kft. 

A területi bizottságok és 

intéző bizottságok mellett 

múlödő felügyelő egyeztető 

bizottságok elnökei 

Területi Bizottság: 
Budapest: ,Szúcs László 

01/10-46, MAV Rt. 9zleti
gazgatóság Budapest, Uzem-
1rányító Közp.; Debrecen: 
Csala Sándorné 03/62-19, 
MÁV Rt. állomásfőnökség 
Püspökladány; Miskolc: [!a
logh Emilné 04/16-16, MAV 
Rt. állomásfőnökség Mis
kolc-Tiszai Munkaügy; Pécs: 
Bosznay József 05/13-81, 
MÁV Rt. TBF. Pécs; Szeged: 
Ruzsáli Józsefné 06/11-38, 
MÁV Rt. osztószertár Sze
ged-Rend.; SzombatheJy: 
Papp Zoltán 07 /15-56, MA V 
Rt. TEBF Szombathely; Zá
hony: Tóth Péter 03/70-
43/243, MÁV Rt. ARI Záhony. 

Intéző Bizottság: 

Minden FEB elnök évente 
március 31-ig írásban érté
kelni fogja és leadja a saját 
területi, illetve intéző bizott
sága működési tapasz
talatait, ezt követően érte
kezlet keretében április hó
napban kerül sor az összesí
tett értékelésre. 

A felügyelő és egyeztető 
bizottságok ezúton is kérik a 
tagságot és a tisztségviselő
ket, nogy észrevételeikkel, 
javaslataikkal segítsék mun
kájukat annak érdekében, 
hogy a vezető és a középirá
nyító szervezeteink működé
se a tagság elvárásainak 
megfelelően történjen. 

Valet László 
a VSz felügyelő és egyez

tető bizottságanak elnöke 
* 

Központi Hiv.: Sall�i Zol
tánné 01/48-08, MAV Rt. 
KSZH. Budapest, Andrássy 
út 73-75.; Járműjavítók: Len
gyel Péter 01/83-74, Duna
keszi Jjav.; Vasútegészs�g
ügy: Dr. B4lyovszl<y L11ía 
03/26-13, MAV TEK Debre
cen; Pályagazdálkodás: An
tal Andrasné 01/52-89, MAV 
Rt. pályagazd. közp.; Táv
közlő Erősáramú Btz.ber.: 
Zvada Mihály 06/12-99, 
MÁV Rt. TBF Szeged; Terü
leti Irányítási Központok: l!:11-
re Lászlóné 05/16-46, MAV 
Rt. üzletiga1gatóság Pécs; 
Forgalmi és Ertékesítésj: Ber
ki János 03/17-27, MAV Rt. 
állomásfőnökség Debrecen; 
Gépészeti: Balogh Tibor 
01/63-69, MÁV Rt. vontatási 
főnökség Budapest-Ferenc
város; Anyaggazdálkodási: 
Un,ger Istvánné 01/53-28, 
MAY Rt. szertár Budapest
Déli. 

11 szólás szerint a jó 
bornak is kell a cé
gér, hát még az 
olyannak, amelyből 

még senki, vagy csak keve
sen ittak. Ilyen portéka a 
most induló csomóponti ok
tatás is, éppen ezért kedvet 
szeretnék csinálni legalább 
ahhoz, hogy megkóstol/. ák. 
Ahogyan azt a Tisztelt O va
só saját bőrén nap mint nap 
érzi, valami megváltozott a 
munka világában. Vadonatúj 
szabályok, törvények érvé
nyesek ránk, munkavállalók
ra és jelentősen megválto
zott a munkaadók viselkedé
se is, ami azért is említésre 
méltó, mert Ők is döntenek 
sorsunkról. 
Aki élni akar ebben a meg-

A Vasutasok Szakszervezete központi szakszerve
zeti bizottsága november 4-én 14 órai kez�ett�I 
nyugdíjas találkozót szervez, a szakszervezet szekha
zában. Ezúton is tisztelettel meghívjuk az apparátus
ból nyugállomány�a került vol_t �u_nkatá�s�_in�at. , 

A rendezvény sikeres el6kesz1tese celJabol ker
jük, hogy részvételi szándékát (írásban, vagy tele
fonon: 269-7743-as számon) október 28-ig szíves
kedjék jelezni. 

Pauer Olivérné 
szb-titkár 

1994. OKTÓBER 12. 

Felüle:füelkedrü a 

. Beize'lgetis Gasltó lsflá1tit111, .ii · VDszsz elnöliiv�l 
(Folytatás az 1. oldalról) 

nem szakszervezetként 
működött. 

- Hanem miként? 
- A politikai, gazdasági 

. hatalom részeként, egy köz
vetítő szervezetként, úgy, 
hogy á hatalom akaratát 
közvetítette a tagságnak. 
Ilyen körülmények között a 
VDSZSZ 58 alapító tagja 
nem látott lehetőséget a VSz 
belső megreformálásár:_a. Ezt 
a történelmi tapasztalat is 
alátámasztja, hiszen voltak 
kísérletek más pártállami 
szervezetek SZOT, 
MSZMP - megújítására, de 
ezek kudarcot vallottak, 
amelyet az új utódszerve
zetek létrejötte és működé
se is igazol. 

- És mit igazol a VDSZSZ 
létrejötte? 

- A VDSZSZ megalakulása 
alapvetően befolyásolta a 
VSz átalakulását és működé
sét, hiszen versenyhelyzet 
teremtődött a munkavállalói 
érdekvédelemben. A két 
szervezet az elmúlt évek
ben sok energiát fordított 
az egymással szembeni 
küzdelemre, amely elvon
hatta az erőt, a figyelmet a 
munkaadóval szembeni fel
lépéstől. Ez a harc időnként 
még a párbeszédet sem tet
te lehetővé a két szakszer
vezet között. 

- Ki a felelős ezért? 
- A történelem fogja el-

dönteni, hogy a felelősség 

melyik szervezetet terheli in
kább. Ezt a bizonyítványt 
végül is a vasutasok fogják 
kiállítani. Ennek a kezdete 
az elmúlt öt év is, ami alatt 
a VSz a 125 ezer aktív tag

ból körülbelül 80 ezret el
veszített, a VDSZSZ tagsá
ga viszont 58 alapító tag
ból több mint 14 ezerre 
növekedett. A VSz-ból va
ló lemorzsolódás és a 
VDSZSZ-be történő belé
pés között nagy különbség 
van, ami még akkor is je
lentős, ha tudjuk, hogy a 
dolgozói létszám 45 ezer
rel csökkent. 

- Hogyan látja az egység
törekvések esélyeit? 

- A vasutas egység helyre
állítás a - ami a munkavál
lalói érdekvédelmet illeti 
- úgy tűnik, ma még illú
zió. 

- Miért? 
- A VSz-el való együttmű-

ködés az érdekvédelem terü
letén nem volt felhőtlen. Sok 
példát mondhatnék, de a 
legdurvább a tavaly őszi 
KHVM-VSz paktum, ami 
egyenlő volt a tárgyalópart
nerek cserbenhagyásával. 
Ilyen terhelt előzmények 
után a bizalom helyreállítása 
csak hosszabb távon képzel
hető el még akkor is, ha a 
VSz új vezetősége erre kez
deményező lépéseket tesz. 
Ám ebben az ügyben az új 
vezetés, a VDSZSZ-t, mint 
szervezetet, nem egészen 

korrektnek minősíti és tevé
kenységét is illetéktelenül el
marasztalja. 

- De előbb-utóbb le kell 
rombolni az elválasztó gáta
kat. 

- Ezek a konfliktusok, 
amelyek távol tartják egy
mástól a két szakszervezetet, 
megoldandók, hiszen a 
vasutasok ma olyan veszé
lyeknek vannak kitéve, 
mint még soha. Ezef'I túljut
ni - a legkisebb vérveszte
séggel - csak a három rep-
rezentatív szakszervezet 
korrekt, kiszámítható 
együttműködése révén le
hetséges. 

- Márkus Imre szólt azok
ról a konkrét témakörökről 
is, amelyek mentén erősít
hetők az együttmalc:ödés 
szálai. Ezek: a kollektív szer
ződés, a bértarifa, a létszám
gazdálkodás és a sztrájk. Mi 
a véleménye err61? 
- Ma a vasutasságra els6sor
ban a munkanélküliség ve
szélye leselkedik. Ráacfásul 
ez a veszély rejtőzködő. Mi
közben a kormány és a vas
út vezetése természetes lét
számfogyásról beszél, a hát
térben olyan kormányzati 
előterjesztések készü I nek, 
amelyek 4 ezer kilométer 
vasútvonal bizonytalan 
helyzetbe hozását, és a vas
utasok tízezrei foglakoztatá
sának kilátástalanságát tar
talmazzák. 

A VDSZSZ készül a kol
lektív szerződés tárgyalások
ra. Teljesen új kollektív 

szerződést készítettünk: 
olyat, amely szellem
iségében, részleteiben új né
zőpontból közelíti meg a 
munkáltató és a munkaválla
ló viszonyát. 

- Mi ennek· a lényege? 
- Egyenrangú felek kötik a 

kollektív szerződést, a köte
lességek és a jogok mindkét 
felet azonos módon illetik, 
illetve, terhelik. Az üzenete 
az, hogy a munkavállalók 
helyzete számottevően ja
vuljon. Ebbe beleértjük a ve
zető munkavállalókat is. 
Emellett a bértárgyalások ki
indulópontja: a bértarifa mi
nimálbérről való indítása. A 
fentiek alapján egyértelmű: a 
vasutasság igen nehéz hely
zetben van. Ilyen körülmé
nyek között fontos, hogy az 
érdekvédelmi szervezetek -
a szervezeti rivalizáláson fe
lülemelkedve - a fő erejüket 
a vasutasokat fenyeget6 ve
szélynek elhárítására össz
pontosítsák. Reméljük, hogy 
a VSz-, amely közvetett 
módon a parlamenti vá
lasztások győzteseihez kap
csolódik az MSZOSZ-en 
keresztül - differenciálni 
tudja a kormányzati és a 
munkavállalói érdekeket. A 
VDSZSZ vállalja - ha szük
séges-, hogy ezen érdekek 
különválasztását, tisztázá
sát segítse. 

Kárpáti Sándor 

Képzési hírek 
munka ellátásához egységes 
és hatékony szervezetet mű
ködtetni? 
- Hogyan válhat valaki jó 
tisztségviselővé és miként 
tárgyafjon? 

kalmazottnak és vezetőnek 
szüksége van. 
2. A fiatékony érdekvédel
met a Vasutasok Szakszerve
zete több tízezres tagsága és 
a hozzájuk való csatlal<ozás 
biztosíthatja. változott környezetben, al

kalmazkodnia kell a „dzsun
gel törvényeihez". Az elmú)t 
pár évben az ógynevezett pi
acgazdaság hajnalán az ál
lam egyszerre több réteg ré
szére biztosította az alkal
mazkodáshoz szükséges is
mereteket, például: 
- a volt tsz tagokból kisgaz
dákat, 
- a kárpótoltakból tulajdo
nosokat, 
- a munkanélküliekből vál
lalkozókat és 
- a vezetőkből menedzsere
ket próbált képezni az új 
hatafom. 
Egyedül talán azok felé ma
radt adós az „átalakulás", 
akikre a legnagyobb teher 
hárult és hárul ma is. Ők a 
munkavállalók, a bérből élő 
dolgozók és alkalmazottak. 
Az alkalmazkodáshoz szük
séges ismeretek hiányáért, 
illetve az áldozatok árán 
megszerzett tapasztalatokért 
mindannyian túl na�y árat 
fizettünk. Be kell latnunk, 
hogy az ismeretszerzést mi 
nem kapjuk meg mástól, ne
künk magunknak kell meg
szereznünk, illetve egyedül 
,, harcedzett" társainkra szá
míthatunk. 
Milyen ismeretekre gondo
lok. 

Például: 
- Hogyan ismerjük fel az ér
dekeinket és milyen eszkö
zök állnak rendelkezésünkre 
az érvényesítésükhöz? 
- Miért egyedüli me�oldás a 
dolgozók érdekérvenyesíté
sére a szakszervezet? 
- Melyek azok a feltételek, 
amelyek birtokában a Vas
utasok Szakszervezete képes 
valódi érdekvédelmet nyúj
tani tagjai részére? 
- Miért jó befektetés a tagdíj 
a tagok számára? 
- Miért káros a munkaválla
lók megosztottsága? 
- Miért lenne tragédia a VSz 
vagyon nagyarányú me�osz
tása a vasutasság számara? 
- Miért kell az érdekvédelmi 

- Miért fontos az üzemi ta
nácsok megválasztása és 
működtetése minden vasutas 
számára? 
- Milyen jogosítványokkal 
élhet és milyen szolgáftatáso
kat vehetnek igénybe a Vas
utasok Szakszervezete tagjai? 
... és még sok más gyakorla
tias kérdésre adnak választ 
felkészült oktatóink a cso
móponti tanfolyamainkon. 
A képzés során az a célunk, 
hogy olyan ismeretekkel lás
suk el alapszervezeti tiszt
ségviselóinket, hogy a ben
nük bízó munkatársaikkal 
együtt tudatában legyenek 
az alábbiaknak: 
1. Érdekvédelemre minden 
bérből élő dolgozónak, al-

1B 

27 

26 

26 

31 

10 

3. Nem csak saját maga, de 
munkatársai esélyeit is rontja 
az, aki a simaszájú, reklám
táskás, fejpénzekért tagokat 
szervező „hittérítők" mellett 
dönt. 
Természetesen lehet indokolt 
az oktatásoktól való távol
maradás mindazon tisztség
viselő részéról, ahol a felso
rolt kérdésekre adott vála
szok helyességét maga az 
alapszervezeti tagság egys� 
ge és megelégedettsége �1-
zonyítja, de ők sem felejt
hetik el, hogy a tisztségvise
lők felkészültsége nem ma
gánügy! 

Karácsony Szilárd 

kez 
9.00 

9.30 

Oktatóterem 9.00 

Oktatóterem 13.30 

Oktatóterem 8.30 

Oktatóterem 10.00 

Állomási Oktató 10.30 

A Magyar Vasutas ½egu_l(>bbi szept�mber, 2�-án megje_le�t számá_ban kö!'.r�adtuk a c_somó
ponti oktatások oktoberi ütemezeset. A tablazatban saJnalatos modon nehany adat tevesen 
jelent meg, ezért a helyes kezdési időpontokat ismét közöljük. Az eltér�sekE:t a megvasta
gitott, dőlt számok jelzik. A novemberi ütemezés a következő számban Jelenik meg. 



1994. OKTÓBER 12. 11.\GY.Ul VA.SU1'AS 3 

Igazságos döntések születnek 

Megtalálta helyét a 
debreceni üzemi tanács 

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS NEM SÜKETEK PÁRBESZÉDE 

A 
múlt év májusában Debrecen állomás 730 munka
vállalójának 70 százaléka járult az urnák elé, hogy 
megválassza a 11 tagú üzemi tanácsot. A választá
son a Vasutasok Szakszervezetének jelöltjei kapták 

a voksok többségét. Azóta közel másfél év telt el. A na
pokban arra kerestünk választ, hogy az üzemi tanács iga
zolta-e létjogosultságát? Érvényesítik-e az MT-ben biztosí
tott jogaikat? A válaszokat Tóth Imre, az üzemi tanács el
nöke, Berki János, a VSz állomási szb-titkára és Iványi Jó
zsef állomásfőnök fogalmazták meg. 

- Hogyan és milyen felté- gosak. Ezt arra alapozzuk, 
telek között kezdte meg hogy nagy nyilvánosságot 
munkáját az üzemi tanács? kapnak az együttdöntési kör-

- Az első teendők közé be tartozó kérdések és elma-
tartozott az ügyrend kidolgo- rasztaló visszajelzéseket 
zása és elfogadtatása - kezd- nem kaptunk. 
te a beszélgetést Tóth Imre. Üzletigazgatósági szinten 
- Abból indultunk ki, hogy működik a központi üzemi 
az üzemi tanács a munka- tanács szociális és jóléti bi
vállalók közösségének rész- zottságának munkabizottsá
vételi joga gyakorlására lét- ga, amelynek hatásköre a 
rehozott intézmény, amely miskolci és a szegedi üzleti
az állomás vezetésében a gazgatóságokra is kiterjed. 
dolgozók részvételi jogát Ez a szervezet dönt a hosszú 
testesíti meg. Az ügyrend lejáratú kamatmentes lakás
részletesen szabályozta az hitelek odaítélésében. la
eljárás rendjét, a működés pasztalataink szerint nagyon 
feltételeit, a törvényes jogok- jól működik. 
ból adódó feladatait, kap- Igazgatósági szinten létre
csolatát és viszonyát a mun- hoztuk az üzemviteli szak
káltatókhoz és az érdekkép- szolgálat üzemviteli küldöt
viseleti szervekhez. tek tanácsát. Ez egy öt tagú 

Eddig végzett munkánkat testület, amit az üzemi ta
eredményesnek ítéljük. Eb- nács elnökök, üzemi megbí
ben nagy szerepet játszott az zottak testülete választott. A 
üzemi tanács tagok felké- tanács jogait és kötelességeit 
szültsége, elkötelezettsége, az Mt. IV. fejezetében foglal
amelynek minden nap tanú- takra alapozzuk. A tanács el
jelét adják választóiknak. fogadott ügyrend szerint 
Munkánkat választóink érté- végzi a munkáját. Tevékeny
kelik. Kezdeti járatlanságun- ségében meghatározó a dol
kat pótolta, hogy a tanácsta- gozók tájékoztatása, vélemé
gok önszorgalomból a ren- nyük megismerése és azok 
delkezésükre bocsátott út- továbbítása az érintett szer
mutatók alapján megismer- vekhez. 
ték az üzemi tanács jogait, - Az üzemi tanács felállá-
eljárási rendjét. sával hogyan változott a 

A tanács havonta rend- szakszervezet szerepe az ál
szeresen ülésezik. A legtöbb lomáson? Hogyan jellemez
napirend együttdöntési ha- hető a két szervezet együtt
táskörben fordul elő. Ezek működése? A kérdésre Berki 

közül ki kell emelni a fize- János, a VSz állomási szak
tési előleg, az albérleti hoz- szervezeti bizottságának tit
zájárulás, s a kamatmentes kára így válaszolt: 
kölcsön vállalati. szociális se- - Az üzemi tanács válasz
gélyezések körét, amelyek tások sikeres lebonyolításá
személyre szóló döntéseket ban és a VSz választási sike
igényelnek. A tanács tagjai, rében kiemelkedő szerepet 
akik egy-egy szakterület kép- vállalt a szakszervezeti bi
viselői, mindig nagy kör..lte- zottság. Már a jelöltek kivá
kintéssel járnak el ajánlása- lasztásánál arra törekedtünk, 
ik, javaslataik megfogalma- hogy hiteles, szakmai tekin
zásakor. Indokol� ez a mód- téllyel rendelkező személyek 
szer annál is inkább, mivel kerüljenek fel a szavazóla
a fenti igények meghaladják pokra. Olyanok, akik már 
a lehetőségeket. Mondok korábban is bizonyították rá
egy példát. Az állomásnak a termettségüket, elkötelezett
harmadik negyedévében 1 ségüket az általuk képviselt 
millió egyszázezer forint fi- közösség iránt. Választási 
zetési előleg keret állt a ren- győzelmünk nagyobb részt 
delkezésére. Ezzel szemben ennek köszönhető. 
csak egy hónapban negy- Mindent egybevetve külö
venketten kértek 540 ezer nős gondot nem látok a 
forint fizetési előleget. Így szakszervezeti jogosítványok 
vagyunk ezzel más kölcsö- gyakorlásánál. Azonban a 
nök esetében is. A döntések, kérdésekben, amelyeket az 
megítélésünk szerint igazsá- Mt. részükre biztosít a testü-

letek döntenek. A döntés 
előkészítésében a személyes 
kapcsolatnak is fontos szere
pe van. A munkáltató érdek
képviselet(ek) és az üzemi 
tanács vezetői előzetesen 
minden kérdésben egyeztet
nek. Az előterjesztések jók. 

A Vasutasok Szakszerveze
te helyileg növelte befolyá
sát az által, hogy az üzemi 
tanács megkezdte működé
sét. Gondok így is adódnak. 
Véleményünk szerint a 
MÁV-nál a 15 főnél keve
sebbet foglalkoztató állomá
sokon hiányzik a munkavál
lalói részvételi képviselet. Ja
vasoljuk, hogy az érdekeltek 
találjanak elfogadható jogi 
megoldást a jövő évi válasz
tásokig. 

Tóth Imre és Berki János 
eredményesnek ítéhe az üze
mi tanács eddigi tevékenysé
gét. Így ítéli-e ezt meg az ál
lomásfőnök is, vagy eltérő a 
véleménye? 

A tapasztalatok pozitívak, 
- mondotta Iványi József. -
A munkavállalók részvételi 
jogának ilyen formában tör
ténő gyakorlása nem terhes 
az állomásvezetésének. Az 
Mt-ben biztosított mindazon 
jogok - az együttdöntéstől 
az egyetértésen át a vélemé
nyezési jogok gyakorlásáig -
segítik a vezetést a jó dön
tések kialakításában. Ennek 
feltétele, hogy a partnert 
egyenlő f�lnek tekintsék a 
gazdasági vezetők. Nálunk 
ez az elv érvényesül. Bizo
nyíték erre, hogy az üzemi 
tanács elé kerülő anyagokat 
előzetesen egyeztetjük. Min
dig nyitva az ajtó az elnök 
előtt, aki számviteli vezetője 
az állomásnak. A tagok is jó 
szakemberek, döntéseik, vé
leményük megalapozott. Így 
az együttműködés nem sü
ketek párbeszéde. 

Erőssége a testületnek az 
együttdöntési jogkörbe tarto
zó előterjesztésekben hozott 
döntések. Talán ez teszi ki a 
tárgyalt kérdések nagyobb 
részét. Kevesebbet foglal
koznak véleményezési, a tá
jékoztatási jogaik gyakorlá
sával. Valószínű ennek az is 
oka, hogy az elmúlt másfél 
évben kevés ilyen napirend 
került a tanács elé. Ered
ményeik azt igazolják, 
hogy a legtöbb gazdasági 
mutatóban tartja a korábbi 
szintet, s ma már nem lét
szám leépítéssel, hanem a 
létszám növeléssel foglal
koznak. 

Pásku Jenő 

•• 

EGYESULET ALAKULT 
, , , , 

A KAEFTEK ERDEKEBEN 
Tízezren dolgoznak több mint negyven korlátolt 

felelösségü társaságban 

(Folytatás az 1. oldalról) 

versenyeztetni kell. Ez alól 
természetesen a vasút sem 
kivétel. A MÁV a kft-ket is 
ugyanúgy versenyezteti, 
mint a külső szervezeteket. 
Ez sok problémát vet fel. 
Például, hogy mikor kedvez
ményezheti a MÁV a kft-ket 
és mikor nem, adhat-e és 
milyen könnyítéseket a felté
telekben. Nem mindegy, 
hogy a MÁV a kft-itől milyen 
árú ajánlatokat várhat és fo
gadhat el legálisan. 

A MÁV-nak az az érdeke, 
hogy a munkákat a saját tár
saságaival végeztesse, már 
csak azért is, mert - egysze
mélyes tulajdonosként - az 
eredmény így a vasútnál ma-

rad. Ezért a versenyeztetés
sel a kft-knek kitüntetett 
helyzetbe kellene kerülniük. 
Sajnos azonban a MÁV-nál 
még nem minden szervezet 
számára nyilvánvalóak ezek 
az összefüggések. 

Tisztázatlanok az ügyve
zető igazgatók felmondásá
nak és végkielégítésének fel
tételei, de javadalmazásuk 
és prémiumrendszerük sem 
kidolgozott. Ezért külön bi
zottságot hoztak létre az 
egyesületen belül, amely az 
ügyvezetők munkajogi hely
zetével foglalkozik. 

A kft-k között sok a külön
bözőség munkájuk jellege és 
a dolgozók létszáma tekinte
tében. Egy azonban biztos: 
kivétel nélkül mindegyik 

erős szálakkal kötődik a vas
úthoz. Szeretnék a MÁV 
munkáját megkönnyíteni, 
mégpedig úgy, hogy az szá
mukra is előnyös legyen. 

Amiért tehát az egyesület 
dolgozik, az közös érdek. 
M�gis megalakulásukat a 
MAV berkeiben sokan ferde 
szemmel nézték. Szerencsé
re az akkori vezérigazgató, 
Csárádi János megértéssel 
fogadta őket, de az alsóbb 
szinteken nem tapasztalták 
ugyanezt. Annál többre érté
kelik, hogy a vasutas-szak
szervezet kezdettől melléjük 
állt, és nemcsak elvben tá
mogatta az egyesület létre
jöttét, hanem több hivatalos 
fórumon és konkrét tárgyalá
son is elismerte munkájukat. 

Csop Veronika 

Szociális gondoskodás a rászoruló 
ÖTA tagokról 

(Folytatás az 1. oldalról) 

- a pályázat megfelel-e a 
követelményeknek, 

- az igényelt orvosi mű
szer milyen mértékben szol
gálja a vasutasok ellátását, 

- az intézet alapelőirány
zata. 

Az elnökség, a beérkezett 
pályázatok elbírálása után 
meghozta döntését. Eszerint, 
mivel az igény jóval na
gyobb volt a meghirdetett 10 
millió forint keretösszegnél, 
ezért 5 millióval megemel
ték. Így az ÖTA az idén 75 

millió forinttal támogatja a 
kórházakat, rendelőintézete
ket, gyógyházakat, és egyéb 
egészségügyi intézményeket. 

Az elnöksé6 döntése értel
mében a MA V TEK Buda
pest, a MÁV TEK Szeged, a 
MÁV TEK Debrecen, a MÁV 
Kórház Budapest, a Budai 
MÁV Kórház, a MÁV Köz
egészségügyi Intézet, a MÁV 
TEK Szombathely és a Rhe
umatológiai Gyógyító és Re
habilitációs Intézet Hévíz ré
szesül céltámogatásban. 

Az ÖTA ez év második fél
ev1 szociális gondozása 
szeptember végén kezdődött 
és december végéig tart há
rom MÁV és két vasutas biz
tosító egyesület üdülőjében. 

A Vasutasok és Közlekedési 
Dolgozó Segélyező és Bizto
sító Egyesülete (VKDSBE) ba
latonfüredi üdülőjében szep
tember 23-tól december 20-ig 
négyszer 21 napos turnusok
ban (200 fő). 

A Vonyarcvashegy MÁV 
üdülőben október 3-tól de
cember 28-ig négyszer 21 
napos turnusban (312 fő). 

A Balatonboglári MÁV 

üdülőben október 4-től de
cember 5-ig háromszor 21 
napos turnusban (264 fő). 

A Mezőkövesdi MÁV 
üdülőben október 18-tól 
november 28-ig háromszor 
14 napos turnusokban (150 
fő). 

A Vasutas Biztosító Egye
sület (VABE) hévízi gyógyü
dülőjében október 20-tól 
november 2-ig (40 fő). 

Az egy szociális gondozott 
költsége ma már megközelíti 
a 10 ezer forintot. 

Azokban az idős ÖTA ta
gokban, akik még nem vet
tek részt szociális gondozás
ban joggal vetődhet fel a 
kérdés: hol lehet jelentkezni 
és kik vehetik igénybe az 
ÖTA-nak ezt a különleges 
szolgáltatását? 

Az időszakos szociális 
gondozókba történő beuta
l ás iránti kérelmeket üzleti
gazgatóságonként a három 
tagú területi bizottság bírálja 

el. Tagjai: az ÖTA területi el
lenőr, a szakszervezetek 
nyugdíjas szervezetének te
rületi képviselője, az üzleti
gazgatóság szociálpolitikai 
előadója. 

Az ÖTA elnökség határo
zata alapján az a nyugdíjas 
ÖTA tag és nyugdíjas házas
társa utalható be, akinek az 
egy főre jutó havi jövedelme 
a mindenkori kettős ellátás 
legkisebb összegét nem ha
ladja meg. Az egyedülálló 
ÖTA tagok beutalásánál, a 
havi jövedelem felső határa 
15 OOO forintban került 
megállapításra. A határozat 
a kérelmezők életkora sze
rint is szabályozza a beuta
lás feltételét. A 80. életév 
felettiek évente, a 70-80 
életéve közöttiek két éven
ként, a 70 év alattiak há
rom évente kérhetik beuta
lásukat. 

V. F. 

,, 

Elengedik a MAV 
adósságainak egy részét 
(Folytatás az 1. oldalról) 

támogatása ellenére, éven
te mintegy 18-20 milliárd 
forint veszteség keletkezik. 
Így a bevételek csupán 50-
52 százalékát fedezik a 
költségeknek. 

A MÁV Rt. új vezetői
nek, beiktatásakor Kálnoki 
Kis Sándor elnök is kifej
tette a súlyos bajok orvos
lására a tarifaemelés nem 
megoldás. Miként Európa
szerte szociális és környe-

zetvédelmi megfontolá
sokból támogatják a vas
utat nálunk is azt a példát 
kellene követnie a kor
mánynak. A Magyar Ál
lamvasutak gazdaságos 
üzemeltetése elképzelhe
tetlen megfelelő támoga
tás nélkül. Annál is in
kább, mivel az elmúlt 
időszakban mintegy 170 
milliárd forintnyi fejlesz
tés maradt el. 

(visi) 
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Véletlenül hozta úgy a sors, hogy ta- Négy év alatt estin végezte el a Kandó 
lálkoztam három fiatalemberrel a Nyu- Kálmán Műszaki Fdiskolát. Nős, egy há-
gati pályaudvar oktatótermében. I<ide
rtllt, hogy mindhárman friss diplomás
kint jöttek a MÁV-hoz dolgozni. Kíván
csi voltam, hogy miért éppen a vasúthoz 
jöttek a pályakezdd mérnökök? 

- Szülői indíttatásból kerültem a 
MÁV-hoz - kezdi a bemutatkozást Földi 
Attila fejlesztő mérnökjelölt. - Apám 
már harminchat éve építésvezető a biz
tosítóberendezési szakszolgálatnál. Mér
nök-tanárnak készültem, de nem láttam 
elég perspektívát. 

- Mennyi most a fizetése? 
- Jelenleg bruttó 18 900 forintot kere-

sek gyakorló mérnökként. Ebből fizetjük 
feleségemmel a 13 OOO forintos albérletet, 
cS még tanul. Sajnos neki nem jár arcké
pes igaz.olvány. 

Szeghy Péter már nem számít kezdő 
vasutasnak, ő ugyanis az első sikertelen 
felvételi után elment váltókezelónek a 
Déli pályaudvarra. Egy évi szolgálat 
után felvételt nyert a budapesti Műszaki 
Egyetem közlekedésmérnöki karára. 

- Remélem itt nem veszik el a kedvün
ket, és kreativitásunkat is tudjuk kama
toztatni - kezdi a szakmai vallomást Pé
ter. - Államvizsgámat biz-ber. témából 
írtam, és véletlenül összefutottam jelen
legi főnökömmel. Most bizakodó va
gyok minden szempontból, mert nősülés 
előtt állok. 

Gajdos György mindhármuk közül a 
legtapasztaltabb vasutas. öt éve kezdte 
pályafutását, mint távközlési műszerész. 

Hibák, tanulságok 

rom éves kislánya van. A tanulást még 
nem unta meg, mert a Műszaki Egyetem 
villamosmérnöki karán képzi tovább 
magát. 

Mindhármójuknak tettem fel a kér-
,,, 

dést, hogy mivel lennének elégedettek öt 
év múlva. 

- Én már akkor elégedett lennék, ha 
nem kellene albérletben laknom - kezdi 
némi cinizmussal Péter. - Szakmai szem
pontból akkor lennék elégedett ha a ma
gammal szembeni elvárásoknak megfe
lelnék. Nekem ez a legfontosabb. 

- Nekem az lenne a legfontosabb -
amit fölöttébb remélek is -, hogy ne le
gyenek mindennapi megélhetési problé
máim. Így a kreativitásomat a szakmára 
tudnám fordítani. Ha ilyen-olyan mel
lékállásokat leszek kénytelen vállalni, 
akkor a feladatnak nem tudok majd ma
radéktalanul megfelelni. 

- Nem lehet elképzelni, hogy újra a 
forgalomnál kötsz ki? 

- A pakliban ez is benne van. Bár én 
jobban szeretnék maradni mérnöknek. 
György egy minőségi lakáscseréről ál
modik, és azután akár jöhet még egy 

gyerek. Mindenképpen szeretne a vasút
nál maradni, mert már megszokta a kol
légákat, a helyet. Nem szeretne hűtlen 
lenni a vasúthoz, de ki tudja mit hoz a 
jövő? 

Reméljük, maradnak a MÁV-nál! 

Tonzor Péter 

AZ IFJÚSÁGI TAGOZAT 
RENDEZI SORAIT 

Az utóbbi időkben talán 
már érzékelhető volt a Vas
utasok Szakszervezetének 
keretein belül működő ifjú
sági tagozat ténykedése: · a 
szabadidő hasznos eltölté
sét célzó rendezvények 
szervezésével kapcsolatos 
munkánk, a korábbiaknál 
hatékonyabb érdekvédelmi 
tevékenységünk, a bértari
fában és kollektív szerző
désben fiatal dolgozókat 
hátrányosan érintő rendel
kezésekkel kapcsolatos kez
deményezéseink. 

A VSz eltérően a korábbi
akban tapasztaltaktól, 
hangsúlyozottabban vette· 
ezeket figyelembe, ezzel is 
jelezve: a jövő letéteménye
sei vagyunk, csak hozzáál
lásunkon és szorgalmunkon 
múlik tudunk-e ijól) élni a 
felkínált lehetdségekkel. 

Nemzetközi kapcsolatain
kat ápolva Ausztriába és 
Németországba utazott kül
döttsé� októberben pe
dig közülünk kilencen vesz
nek részt szakmai tovább
képzésen külföldön. Végre 
tbnQndhatjuk., tagozatunk 
kilépett a "futottak még" 
kategóriájából s megpróbál
p sajátos arculatát kialakfta-

ni. Ehhez azonban a vasutas 
fiatalok aktív részvételére is 
szükségünk volt (van). 

El kell ismernünk, az 
1994-es év megtervezésénél 
sajnos hibákat is elkövet
tünk. Hibáztunk akkor, 
amikor úgy gondoltuk va
gyunk már olyan erősek és 
jól szervezettek, hogy a mai 
gazdasági viszonyok ellené
re rendezvénysorozattal 
próbáljuk magunk mellé ál
lítani a tagságot. Hibáz
tunk, mikor úgy gondoltuk, 
egy háromnapos ifjúsági ta
lálkozó, vagy egy háromna
pos családi hétvége akkora 
tömegeket mozgat meg 
ami�rt ma érdemes hozzá 
látni egy ilyen méretű ese
mény megszervezéséhez. 
Rákell(ett) jönnünk, - külö
nösen a nyári szabad
ságolási hónapok idején-, a 
fiatalok megfelelő tájékoz
tatás, közvetlen segítség 
nélkül még nem igen képe
sek önálló társaságok szer
vezésével kitűnni. Rájöt
tünk, ha hetekkel korábban 
nincsenek kinn a tájékoz
tatóink, plakátjaink, akkor 
telefon útján már nem lehet 
részvevcSket toborozni. �
kellett jönnünk, sokszor 

annyi jó programot zsúfol
tunk össze egy napban, 
hogy a végére a részvevők 
a fáradtságtól kidőltek a 
sorból. 

De tanulsága � eredmé
nye ennek is van: néha nem· 
árt meghallgatni külső em
berek véleményét és taná
csát, és ki-ki a maga beosz
tásában megvizsgálhatja; 
hol követett el hibát, és a jö
vőben, hogy fog ezen javí
tani. Reméljük, az elkövetke
zőkben végzett ténykedése
ink során kiküszöböljük 
mindezt, és egy „profibb", 
képzettebb alkotó gárda által 
nyújtott „plusz szolgáltatás
sal" színesítjük a szakszerve
zeti palettát. Bízunk benne, ti 
magatok is keresni fogjátok 
velünk a kapcsolatot, és őszi
téli időszakra tervezett egy
napos rendezvényeinkre ki
tehetjük a táblát „Megtelt!" 

Várunk benneteket októ
ber 14-én Püspökladányban 
a szüreti mulatságon, és no
vember 18-án Szegeden, az 
Erzsébet-bálon. Részletes 
információval a területi 
ügyvivdk szolgálnak. 

Csáki Zsigmond 
a szervezési bizottság 

vezetcSje 

Mi lesz veled kisvasút? 
Fapados kocsikban gyorsvonati dijért utaznak 

Üzemszemle: népes "bizott
ság" szállja meg a kecskeméti 
kisvasút vontatási telepét Saste
kintetek kutatnak valami fülje
gyeznivaló után, mert hiszen az 
ellenőnés akkor sikeres, ha 
akad felróható hiányosság. Az 
igyekezet nem hiábavaló, a mű
helyben az egyik kapcsoló tö
rött. Más kérdés, hogy hetek óta 
próbálnak helyette újat besze
rezni, a hiánygaz.dálkodás miatt 
ez nem is olyan egyszerű. 

Aztán nem sokkal később 
Bujdosó János, vontatási rész
legvezető szavaiból kiderül: 
vannak, de még inkább lesz
nek itt nagyobb problémák 
holmi törött kapcsolóknál. Mi
vel mozdonyaik f6javítására 
ma már nem áll rendelkezésre 
a szombathelyihez hasonló fő
műhely, a hasonló jellegű 
munkákat saját berkeken belül 
végzik. Bár a szakembergárda 
minden vonatkozásban érti a 
dolgát, két fontos egység, a se
bességváltó és a hidraulika há
zon belül nem "barkácsolható" 
a végtelenségig, újakkal való 
pótlásukra pedig alig van re
mény. 

A hatvanas évek elején ké
szült mozdonyokhoz ugyanis 
Magyarországon már nem 
gyártanak alkatrészt. Ennek 
következtében rövid időn belül 
beáll a "szükségállapot", ami
kor a rosszabbik mozdony al
katrészeit átszerelik a jobbik
ba, kockáztatva ezzel, hogy 
előbb-utóbb elfogynak az 
üzemképes vontatójárművek. 
A vasúti pálya sem kifejezet
ten mozdonybarát, az elhasz
nálódott felépítmény gyakran 
okoz rugó-, főlap-, melléklap
törést, a kocsiknál forgóvázre
pedést. 

- Amikor én sok évvel eze
lőtt ide kerültem, azt beszél
ték, hogy a kisvasút két éven 
belül megszűnik, éppen a moz
donyok műszaki avulása miatt 
- lapoz vissza az időben Buj
dosó János. - Azóta eltelt né
hány év, sok minden került 
kritikus állapotba, de a mozdo
nyaink még mindig mennek, 
sót mondhatom, nálunk fehér 
holló a szolgálatképtelenség. 
Ebben a szerelőkön és a moz
donyvezetőkön kívül óriási ér
deme van az elnyűhetetlen 
konstrukciónak, ám tudomásul 
kell venni, hogy egyszer az 
anyag is elfárad ... 

Július elsejétől a forgalmi 
kitérőként funkcionáló Tórök
fáin megszűnik a szolgálat. 
Ezzel a kecskeméti végállomás 
marad a mintegy 80 kilométer 
hosszúságú hálózat egyetlen 
szolgálati helye. 

- Menetközben kiderül 
majd, hogy jó, vagy rossz in
tézkedés volt-e, hiszen a veze
tő jegyvizsgálók azért le tud
ják bonyolítani a forgalmat -
véli Nagy Jánosné, forgalmi 
szolgálattevő. - Az biztos, 
hogy a menetidő meghosszab
bodik majd, hiszen minden 
olyan ténykedést a vonatsze-

mélyzetnek kell elvégeznie, 
amelyet eddig a szolgálattevő 
még a vonat érkezése előtt elő
készített. 

Törökfái a nagyon egyszerű 
vasútállomások közé tartozik. 
A biztosítóberendezést a lezár
ható váltók és a velük mégcsak 
szerkezeti függésben sem lévő 
bejárati jelzők szimbolizálják. 

- Törökfái afféle tanyak�
pont, ám néhány évvel ezelőtt 
még rengetegen utaztak be 
Kecskemétre vonattal. Aztán a 
gazdasági hanyatlással arányo
san csökkent az utasok száma, 
ma már alig-alig fordul meg 
valaki az állomáson - ismerteti 
a lehangoló tényeket a 25 éve 
itt szolgáló Fehér Ferencné. -
Közülünk senkit el nem bocsá
tanak, én például Helvéciára 
megyek szintén forgalmi szol
gálattevői beosztásba. Ennyi 
id6 után persze nehéz lesz 
megválni a kisvasúttól. Más itt 
a hangulat, amit „normál" 
nyomközön talán soha nem fo
gok megtalálni. 

Kecskés Jánosné, vezető 
jegyvizsgáló a hanyatlás egyik 
motivációjaként a komfort hi
ányát véli fölfedezni. 

- Annak idején mi még öt 
kocsival közlekedtünk és az 
mind teli volt utassal, három 
jegyvizsgáló dolgozott egy 
szerelvényen. Aztán sorra 
kezdték bezárni a kecskeméti 
üzemeket, olykor ma már a két 
kocsi is sok. És amíg az utas 
a kényelmetlen, fapados kocsi
ban elzötyköl6dik Orgovány

. ba, vagy Bugacra, hát rámegy 

Egy ember igazán a hi
vatása gyakorlásában ér
hető tetten. Ilyenkor mu
tatkozik meg a lényege. 
Ne_m színlel, őszintesége 
nem látszat. Ritka percek 
adódnak a "belefeledkezés
re", de napjainkban a hiva
tás kezdi feladni önma
gát... A minap egy jegy
vizsgálóval találkoztam az 
esztergomi vonaton. Pest
től figyeltem, szívességét, 
figyelmességét. Beszédbe 
elegyedtünk. Megtudtam, 
hogy Nagy Ferencnek hív
ják, harminc éve vasutas, 
Esztergomban lakik. 

- Sok a gondja az uta
sokkal? - kérdezem. 

- Csak a hétvégeken, 
amikor kitör a disco-O'rü
let. Néhányan közülük 
jegy nélkül szálnak a vo
natra. 

Nagy Ferenc vasútforgal
mi szakközépiskolát vég
zett és néhány évi irodai 

a fiatalsága - mindezt gyors
vm:-ati viteldíjért. Télen egész
ségtelen a kályhafútés, füst 
van, széngáz terjed, ráadásul a 
környezetét is szennyezi. Az 
autóbusz drágább ugyan, de 
sűrűbben közlekedik és gyor
sabb. Mindezek ellenére úgy 
gondolom, hogy a kisvasútra 
még szükség van, csak éssze
rűbb menetrendet kell kialakí
tani, főleg nem szabad olyan 
vonatokat megszüntetni, ame
lyik még mindig vonzotta az 
embereket. Olyan vonatot vet
tek ki a menetrendb6I, ame
lyen tanyasi óvodás és iskolás 
gyermekek jártak be Jakab
szállásra. Gyermekkoromban 
én is hat kilométeres távolság
ból jártam iskolába, telente bi
·zony keményre tapostam a ha
vat. Hát muszáj most erre a 
szintre visszafejlődni...'! 

Bősze Árpád mozdonyveze
tő szerint a legnagyobb baj az 
alacsony sebesség és az ezzel 
együttjáró hosszú menetid6. 
Véleménye szerint amennyi
ben a pályát fölújítanák, akár 
fél órával hamarabb lehetne el
érni Kiskőrösre, vagy Kiskun
majsára. Addig is - méltányol
va a rengeteg kényelmetlensé
get-, legalább 20 százalék tari
facsökkentést kellene alkal
mazni a kisvasúton. Aztán pe
dig, nagyobb figyelmet kellene 
fordítani az idegenforgalomra. 
Túristavonatok beállításával 
bizonyára többen keresnék fel 
a „homokvilágot". 

Thorday Zoltán 
(Folytatjuk) 

munka után lett jegyvizs
gáló. Két felnőtt lánya van. 

- Sok munkája van a vo
natokon? 

- 10-12 éve még jóval 
több volt az utas, öt kocsi
val jártam, két beosztott 
kollégával. Akkor én vonat
vezető voltam. Mostaná
ban már kevesebb az utas. 

- Elégedett az érdekvé
delemmel? 

- Én elégedett vagyok a 
vasutas-szakszervezettel. 
Mindig segítettek ha baj
ban voltam. Remélem ez
után sem csalódom a 
szakszervezetben! 
mondja, aztán siet tovább, 
mert jegyet kell kezelnie. 

T6th Salndor 
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Száz éves a VKDSBE 
A múlt század második fel

ében, a külföldi vasutak példá
ja nyomán, Magyarországon is 
gombamódra szaporodtak az 
ön- és jogsegélyező egyletek, 
s a különböző vasutas biztosító 
egyesületek. A ma is működők 
közül már a legfiatalabb, a 
Vasutasok és Közlekedési Dol
gozók Segélyező és Biztosító 
Egyesülete is száz éves múltra 
tekint vissza. 

"Egyesület Dísztagja" elismerés
ről oklevelet állítanak ki és a ne
vüket díszkönyvbe jegyzik be. 

A budapesti központi cente
náriumi ünnepség után a prog
ram szűkebb körben Balaton
füreden folytatódik. Az egye
sület dolgozói a választmány 
tagjai és a meghívott vendégek 
a füredi üdülőben - az ott dol
gozókkal együtt - meghitt, 
családias légkörben töltik el az 
estét. 

Hatszázötven nyugdíjas 
találkozot.t 

A "dísztagság" intézményét 
az egyesület 1906. évi közgyű
lésén vezették be, s a tagok so
rában olyan személyiségeket 
választottak és tartanak ma is 
nyilván, mint Wekerle Sándor 
akkori miniszter, gróf And
rássy Gyula belügyminiszter, 
gróf Apponyi Albert. 

a tiszaligeti üdülólelepen 

Az Utazószemélyzet J óté
konysági és Közművelődési 
Egyesület Marx János, a forgal
mi főosztály igazgatója és fel
esége védnökségével 1894-ben 
alakult, mindössze néhány száz 
taggal. Ma 200 ezerre tehető az 
egyesület tagjainak a száma. 

A VKDSBE vezetői, egy ko
rábbi határozatnak megfelelő
en, tervet készítettek a jeles 
évforduló méltó megünneplé
sére. A tervet a választmány 
jóváhagyta. E szerint az egye
sület száz éves évfordulója al
kalmából, október 15-én, 
szombaton délelőtt ünnepi 
közgyűlést rendeznek Buda
pesten, a MÁV Bevétel ellenőr
zési Igazgatóság konferencia
termében. Az ünnepséget a 
MÁV Zeneiskola növendékei
nek műsora vezeti be, melyet 
ünnepi megemlékezés követ. 
Ezután kitüntetések, elismeré
sek átadására kerül sor, majd 
felelevenítenek egy több évti
zede elfelejtett érdekes ese
ményt, a dísztag választást. A 
választmány döntése értelmé
ben az "Egyesület Dísztagja'' 
elismerést azoknak a szemé
lyeknek lehet adományozni, 
akik az egyesület munkájához, 
fejlődéséhez, anyagi érdekei
nek a megőrzéséhez jelentős 
segítséget nyújtanak. Az 

Veróéébó1 nem lesz 
megálló 

(vf) 

Az. ember időnként zavarba esik, amikor a menetrendet lapoz
gatva valamelyik állomás nevét keresi, aztán kiderül: az állomás 
ugyan létezik, csak éppen elnevezése változott. A szobi vonalon 
fekvő Verőce „fajlagos táblafelhasználása" is tekintélyesnek 
mondható. Sok-sok évtizeden át a már jelzett névre hallgatott. 
Az.tán - két község összevonását követően - Verőcemarosra ke
resztelték. Verőce és Kismaros házassága azonban nem bizonyult 
tartósnak, ma a vasútállomásra érkezők ismét a tradicionális föl
iratot olvashatják - kék-sárgában. 

Az.t már Verebesné Szikriszt Erzsébet állomásfőnök asszonytól 
tudom meg, hogy azért ennél mélyrehatóbb, és sajnos negatív 
jellegű változások is történtek Verőcén az elmúlt években. Például 
megszűnt a teherforgalom. A közelben iparvágánykapcsolattal 
működött az Ipolyi Erdőgazdaság fatelepe, amely tekintélyes föl
adással látta el a vasutat. (A fát keskenynyomközű vasúton szál
lították le a rakodóig). Nem tudni, az erdők faállománya merült-e 
ki, vagy a közúti szállítást helyezték előtérbe, tény, hogy Verőcére 
mostanában egy begyújtásra elegendő fa sem érkezik. Sajnos e 
téren nem is várható lényeges fordulat. Ami pozitívumként érté
kelhető, az a személyforgalomból származó, havi másfél millió 
forintos bevétel, igaz Kismaros megállóval együtt. 

- Ha nincs teherforgalom, állomás sem kell - mondom. - Volt 
rá példa bőven, hogy éppen emiatt degradáltak vasútállomásokat 
egyszerű megállóhellyé. Verőcét nem fenyegeti ez a veszély? 

- Egy időben szó volt arról, hogy az állomást visszaminősítik 
megállóhellyé, de hát ennek több kedvezőtlen következménye lett 
volna, igazából nem is sokan támogatták ezt a fölvetést. Végül 
is Verőce fővonali szolgálati hely, amelynek megszüntetését száz
szor is meg kell fontolni - vélekedik a főnök. 

- thor -
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térfőnöki munkakör betöltésére 
3 év időtartamra 
Legfontosabb munkaköri-követelmények és feladatok: 
- az állomás elegyfeldolgozó tevékenységének szervezése, irányítása, 

ellenőrzése, 
- a rakodási helyek kiszolgálásának irányítása, 

A 
MÁV Szolnoki Jár
műjavító Kft. vezeté
se és a Vasutasok 
Szakszervezetének 

helyi Szakszervezeti Tanácsa 
1994. szeptember 8-án rendez
te meg a nyugdíjasok hagyo
mányos találkozóját. A találko
zó szervezői a járműjavító 
1300 nyugdíjasát és családtag
jait hívták meg a baráti össze
jövetelre. A meghívottak közül 
650-en jelentek meg Tiszalige
ten a kft. üdülőtelepén. 

Kellemes idő és a szép kör
nyezet, régi ismerősök egy
másra találása, családi hangu
latot idézett. A nyugdíjasok ár
nyas fák alatt sörözgetve hall
gatták meg Sándor János igaz
gató köszöntő szavait, tájékoz
tatóját a gazdasági társaság 
helyzetéről. Sándor igazgató 
tisztes eredményekről számolt 
be. A hallgatóság arcát figyel
ve, különösen az igazgató tá
jékoztatójából megragadta fi
gyelmüket a létszám alakulása, 
s az a tény, hogy a vezetés ed
dig biztosította folyamatosan a 
munkát, senkit nem kellett az 
utcára tenni. Azt a bejelentést, 
hogy az üzem privatizációra 
kerül, sokan érthetetlenül, fej
csóválva fogadták. 

Az igazgató beszámolója 
után Mándoki Imre vette át a 
szót és a VSz Szakszervezeti 
Tanácsának nevében üdvözölte 
a megjelenteket és a szakszer-

- a szü�éges személyzet felügyelete, vezénylése, 
- balesetek kivizsgálásában való közreműködés, A Magyar Államvasutak Budapest-Józsefváros Állomásfőnö�ége (1087 
- elegytovábbítói munka ellenőrzése, 
- a technológia elókészítésében majd annak kiszolgálásában való rész-

vétel. 
Az állomás tevékenységi köre: 
- forgalmi részleg 
- kereskedelmi részleg 
- közúti szállítási részleg 
- gazdasági részleg 
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: 
- középfokú állami végzettség (érettségi) 
- felsoíokú vasúti szakképesítés (forgalmi-kereskedelmi Tk.) 
- forgalmi önállósító 
- 9 év gyakorlat 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szállítmányozási ismeret. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A betöltendő munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, terveit, amelyhez 

a szü�éges adatokat és infonnációkat rendelkezésre bocsátjuk. 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a jelenlegi munkahelyét, 

besorolását és munkakörét is, 
- képzettségét, végzettségét, idegen nyelvtudását tanúsító okirat máso-

latát, 
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak meglétének igazolását. 
A munkakör betölthető: 1994. november 30. 
A pályúat benyújtásának határideje: 1994. november 10. 
Bérezés: a MÁV 16/1992. MHF. sz. utasítás szerint 
A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság titkosan kezeli. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 
Fehér Lászlóné személyügyi és humánpolitikai csoportvezető a 67-42-

es üzemi; vagy a 113-1288-as városi telefonszámon. 

Budapest Vili. Salgótarjáni ut X. kapu) pályázatot hirdet 
Számviteli vezetői munkakör betöltésére 
3 év időtartamra 
Legfontosabb munkaköri követelmények és feladatok: 
Az. állomás pénzügyi, számviteli, ruha- és anyaggazdálkodási tevékeny

ségének szervezése, irányítása, ellenőrzése és az ebből adódó feladatok 
végrehajtása. 

Az állomás tevékenységi köre: 
- gazdasági- forgalmi- kereskedelmi (db áru, konténerszállítás, vám

udvar) -közúti szállítási részleg (tehergépkocsi, emelőgépek, javítómű
hely) 

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: 
- középfokú állami végzettség (érettségi) 
- pénzügyi tevékenységre irányuló felsőfokú vasúti vagy azzal egyenér-

tékű szakképesítés 
- 6 év gyakorlati idő, vagy 
- pénzügyi számviteli főiskola 
- ff. vasútinak megfelelő szakképesítés 
- 6 év gyakorlati idő 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az angol nyelv tudása, számítás

technikai, szállítmányozási ismeretek. 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a jelenlegi munkahelyét, 

munkakörét és besorolását is, 
- képzettségét, végzettségét igazoló okmányok másolatát, hatósági er

kölcsi bizonyítványt. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A betöltendő munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, terveit amelyek

hez a szükséges adatokat és infonnációkat rendelkezésre bocsátjuk. 
A munkakör b etölthető: azonnal. 

vezeti érdekvédelem időszerű 
kérdéseiről adott részletes tájé
k�ztatást. Elsősorban a nyug
díjasok életkörülményeinek ja
vítása érdekében kifejtett mun
ka eredményeit ismertette. 
Hangsúlyozta, hogy ez a mai ta
lálkozó a szórakozás, a barátság 
ápolásán túl az üzem volt dol
gozóinak olyan kapcsolatát is 
jelenti, ahol eszmét lehet cserél
ni, problémákra keresni a meg
oldást. Ez különösen igaz mind
két fél részéről. Ennek szellemé
ben kérte a megjelenteket, hogy 
akinek kérése, javaslata van a 
kft., a szakszervezet képviselői 
mindenkinek rendelkezésére áll
nak. Természetesen ezzel egyi
dóben megkezdődött a szóra
koztató műsor. Nóták és örök
zöld operett dalok csendültek 
fel. Eközben igen nehéz lett vol
na a zenekart a kötetlen beszél
getéseknél hangerőben túlszár
nyalni, de erre is találtak módot 
a vendéglátók. A jó hangulat 
percről-percre fokozódott, de 
akadtak szép számmal nyugdí
jasok, akik problémáikkal, ja
vaslataikkal megkeresték a fel
kért szakértőket. 

Többen a privatizáció halla
tán rákérdeztek, mi lesz azok
kal a létesítményekkel, például 
ezzel az üdülőteleppel, amit 
többségében önkéntes munká
val hoztak létre. Ki lesz a tu
lajdonos? Néhány nyugdíjas 
annak az aggodalmának adott 

hangot, hogy gyermekeik, sót 
az unokák is, akik itt dolgoz
nak és életüket a vasútra ala-
poziák, ha privatizálnak mi 
lesz a dolgozók vasúti menet
kedvezményével és egyéb jut
tatásokkal. Számosan vannak a 
nyugdíjasok között, akik MÁV 
bérlakásokban laknak. Szeret
nék ezeket a lakásokat megvá
sárolni. Arra várnak mikor ke
rül sor a lakások eladására. 

Egyéni kérésekkel is megke
resték szakszervezetünk képvi
selőit. Volt, aki a családi pót
lék folyósításának beszünteté
sét kifogásolta és kérte a VSz 
közbenjárását, mert ezt az in
tézkedést indokolatlannak tart
ja. Nyugdíjfolyósítási és szá
mítási ügyben kértek és kaptak 
tájékoztatást, akik ezt a kérdést 
felvetették. Többen kifogásol
ták az alacsony nyugdíjakat és 
méltányossági emelést kértek. 
(A járműjavítóból nyugdíjba 
vonultak közül ebben az évben 
eddig 14-en kaptak méltányos
ság c1men nyugdíjemelést, 
nyugdíjbiztosítási önkormány
zati képviselőnk javaslatára.) 

Amikor a nap delelőre hágott 
elhallgatott a zene, befejeződött 
a fórum. Ebédre invitáltak min
denkit a kft. vezetői, a szakszer
vezeti tisztségviselők. Rendez
vényükkel felejthetetlen emléke
ket hagytak nyugdíjasaik szívé
ben. 

P. J. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1994. november 10. 
Bérezés: A MÁV 16/1992. MHF. sz. utasítás szerint. 
A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság titkosan kezeli. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Fehér Lászlóné sze

mélyügyi és humánpolitikai csoportvezető a 67-42-es üzemi; vagy a 113-
1288-as városi telefonszámon. 
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kereskedelmi oktatótiszt munkakör betöltésére 
3 év időtartamra 
Legfontosabb munkaköri követelmények és feladatok: 
Az. állomás oktatásra kötelezett munkavállalóinak elméleti és gyakorlati 

oktatása, átképzése, újfelvételes munkavállalók kiképzése. 
Az állomás tevékenységi köre: 
Gazdasági- forgalmi- kereskedelmi (db áru, konténerszállítás, vámud

var) és közúti szállítási részleg (tehergépkocsi, emelőgépek, javító mű
hely) 

A munkakör b etöltéséhez szükséges képesítés és feltétel: 
- állami középfokú végzettség (érettségi) 
- felsőfokú vasúti szakképesítés 
- 6 év gyakorlati idő 
- vasútorvosi alkalmasság 
- szállítmányozói ismeretek előnyt jelentenek. 
A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a jelenlegi munkahelyét, 

munkakörét és besorolását,. 
- képzettségét, végzettségét igazoló okmányok másolatát, hatósági er

kölcsi bizonyítványt (vagy annak munkahelyi igazolását) 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
A betöltendő munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, terveit, amelyek-

hez a szükséges adatokat és infonnációkat rendelkezésre bocsátjuk. 
A munkakör betölthető: azonnal 
A pályázat benyújtási határideje: 1994. november 10. 
Bérezés: a MÁV 16/1992. MHF. sz. utasítás szerint. 
A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság titkosan kezeli. 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Fehér Lászlóné sze

mélyügyi és humánpolitikai csoportvezető a 67-42-es üzemi; vagy a ll3-
12�as városi telefonszámon. 
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A kultúra szolgálatában 
Változó világunkban egy

re kevesebb nyugodt, ki
egyensúlyozott, elégedett 
emberrel találkozunk. Dr. 
Kovács Lászlóra, a pécsi 
számviteli főnökség egyko
ri pénzügyi részlegének 
ügyintézőjére ezt nem lehet 
elmondani. Aktív vasutas 
korában vezetői, munkatár
sai és ügyfelei által egya
ránt elismert szakember 
volt. Még arra is jutott ide
je, hogy felvállalja a kultúra 
szolgálatát. 

- Soha nem voltam po
litikus alkat. Szüleimtől és 
nagyszüleimtől a tisztessé
gesen végzett munka, a 
család és a nyugodt, csen
des hétköznapqk szeretetét 
örököltem. Es termé
szetesen a vasút és a vas
utasok szeretetét is, lévén 
több vasutas is a család
ban - mondta szerényen, 
amikor pécsi munkahelyén 
beszélgettünk. 

A jogi diplomát szülővá
rosában, Pécsett szerezte 
meg. Az ötvenes évek "fel
jutási lehetőségér kihasz
nálva fényes �arriert érhe
tett volna el. 0 másképpen 
döntött. 1956 nyarán belé
pett a számára bizto� meg
élhetést ígérő MAV-hoz. 
Kezdő gyakornokként kö
zépfokú, majd felsőfokú 
pénzügyi, illetve munkaü-

z Ame!ikai Egye
sült Allamokban 
rendezik meg 
évente a világ 

leghosszabb maratoni ver
senyét, a Moontbat Trans 
America Footrace-t. A részt
vevőknek 64 nap alatt kell 
átfutniok a hatalmas orszá
got Óceántól-óceánig. A táv 
nem csekély: 2926 mérföld, 
azaz 4709 kilométer. Az idei 
versenyen szenzáció&. ma
gyar győzelem született. A 
versenyen először induló 
Sipos István, a szegedi VSE 
ultramaratonistája 517 óra 
43 perc 02 másodperc alatt 
teljesítette a távot, úgy, 
hogy 46 órával megelőzte a 
második helyezett amerikai 
Dantét. 

Sipos István ismét bizo
nyította rendkívüli képessé
gét. A tavalyi eredményét a 
New York-i 1300 mérföldön 
elért győzelmét, világ- és 
Európa rekordját most 
újabb világra szóló teljesít
ménnyel tetézte. A legna
gyobb kihívás, amire ultra
futó vállalkozhat „Amerika 
keresztülfutása" is sikerült 
neki, s az eredmény mutatja 
nem is akárhogyan. E nagy
szerű futásról, a 64 nap leg
izgalmasabb eseményeiről, 
emlékeiről beszélgettünk 
haza érkezése után. 

- Mond Pista, hogy lehet 
ilyen versenyre felkészül

· 1 ru. 

- Gyakorlatilag nem változ
tattam semmit a felkészülése
men, ugyanúgy tréningeztem, 
mint tavaly, amikor az 1300 
mérföldes versenyre készülőd-

gyi tanfolyamot végzett és· 
megszerezte a vasúti össz
szakvizsgát. óvónő felesé
gével nevelték fiukat, aki 
ma zenész-tanár. Három 
unokája van. Harmincnyolc 
év után vonult nyugdíjba. 

- Nehéz lesz majd így, 
munka nélkül, mert meg
szoktam a mindennapi tevé
kenységet és hála Istennek, 
még jó egészségnek örven
dek - mondja tűnődve. 

A Vasutasok Szakszerve
zete pécsi területi bizottsá
ga művészeti rendezvény
szervezőjeként 27 évig dol
gozott. Csillogó szemekkel 
meséli az emlékeket, az is
merősök neveit, az Erkel, a 
József Attila, a kaposvári, 
a pécsi színházakban tar
tott előadások sikereit. 

Szóba kerül szervezőtár
sa, a hetvenkét éves Varga 
Ferenc Budapestről, Mol
nár Géza Pécsről, a belföldi 
és külhoni kirándulások, és 
általában az a kulturális 
·svédasztal", amely mellett 
egy színes, értelmesen el
töltött élet zajlott. 

(Dr. Kovács Lászlót, a 
VSz rendezvényszervező 
csoportja tagját a 44. vas
utasnap alkalmából a vas
utas-szakszervezet elnök
sége Arany jelvény kitünte
tésben részesítette.) 

G. Szíícs 

tem. Talán még egy kicsit 
kevesebbet is futottam, de 
azért fizikailag és lelkileg jó 
erőben éreztem magam. 
Igaz, március közepéig kér
déses volt az is, hogy egyál
talán kijutok-e Amerikába, 
hiszen több mint tízezer 
dollárt kellett összegyűjteni, 
ugyanis a verseny költsége
it, a kintlét kiadásait a ver
senyzőnek kellett fedeznie. 
Hogy végül is sikerült, azt 
elsősorban a Pick Rt-nek és 
a többi támogatómnak kö
szönhetem. Ilyen előzmé
nyek után utaztam el két ki
sérőmmel - feleségemmel 
Mártával és Cimmer Sza
bolcs barátommal - június 
11-én Szegedről, hogy pár 
nappal később már Los An
gelesben előkészítsük a ver
senyt. Béreltünk egy Toyo
ta-furgont, abba rendezked
tünk be, abban utaztak kisé
rőim a verseny egész útvo
nalán. 

- Mikor indult a me
zőny? 

- Június 18-án volt a rajt. 
Hat or szágból tizennégyen in
dultunk, köztünk egy hölgy is. 
Már a kezdet sem volt köny
nyű, hiszen Los Angelesből 
kijutni nem egyszerú dolog, 
a külvárosokon keresztül el
viselhetetlen benzingőzben, 
fullasztó melegben róttuk a 
kilométereket. Mindenkit 
megviselt már az első nap. 

- Hogy alakult a további 
program? 

- Minden reggel öt órakor 
indult a mezőny és egy előre 
meghatározott távot kellett na
ponta teljesíteni, amelynek 
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A belváros centrumában, a 
Lakásművészet illusztris boltjá
ban, nemrég volt Kránitz Margit 
festőművésznek, a Kárpátia Ga
léria elnökének nagy sikert ara
tott kiállítása. Itt dedikálta bará
tainak, a vásárlóknak Losonci 
Miklós tollából megjelent „Krá
nitz Margit művészete" című 
könyvét. Ezt követően újabb tár
laton mutatkozott be, - Kőbá
nyán - a Pataky Galériában. 

E rangos eseményen köszön
tötték a művészt rajongói, vásár
lói. György István Kőbánya pol
gármesterén kívül megjelentek a 
kerületben hivatásukat gyakorló 
vasutasok is. Különösen sokan 
keresték fel a kiállítótermet a pá
lyaudvar állomásf6nökségéről. A 
jelenlévők megcsodálták cirkusz
sorozatát, csendéleteit és bibli
kus festményeit. Figyelmünket 
igencsak lekötötte - mind a két 
kiállításon - a „Velencei Karne
vál", s a szélmalomharcot vívó 
,,Don Quijote", valamint a „He
tedik Eclóga" és a „Tűzhim
nusz'' című, a szivárvány min
den színében pompázó festmé
nyei. 

Losonci Miklós művészettör
ténész így nyilatkozott a kiállí
tások után: 

Kránitz emberi szándéka a 
festői tette abban nyilvánul meg, 
hogy színes rajzhálózatok gon
dolatot rögzítő és terebélyesítő 

sokaságával gyarapítja az élet, a 
lét gazdag tartományait. A kincs
hez hozzácsatolja művekben tes
tesülő személyiségének egyedi 
hamvasságát. Gyakorolja Le
onardo da Vinci megállapítását: 
,,A festészet a dolgok végtelen
ségével foglalkozik, amit a ter
mészet nem tud megvalósítani." 
Kránitz Margit is egy új, külön 
természet, csillag az élet égbolt
ján - alaptörvénye a kép. Esz
ményi tájakon jár, hozza a gyü
mölcsök, levelek, tárgyak üzene
tét, az aktok kristályait, a lovak, 
a cirkusz világát. 

A világszerte festményeiről is
mert művésmő szerény, halksza
vú. Úgy gondolja valljanak képe� 
festményei helyette, a szavak itt 
nem mondanak semmit... 

A fáradhatatlan Solarman 

Sipos István 
átfutott Amerikán 

idejét mérték. Lényegében 
várostól-városig futottunk, 
miközben volt egy limit, 
amit teljesíteni kellett, aki 
nem tudta az kiesett a to
vábbi küzdelemből. 

- Melyik volt a legnehe
zebb szakasz? 

- A verseny első 25 napja, 
Califomia és Nevada siva
tagján való áttörés volt. Ez 
a 11 nap a világ legnagyobb 
sivatagi futóversenye, a leg
nehezebb erőpróba, közel 
900 kilométeres távon. A 
nagy hőség, amely délben 
elérte a 40-50 fokot, de több
ször ennél magasabb hő
mérsékleten is futottunk, -
próbára tette az embert. Én 
ruhában futottam, hogy a 
nap minél kevesebb kárt te
gyen bennem, így is leégett 
a lábam, a kezem és az ar
com. Hiába locsoltam le 
magam jeges vízzel, pár 
száz méterrel arrébb már 
csontszárazzá vált a ruha. A 
nagy hőség miatt, az út ne
hézségei miatt a versenyzők 
80 százaléka feladta a küz
delmet. A sivatagi tájat el
hagyva jöttek a hegyek és 
az újabb 14 napos megpró
báltatás. Természetesen 
mindig kiépített utakon fu
tottunk, legtöbbször autó-

pályák szélén. Ez sem volt 
egyszerú, a rendkívüli nagy 
forgalom, á kamionok szá
guldása során keletkezett 
forgószél majd ledöntött lá
bunkról. Hiszen csak há
rom-négy méter választott 
el bennünket a nem ritkán 
130-140 kilométeres sebes
séggel száguldó járművek
to1. A hegyi terepen pedig 
egyszer föl, egyszer le veze
tett az utunk, a legmaga
sabb pont amire felfutot
tunk 3800 méter volt. A ti
zenhetedik naptól már csak 
öten maradtunk verseny
ben. 

- Hol aludtatok? 
- A verseny alatt 15-20 éj-

szakát motelekben és szál
lodákban töltöttünk, több
ször iskolai kollégiumok
ban, tornatermekben és 
templomokban szállásoltak 
el. Volt úgy is, hogy az éj
szakát a szabad ég alatt sá
torban töltöttük. A szerve
zők ügyeltek arra, hogy a 
sivatagi úton mindig motel
ben kapjunk elhelyezést, hi
szen ott este is 35-38 fokos 
meleg volt, mivel a kősiva
tag ilyenkor sugározta ki a 
meleget. Minden este 7 óra
kor közös program volt: ki
hirdették az aznapi ered-

A belvárosi és a kőbányai tár
lat után érdeklődtem terveiről. 

- Festek, festek, s újabb kiál
lításra készülök - mondta. 

Ezután magáról elterelve fi
gyelmemet beszélt művésztár
sairól, akiket irányít mint elnök, 
illetve együtt dolgozik a Kárpá
tia Galériában. Sikereiknek örül, 
hiszen tevékenysége mindig a 
jeles művészek egybegyűjtésére 
irányult. Mindig támogatta 
egyéni és csoportos kiállításai
kat. A fiatalokat messzemenően 
segíti. Tárlat után képet vásárolt 
az igencsak tehetséges Sebes
tyén János festőtől, támogatva 
kezdeti lépéseit. 

V. Farkas Magda 

ményt, közölték mi var 
ránk holnap és ismertették 
a legfontosabb tudnivaló
kat. 

- Mit ettetek? 
- Márta főzött, vittünk 

egy zepter edényt és abban 
útközben készült a hazai 
étel. A verseny útvonalán 
két mérföldenként frissítő 
állomásokat alakítottak ki. 
Itt lehetett csak ételt, italt át
adni, illetve ruhát váltani. 

- Gondolom a nagy me
legben az ital is jól esett. .. 

- Igen, az jele�tette az 
életben maradást. En Coca
colát, Sprite-t, sok vizet és 
tejet fogyasztottam. És 
mind e!thez rengeteg jég 
kellett. Erdekes volt megfi
gyelni a sivatagi települése
ket, ahol az utcán mindenki 
kezében ott volt a pohár. 

- A híradásokból tudjuk, 
hogy társaid Solarman
nak, vagyis Napembemek 
neveztek el. Miért? 

- A reggel öt órai indulás
nál még mind�nkin látszott 
a fáradtság. En is lassan 
kezdtem, de ahogy 6-7 óra 
körül feljött a Nap felgyorsí
tottam és ott hagytam a töb
bieket. Nekik úgy tűnt, hogy 
csak a Napra várok, az ad 
erőt, vidámságot, frissességet 
nekem. Talán ez is hozzájá
rult, hogy a verseny során 36 
szakaszt megnyertem. 

- Milyen volt a célbaé
rés? 

- A hatvannegyedik na
pon South-Orange-New 
York között 29,9 mérföld 
volt a távolság. Reggel há
romnegyed hatkor indul-
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tam, félórával korábban, 
mint a többiek, mert New 
Yorkba a tévések, újságírók 
és fotóriporterek miatt időre 
kellett beérni. Jellemző itt a 
médiára, hogy csak a győz
tes számít, a második helye
zett már nem kap nagy 
publicitást. Az első 20 mér
föld egyszerú volt, azután a 
bonyolult úthálózaton sok 
fordulóval érkeztünk New 
York, Manhattan városré
szébe. Nehéz az utolsó mér
földek érzéseit megfogal
mazni. Hálával gondoltam 
feleségemre, családomra, 
barátaimra, a szponzorokra, 
Antal Andor edzómre és 
mindazokra, akik azt akar
ták, hogy keresztül fussak 
Amerikán. Tóbb százan 
vártak a célban. TV állomá
sok, fotóriporterek, újságí
rók, a New York-ban lévő 
magyar barátaim és az otta
niak osztoztak örömömben. 

- Milyen díjat kaptál? 
- Ez nem pénzdíjas ver-

seny volt, a győzelemért 
egyetlen dollárt sem adtak, 
- ha erre gondolsz. Kaptam 
viszont egy trófeát, amelyen 
látható az általam befutott 
útvonal és rajta a felirat: 
Mindenki előtt az első, a 
bajnok: Sipos István Ma
gyarország. Nekem ez min
dennél többet ér! 

- Terveid? 
- Jövőre meghívtak a Hi-

rosima-Nagaszaki futóver
senyre. Aztán később ezen 
az amerikai versenyen is
mét szeretnék elindulni ... 

Gellért József 
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A VSZ SZERVEZÉSÉBEN 

Nemzetközi konferenciát 

rendeztek Balatonbogláron 

A Vasutasok Szakszervezete 
október 10-12-ig nemzetközi 
konferenciát rendezett a bala
tonboglári MÁV üdülőben. A 
konferencián a cseh, a szlovák, 
a lengyel és az ukrán vasutas 
szakszervezet 3 tagú delegáci
óval képviseltette magát. A há
zigazda szerepét betöltő VSz 
delegációját dr. Márkus Imre 
elnök, Győri István és dr. Pé
ter Mihály alelnök alkotta. 

A konferencia első napján, 
dr. Márkus Imre megnyitója 
után, elsőnek Győri István al
elnök tartott tájékoztatót a ma
gyar szakszervezetek, illetve a 
Vasutasok Szakszervezete 
szerveződéséről. Ezután a VSz 
elnöke az érdekképviseleti plu
ralizmus hatása a szakszerve
zeti munkára, s a kollektív al
ku intézményrendszere válto
zásának hazai tapasztalatairól 
fejtette ki véleményét. 

A két előadás után kérdések, 
hozzászólások, s a korreferátu
mok reven igazi tapasz
talatcsere bontakozott ki, amit 
még egy tájékoztató követett. 
Tóth József, a Közlekedési 
Szakszervezetek Nemzetközi 
Szövetségének főtitkára a szö
vetség munkájával és működé
sével ismertette meg a részve
vőket. Tájékoztatójában a tér
ség vasutas szakszervezetei 
összefogásának fontosságát 
többször is hangsúlyozta. 

A konferencia második nap
ján, szakszervezetünk vezetői
nek a felkérésére Rigó Zoltán 
a MÁV Rt. vezérigazgatója és 
Horváth Lajos, a Közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Minisz
térium Vasúti F6osztályának 

vezetője tartott előadást. A ve
zérigazgató a MÁV helyzeté
ről, a rövid- és hosszútávú el
képzelésekről beszélt, a főosz
tályvezető pedig a vasút átala
kításával, s a fejlesztésével 
kapcsolatos kormányzati fel
adatokat ismertette. 

Rigó Zoltán a MÁV helyze
tét elemezve elmondotta, hogy 
a szállítási teljesítmények 
drasztikus csökkenése, ennek 
következtében az elmaradt be
vételek és az állami támogatás 
beszűkülése miatt 100 milliár
dos nagyságrendű adósság ál
lomány halmozódott fel. A 

A keleti országrész almáskert
jeiben tavaly az alacsony át
vevői árak miatt száz tonna
szám maradt leszedetlen a 
gyümölcs. Idén valamelyest 
változott a helyzet, egyrészt a 
mostoha időjárás miatt keve
sebb a termés, másrészt 
visszatért az egykori Szovjet
unió tagországainak vásárló
kedve. Mándokon, az egykori 
szovjet katonai átrakó! is az 
almaszállítás szolgálatába ál
lították. És ugye, mennyivel 
békésebb a kép: harci jármű
vek helyett gyümölcsöt rak
nak a széles nyomközű vasúti 
kocsikba. 

- tborday -

, 

kormány hamarosan tárgyalja 
a MÁV nehéz helyzetét, s a ki
lábalás lehetőségét. S ha ked
vező döntések születnek a fe
szítő gondok már 1995-ben je
lentősen enyhülhetnek. 

A vezérigazgató annak a re
ményének is hangot adott, 
hogy a térség országai gazda
sági életének kedvező változá
sával megélénkül a fuvarpiac. 
Az intenzívebb szállításra a 
vasútnak fel kell készülni. A 
MÁV az első lépéseket - első
sorban a tervezés szintjén -
már megtette. Egy erőteljes ke-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Fórum a MÁV Kórházban 

Infarktus közeli helyzetben 
Miként azt olvasóink legutóbbi lapszámainkban is tapasz
talhatják - a VSz elnökségének július 21-i ülése óta - gyak
rabban foglalkozunk a vasútegészségüggyel. �nnek a fo
lyamatnak volt újabb jelentős állomása a MA V kórház
ban megtartott fórum, amelyen részt vett dr. Wölfl József, 
a Központi MÁV Kórház főigazgató főorvosa, dr. Tallóssy 
Imre, a Budai MÁV Kórház főigazgatója, dr. Márkus Im
re, a VSz elnöke, Győri István és dr. Péter Mihály a VSz 
alelnökei, valamint Prókay Sándorné, a Vasútegés�ségügyi 
Intézőbizottság titkára és dr. Várady Zoltán, a MA V Kór
ház és Rendelőintézet szb-titkára. 

Az osztályvezetői értekez
letek sorában megtartott 
egészségügyi fórum célja az 
volt - mint ezt dr. Wölfl Jó
zsef főigazgató megfogal
mazta -, hogy egy infarktus 
közeli helyzetben fogódzókat 
keressenek, tisztázzanak né
hány nyitott kérdést a vasutas 
betegek gyógyítása érdeké
ben. 

Jó lenne - mondta - legalább 
a neurózis állapotába eljutni, 
mert abba nem lehet belehalni. 
Ezért azzal adta át a szót dr. 

Márkus Imrének, hogy tabuk 
nélkül, őszintén, nyíltan kell 
beszélni a nyomasztó gondok
ról. 

- Mi a VSz stratégiája, mit 
tud és mit akar tenni a szak
szervezet a vasútegészségügy 
érdekében? - kérdezte beve
zető szavaiban az elnök, mi
után megköszönte a meghí
vást, a kapott lehetőséget. -
Az intézmények érdekében 
együtt kell cselekedni - húzta 
alá -, mert a külvilág más
képp ítéli meg a dolgokat. 
Úgy, hogy le kell építeni eze-

ket, csökkenteni a létszámot, 
az adminisztrációt. Ezek s 
azok, akik még egyes intéz
mények megszüntetését is 
felvetik, nem tudják, milyen 
speciális feladatok ellátásáról 
van szó. Különböző vélemé
nyek és vádak kavarognak 
arról, hogyan működjenek a 
vasútegészségügy intézmé
nyei. Mi a vasutasokat kép
viseljük - hangsúlyozta az 
előadó -, akiket gyógyítani. 
kell, mi az egészségügyi dol
gozók érdekeit védjük, azo
két, akik a gyógyító munkát 
végzik. 

Dr. Márkus Imre nagyon 
fontosnak ítélte ezeket az in
tézményeket, ezért nem lehet 
karbatett kézzel ülni, hanem 
lépni, intézkedni kell a jövő 
érdekében. Felhívta azonban 
a figyelmet, hogy ezt olyan 
társadalmi-politikai-gazda
sági környezetben kell meg
tenni, amikor nagy a pénzhi
ány, napirenden van a vasút 
korszerűsítése, a nyugdíjinté
zet, a társadalombiztosítás 
átalakítása. Számolni kell a 
konkurenciával, azzal, hogy 
meghatározó a piaci helyzet. 
Nagy a szubjektivitás, érdek
csoportok harcolnak, munkál 
a tőkeérdek, ami a legkevés-

bé veszi figyelembe a mun
kavállalói érdeket. Ilyen kö
rülmények között kell törőd
ni az emberek, az intézmé
nyek sorsával, mert nem 
mindegy merre dőlnek el a 
dolgok, milyen irányt vesz
nek a változások. 

Az ellentmondások, a 
problémák sorában említette 
a VSz elnöke, hogy áttekint
hetetlen a vasútegészségügy 
rendszere, jelentősek a nézet
különbségek a tulajdonviszo
nyokban, rendezetlenek a ki
nevezések. Szólt a háziorvosi 
rendszer árnyoldalairól, a tá
mogatások kuszaságáról, a 
műtőblokk elhúzódó befeje
zéséről, az egészségügyi irá
nyítás dilemmáiról. A teen
dők sorában említette a köz
alkalmazotti törvény megvál
toztatásának, a vasúti törvény 
módosításának szükségét ép
pen a vasútegészségügyi in
tézmények helyzetének ren
dezése érdekében. 

A szakszervezet abban ér
dekelt, hogy az intézetekben 
a rendeltetésüknek megfelelő 
tevékenység follyon, minél 
nagyobb hatékonysággal mű
ködjenek, ezért definiálni kell 
azt, hogy mi a vasútegészség
ügy feladata, mert ha ez 
nincs tisztázva, lehetetlen az 
intézmények jóirányú építé
se. Össze kell fognia a szak
mai vezetésnek és az érdek
képviseleteknek, hogy felol
dódjanak az ellentmondások, 
enyhüljenek a gondok, javul
janak a feltételek. Annál is 
inkább, mert folyik a vasút
egészségügy átvilágítása, de 
erről alig van információnk. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Ülésezett a Szegedi 
tb. titkári testülete 

A szegedi üzletigazgatóság 
első félévi teljesítményeiről és 
a szakszervezeti alapszerveze
tek gazdálkodásáról szóló tájé
koztatók szerepeltek a VSz 
szegedi titkári testületének kö
zelmúltban megtartott ülésé
nek napirendjén. Az ered
ményt összegező tájékoztatók 
alkalmat adtak arra is, hogy az 
ebből adódó soronlévő felada
tokat is meghatározzák. 

Tóth Imre igazgató az üzle-

tigazgatóság munkájának érté
kelését követően kérte a tiszt
ségviselőket, s rajtuk keresztül 
a szakszervezeti tagságot, 
hogy az őszi időszakban nyu
godt, higgadt és fegyelmezett 
munkával segítsék a szállítási 
igények maradéktalan kielégí
tését. Ezt követően a jelenlé
vők kérdéseire - amelyek főleg 
a létszám- és bérgazdálkodás
ra, a mellékvonalak és az ok-

(Folytatás a 2. oldalon) 
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A szakszervezeti mozgalom 

és a platformok 
Beszélgetés Holló Vilmos szb-titkárral 

Holló Vilmos 42 éves vasútgépész technikus a MÁV Rt. 
Hosszúsíngyártó- és Ellátó Főnökségen. Szakmai mun�a: 
minóségellenórzés-minóségbiztosítás. A kitérógyártó üzem 
társasággá alakítása révén került jelenlegi munkahelyére. 
Alapító tagja a VSz helyi alapszervezetének, amely titkárává 
választotta. Beszélgetésünk témája a szakszervezeti mozga
lom és a platformok. 

- A XX. század végén egy 
Európához igazodó magyar 
vasútrendszer nem mondhat 
le a korszer« szakszervezet
rlfl ... 

- Nehéz megítélni, korszerű-e 
a mi szervezetünk, azt hiszem, 
még mindig folyik az útkeresés. 
Szerintem hordozzuk a demok
ratikus működés jegyeit, lehe
tőségeit, de nem működünk 
maradéktalanul annak ismér
vei szerint. Keserű élményem 
ezzel kapcsolatban legutóbbi 
kongresszusunk, ahol - elvet
ve a szervezeten belüli plura
lizmus formai lehetőségét -
'kiszavaztatták' - á platfor
mokra vonatkozó megengedő 
passzust. 

- Ez érdekes, hiszen isme
reteim szerint az MSZOSZ is 
plaHormokra tagolódik. 

- Profán hasonlattal élve úgy 
van az MSZOSZ a platformok
kal, mint az egyszeri lány az ár
tatlansággal, vagyis akarja is, 
meg nem is. Politikai érdekeivel 
egyező volt a megalakítás, ám 
a valódi működést nem támo
gatja. Ha jól értékelem a hely
zetet, rajtunk kívül - akik példá
ul a keresztény értékrend elkö
telezettjei vagyunk - senkinek 
nem fontos a létünk. A szocialis
ta-szociáldemokrata platfonn 
győztes párttal kötött együttmű
ködési szerződést, a magukat ke
reszténynek valló pártok ilyen 
irányú kapcsolatot nem építettek. 
Előállt az a fura helyzet, hogy vél
hetően a negatív pártpolitikai él
mények miatt - az egyik oldalnak 
túl jobbosak, a másiknak túl ba
losak vagyunk. 

- A kereszténydemokrata
keresztényszociális plaHorm a 
KDNP szakszervezete? 

- Az elnevezés azonossága 
nem jelenti a párttal való azo-
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nosulást. Mi keressük a lehet
séges kapcsolódási pontokat, 
elsősorban az adott párt prog
ramjából, a bennünket is érintő 
területeken. 

- Melyik célszerObb, a párt
semleges szakszervezet mcr
ködése, vagy az elkötelezett? 

- Ha a szervezet pártsemle
ges, ez nem mond ellent annak, 

hogy a tagok többségének ki
alakult a szimpátiája. Ebben a 
megközelítésben be kell látni, 
hogy nem létezik vegytiszta 
pártsemlegesség, viszont az 
arányokra feltétlenül figyelni 
kell. Újraválasztásom előtt célul 
tűztem ki, hogy a platform 
egyik vidéki bázisa Gyöngyös 
legyen. Senki nem tiltakozott 
ellene, pedig ismerjük egymást, 
tudjuk ki melyik irányzattal 
szimpatizál. Kis létszámú fő
nökségen ezt nehéz is lenne tit
kolni. Azt hiszem kollégáim is 
tudják: általában a tárgyalásos 
rendezés híve vagyok. 

- Nyitottak-e az emberek? 
- Többféle jelenségről szólha-

tok. Az elmúlt éveknek volt 
olyan ígérete, hogy óriási válto
zások következnek, munkahe
lyekre kihatóan. Azonban 1990-

ben a második és a harmadik 
vonalban nem álltak készen 
olyan vezetők, akik az előző 
rendszer kiválasztott emberei
nek a helyébe léphettek volna. 
Felemás helyzet alakult ki, né
hány helyen az előzőleg egyet
értéssel kinevezett vezető igye
kezett semlegesíteni a szak
szervezetet. Mindez némelyek
nél olyan stílust alakított ki, 
mintha saját tulajdonuk lenne 
az állami vállalat. Termé
szetesen vannak, akik nem fe
lejtették el, hogy honnan jöttek. 
Ma is dolgoznak szervezeteink
ben munkásból lett értelmisé
geik, vezetők, és melós múltju
kat meg nem tagadnák. A gond 
a feledékenyekkel van, ebben 
látom egyik okát a visszahúzó
dásnak. Mindenki környezeté
ben ismertek a munkanélküli
ség kínzó gondjai, ha ezt ösz
szevetjük az esetleges arrogan
ciával, nyers bánásmóddal, ki
számíthatók a reakciók. 

A gyöngyösi tapasz-
talatok? 

- A mi helyzetünk egy kicsit 
más. 1992-ben, amikor a VSz 
központhoz mentünk, néhányan 
ferde szemmel néztek ránk, ma 
55-60-an vagyunk. 

- A leend6 érdekvédelmi 
társadalmi-gazdasági megál
lapodások kemény feltételeket 
szabnak. Van-e remény a ja
vulásra? 

- Ezzel is úgy vagyunk, mint 
a megállapodásokkal általában: 
túl sokat várunk tőlük. Egy át
fogó megállapodás akkor ér va
lamit, ha garanciákat és időt 
kapunk, hogy igazolja, jó-e 
vagy sem. Vannak bennem 
fenntartások is, az utóbbi évek
ben mindig ezt a jelszót hasz
náltuk: rólunk, nélkülünk ne 
döntsenek. Valahogy úgy áll a 
dolog, feléledőben egy rossz
emlékű hagyomány: a tagság
nak kötelessége a rendszeres 
tagdíjfizetés, továbbá elhinnie, 
hogy minden érette történik. 
Nem gondolom, hogy vitadél
utánokat kellene rendezni, min-

denesetre bővebb információra 
lenne szükség arról, milyen el
képzelésekkel ül az MSZOSZ az 
ÉT munkavállalói oldalán. Ter
mészetesen ez egy kockázatot 
is jelent, hiszen a többi szerve
zetnek is van muníció a tarso
lyában. Szóval nem vagyok túl 
optimista, amit a belső kom
munikáció nehézkessége is alá
támasztani látszik. Azt gondo
lom, a tagnak elvárásai is van
nak a szervezettel szemben, és 
versengő típusú szervezetek ezt 
a helyzetet tagszervezésre fog
ják felhasználni. 

- Már beszéltünk a sokszínO' 
érdekképviselet megjelenésé
ről, hogyan látja az együttmO'
ködés lehet6ségeit? 

- Az én véleményem nem 
meghatározó, csak áttételes in
formációkkal rendelkezem. Úgy 
vélem, túl sok az adott és a ka
pott seb, tehát korai volna szo
ros együttműködésről, netán 
egyesülésről beszélni. A tagolt 
struktúrának nem feloldása a 
monolitikus szervezet, a legcél
ravezetőbb formulát ki kell ta
lálni. Nem tartom kizártnak az 
eseti együttműködést, de azt 
hiszem, hogy a szoros kapcso
latra még várni kell. 

- Tehát még se pártoskodja
nak az érdekvédelmi szerveze
tek? 

- Ismétlem: nem választanám 
el a pártokhoz való kapcsoló
dást, de ez ne legyen több a vo
natkozó programok megfelelő 
pontjaihoz való kötődésnél. 
Még itt is lehetnek eltérések. A 
kapcsolódás nem jelenti a párt
ra való szavazást. Jómagam 
nem ellenzem, ha az érdekvé
delem párbeszédet folytat a pár
tokkal, sőt javaslom, mivel elvi
leg nem kizárt a visszacsatolás 
sem: valamely párt hajlandó 
módosítani programjáf - állás
pontját a munkavállalóktól ér
kezett jelzések alapján, ame
lyekkel kifejezik, hogy nem fo
gadják el a párt programját ab
ban a formában. 

Tóth Sándor 

ÖTA KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS 
Az immár 65 évet megélt Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 1990 óta egyesületként működik, s az alapszabály 

értelmében négy évenként közgyűlést kell tartania. Ez ebben az évben esedékes. A választmány, az elnökség javaslatára 
a közgyűlés id6pontját november 16-ában jelölte meg. A helyszín Budapest, a MÁV Rt. Bevételellen6rzési Igazgatósá
gának konferenciaterme. 

Az országos rendezvényt a területi közgyűlések el6zték meg, melyeket az üzletigazgatósági székhelyeken, - id6rendi 
sorrendben - Pécsett, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden és Szombathelyen tartottak. A GySEV-es ÖTA 
tagok-� szombathelyi, ·a záhonyiak pedig a debreceni területi közgyűlésen vettek részt. Mindenütt tájékoztató hangzott 
el az OTA elmúlt négy évi munkájáról, a tagoknak nyújtott intézményes és méltányossági segélyek, valamint a szociális 
támogatások alakulásáról, s az alapszabály módosításról. 

A tájékoztató, s az azt követ6 vita után megválasztották a terület küldötteit. Az ÖTA közgyűlésén 300 küldött képviseli 
majd az aktív és nyugdíjas tagokat. A napirend szerint beszámoló hangzik el a négy év munkájáról, utána megvitatják 
az alapszabálymódosítás tervezetét, végül megválasztják a vezet6testületeket és a tisztségvisel6ket. 
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gyre terjed a "feketézés". Fellelhető a gazdaság 
minden területén, a termelésben, a foglalkoztatásban, 
a turizmusban. De ebbe a körbe sorolhatók a közis-
mert olajügyletek, az ólmozott paprika árusítása is. 

Becslések szerint ma a rejtett gazdaságban keletkezik a GDP 
30 százaléka, aminek értéke mintegy 900 milliárd forintra te
hető. Az. Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) jelzése 
szerint a feketekereskedelem forgalma elérheti a 200 milliárd 
forintot. Az. illegális árusok birtokolják a forgalom nyolc szá
zalékát. 

A számok és a tények elgondolkoztatóak, tettekre serken
tőek. A feketekereskedelem "kifehérítése" azonban nem egy
szerű feladat, mert többszínű, összetett és sokvonzatú prob
lémakör. Vannak előnyei és hátrányai, kedvezményezettjei és 
vesztesei. Nem véletlen, hogy megoszlanak a vélemények ró
la, nincs egységes társadalmi megítélése. Régóta beszélünk 
róla, élünk együtt vele, sokféle próbálkozás kisérte már meg
rendszabályozását, ezek azonban - éppen a többfajta érdekelt
ség okán - eredménytelennek bizonyultak, s közben terjed, 
mint ősszel az influenza. 

De erősödik az igény visszaszorítására is. A szakszerveze
tek úgy látják, hogy a feketegazdaság növeli a munkavállalók 
kiszolgáltatottságát, a feketekereskedelemnek jelentős szerepe 
van az életkörülmények differenciálódásában. Erkölcsileg is 
romboló, a bűnözés melegágya. Ellenőrizhetetlen; ezért (is) 
veszélyes. A szakszervezetek a feketegazdaság megfékezése 
érdekében meg kívánják erősíteni a munkaügyi felügyeletet, 
a társadalombiztosítási önkormányzatoknak pedig lehetőséget 
adnának a hozzájuk tartozó területek - például a betegál
lomány, tb-járulékfizetés - fokozottabb ellenőrzésére. Ezek
nek az elgondolásoknak az érdekvédők hangot is adnak az 
Érdekegyeztető Tanácsban és más fórumokon. 

A feketekereskedelem mindinkább a legfőbb közellenséggé 
válik a kormány és a munkáltatók szemében is. Nem minden 
ok nélkül. A kormányzatnak hiányoznak az elmaradt adófi
zetések, a vállalkozók pedig a tisztességtelen konkurenciát 
nehezményezik. A kormány biztatja is az érdekképviseleteket, 
hogy ne csak beszéljenek a feketegazdaság hátrányairól, ve
szélyeiről, de tegyenek is ellene. Ez ugyanis nemcsak kor
mányzati feladat, nem egyszerűen rendőrségi ügy, hanem a 
szociális partnerek dolga is. Úgy, mint például Németország
ban, ahol közösen lépnek fel a közellenség ellen. 

Könnyebb ezt így szorgalmazni, nehezebb azonban meg
valósítani, mert számolni kell a következményekkel. Számo
san figyelmeztetnek ugyanis - nem pusztán arra, hogy milyen 
hátrányai vannak a fekete- és szürkegazdaságnak, hanem arra 
is -, milyen negatív hatása lenne felszámolásának. Mert van
nak, akik úgy tartják: nélküle sokkal nagyobbak lennének a 
társadalmi feszültségek, hiszen megléte lehetővé teszi az 
egyén integrálását a termelésbe és a fogyasztásba. A kisnyug
díjas, a szegény, a nagycsaládos nem csinál abból problémát, 
hogy adózatlan terméket vásárol. Még akkor sem, ha tudja, 
hogy az így megvett áruféleség esetleg rövidebb életű és sem
milyen garanciát nem tartalmaz. A lényeg, hogy olcsóbb. 

Mi tagadás, az sem mellékes szempont, hogy nadrágszíj
meghúzós világunkban, a reálbércsökkenés időszakában a 
megélhetés kiegészíthető a volt KGST és a jelenlegi MDF -
piacokon, az aluljárókban, és más helyeken beszerzett vám
és adómentes, zug-vagy csempészárukkal. A feketemunka
vállalás is jól jön jövedelem-kiegészítőként. Ez is a családi 
jövedelem része, segíti a megélhetést, ha megszűnik, gyorsul 
a szegényedés. 

Aligha vitatható, hogy a rejtett gazdaság, a feketekereske
delem nem más, mint törvényen kivüliség, mégis érdemes 
azokra figyelni, akik árnyaltan közelítenek az ellentmondásos 
problémakörhöz és megfontoltságra intenek, a következmé
nyek végiggondolását szorgalmazzák. Eszerint gondolni kell 
arra is, hogy a feketegazdaság különös túlélési stratégiák 
megvalósítását teszi lehetővé az egyének és a társadalom szá
mára. Felszámolása ezért kezelhetetlen szociális feszültséget 
okozna, veszélyeztethetné a társadalmi békét. Igaz, hogy át
láthatatlanná teszi a gazdasági folyamatokat, de csillapítja a 
szociális feszültségeket. 

Az elérendő cél az lehet, hogy láthatóvá ellenőrizhetővé 
kell tenni a feketegazdaságot. De nem támadhatunk rá vas
villával - ahogyan az Országgyűlés gazdasági bizottságának 
- politikus közgazdász - elnöke fogalmazott. Csak folyamatos, 
meggondolt visszaszorításról lehet szó. Képtelenség minden 
vállalkozó mellé rendőrt állítani. A folyamatos, ésszerű 
visszaszorításhoz kell megtalálni a megfelelő - közgazdasági, 
jogi, rendészeti - eszközöket és módszereket, és kialakítani 
az összehangolt, közös cselekvést. 

Kárpáti Sándor 
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Fórum a MÁV Kórházban 

Infarktus közeli helyzetben 
(Folytatás az 1. oldalr6I) 

Nem szeretnénk, - figyel
meztetett a VSz elnöke -, ha 
munkavállalói megmozdulá
sokra kényszerítenének a 
szorító körülmények. 

- Nem kíváncsiak a vélemé
nyünkre, de tájékoztatást nem 
igen kapunk - panaszolta dr. 
Wölfl József főigazgató, foly
tatta a VSz elnökének gon
dolatait. - Nincs aláírt szer
ződésünk a TB-vel. Napi 
gondokkal küszködünk.. Jó 
lenne ezekből kimozdulnunk. 

- Mennyire szabad komo
lyan vennünk a szakszerve
zet együttműködési ajánla
tát? - kérdezte egy orvos. 

- Mi őszintén, meggyőző
déssel akarjuk ezt - válaszol
ta dr. Márkus Imre -, mert ez 
közös érdekünk. Mi nem ér
tünk az egészségügy szakmai 
kérdéseihez, ezért szakértők
re van szükségünk. Sorra 
gyártják a különböző anya
gokat, egymásra vagyunk 
utalva, konzultálnunk kell. 

- Van szabad kapacitásunk 
- jelezte egy másik orvos. -
Kikkel tudnánk ezt feltölte
ni? - kérdezte -, mert mi gyó
gyítani akarunk. 

- A háziorvos gyakran más
hová küldi a vasutast, nem a 
MÁV kórházba - reagált az 
elnök. - Célszerű lenne, ha a 
KHVM intézményeinek a be
tegei is ide jönnének, de eh
hez a többi között tisztázni 
kellene a finanszírozást is. 

- A vasutas-szakszervezet 
segítéségét elsősorban a fi
nanszírozáshoz kérjük - igé
nyelte egy asszisztens. - Ha 
ugyanis javult a MÁV kór
ház felszereltsége, ellátásá
nak minősége, akkor vonzó 
lesz a vasutasoknak is. 

Márkus Imre: fontos lenne 
az eddigieknél jobb reklám. 
Nincs eléggé a vasutasság 
köztudatában, hogy milyen 
itt a munka színvonala. Nem 
is ismerik a szolgáltatások 
azon különbségeit, amely a 
MÁV kórház javára billenti a 
mérleg nyelvét. 

Wölfl József- elftjtási köte-

lezettségünk van a vasutas
sággal. Egyszerűbben szólva: 
akik vasutasok, azokat el kell 
látnunk. Ugyanakkor a nyi
tottság hívei vagyunk 

- Nemcsak a vasutasokat, 
az SZTK-betegeket is el 
akarjuk látni - erősített rá egy 
felszólaló doktor -, ebben 
kell a vezetésnek lépnie. A 
VSz-től pedig azt kérjük, lás
sa el az egészségügyi intéz
mények dolgozóinak - mint 
közalkalmazottaknak - az ér
dekvédelmét. Jobban, mint 
eddig. Elsősorban a bérkér-
désekben. 

Wölfl József: A működési 
költségekből veszünk ultra
hangos berendezést. 

Megkérdőjelezték a 
MÁV kórház tulajdonosát, 
felügyeletét - ez az alapprob
léma, mondta dr. Várady Zol
tán. - A MÁV ezért szüntette 
meg a támogatást. Ha mi nyi
tunk a KHVM intézményei 
felé, akkor járuljanak hozzá 
a kórház finanszírozásához. 

Dr. Tallóssy Imre szerint 
nincs csődhelyzet. A vasút
egészségügy menedzselése 
gyenge. A MÁV jogi helyze
te nem változott, anyagi 
helyzete romlott, de az aztán 
nagyon. Mi pontosan fizettük 
a tb-járulékot, kérdés a MÁV 
fizette-e? (hiszen a legna
gyobb adós.) Ami a teljesít
mény-finanszírozást illeti: be 
kellett lépni, ez nem válasz
tás kérdése volt. 

Wölfl József: A MÁV kór
ház a magyar egészségügy 
része. Üzemorvos hálóza
tunkra meg büszkék lehe
tünk. 

A szolnoki kórházból ketten 

is felszólaltak - Mi vidéki 
mostohatestvérek vagyunk -
panaszolták. Hátrányba va
gyunk a fővároshoz képest. 
Nincs fejlesztés, feléljük a 
tartalékainkat, nagy a leter
heltség, alacsonyak a bérek, 
erősödik a kilátástalanság. 
Azt kérjük a VSz jobban fi
gyeljen ránk. Erőteljesebb 
egészségügyi érdekvédelmet. 
Rólunk ne a fejünk felett 
döntsenek. 

- Megadhatnák a vasúti 
kedvezményt is - ajánlotta 
egy doktornő. - Csodálkozom 
a MÁV feledékenység én. Eb
ben segítsen a szakszervezet, 
(hiszen mi nem adhatunk ne
ki Cavintont.) A vasút egész
ségügyi rendszere példaérté
kű lehetne, ha a MA V felvál
lalná. 

Dr. Márkus Imre: A MÁV
nak is megvannak a gondjai. 
Gúzsbakötve nem lehet tán
colni. Tudjuk, máról-hónapra 
nem lehet megoldani a gon
dokat, de el kell kezdeni az 
értelmes lépések sorozatát. 
Részünkről nemcsak ígéret a 
folyamatos párbeszéd. Össze 
kell fognunk, egyesítenünk 
kell erőinket, mielőtt a har
madik fél mindkettőnket a 
kispadra ültet. 

A három órás tartalmas 
konstruktív szellemű fórum 
dr. Wölfl József zárszavával 
ért véget, amelyben a Köz
ponti MÁV Kórház főigazga
tója megköszönte a résztve
vők aktív közreműködését a 
legfontosabb kérdések tisztá
zásában, a közös cselekvés 
ösztönzésében. 

Kárpáti Sándor 

Kerekasztal beszélgetés a Szegedi TEK-nél 

A közalkalmazotti tanács 

kiállta az idó1< próbáját 
Már maga a környezet is 

gyógyírként hathat azokra a 
betegekre, akik a MÁV Rt. 
Szegedi Területi Egész
ségügyi Központjában kere
sik gyógyulásukat. A létesít
mény Újszegeden, a város 
zajától távol, árnyas, ligetes 
környezetben található. 

Dr. Fierpasz Ferenc igaz
gatófőorvos irodájában be
szélgetünk a TEK Közalkal
mazotti Tanács egy éves mű
ködési tapasztalatairól. Jelen 
van még dr. Benedek Erzsé
bet, a helyi Közalkalmazotti 
Tanács elnöke, Aradi József, 
a VSz szakszervezeti bizott
ságának titkára és dr. Kohári 
Tibor fogszakorvos, a válasz
tók képviseletében. 

Dr. Benedek Erzsébet: 
- A TEK-nél 1993. május 

27-én az 1992. évi közalkal
mazottak jogállásáról szóló 
XXXIII. törvény alapján ke
rült sor· a tanács megválasz
tására. A TEK közel 190 fős 
állományának 90 százaléka 
járult az urnák elé, hogy 
megválassza a hét tagú taná
csot. Az ilyen nagyarányú 
részvételnek a VSz szakszer
vezeti bizottsága volt a leté
teményese. 

- A tanács szeptember 8-án 
tartotta alakuló ülését, ahol 
engem választottak meg el
nöknek - folytatja.- Az első 
ülésen kialakítottuk a tagok 
felkészültségének, a területük 
sajátosságaihoz igaZÓdó re
szortokat. Ezen belül csak 
néhányat említve; szociális, 
munka- és pénzügyek, üdül
tetési, továbbképzési felada
tok. A tanács megalakulását 
követően minden dolgozót 
írásban tájékoztattunk arról, 
hogy milyen jogokat gyako
rol a KT és egyben kértük 
közreműködésüket. 

- Ez volt a kezdet, mi tör
tént azóta: 

- A tanács rendszeresen, 
vagy havonta, kéthavonta a 
munkáltató kérésére soron 
kívül is összeült. Ezeken az 
üléseken élt együttdöntési, 
egyetértési és véleményezési 
jogával. Határozatait írásban, 
vagy szóban közölte a mun
káltatói jogot gyakorló veze
tővel. A KT elnöke és elnök
helyettese részt vesz a veze
tői értekezleteken, ahol a na
pirenden szereplő ügyekben 
véleményünket kikérték, 
vagy az intézettel kapcsola
tos teendőkről tájékoztatást 
kaptunk. A május 3-án tartott 
asszisztensi értekezleten el
hangzott javaslatokra például 
több közérzetet javító intéz
kedést hozott a vezetés. 

Eredményesnek tartjuk a 
KT üdültetési és szociális 
ügyekben végzett munkáját, 
amit az ezzel foglalkozó KT 

tagoknak köszönhetünk. Szá
mukra ez a tevékenység a ta
pasztalatgyűjtés és a felada
tok ellátásának éve is volt. 
Befejezés előtt áll a Közal
kalmazotti Tanács ügyrendje 
és működési szabályzata, 
amit a munkáltató segítségé
vel és a szakszervezettel 
együttműködve készítünk. 

- Könnyebbé vált-e az 
igazgató-főorvos számára a 
TEK vezetése, a munkáltató 
és a munkavállalók érdek
azonosságának megteremtése 
a KT megalakulását követő
en, amikor is munkaügyi 
kapcsolatok keretében rész
vételi jogokat gyakorló intéz
mény kezdte meg működé
sét? 

Dr. Fierpasz Ferenc: 
- Ma az igazgatónak több 

érdekvédelmi- érdekképvise
leti szervvel kell együttmű
ködni, mint korábban. 

Az egyetértés a legtöbb 
esetben konszenzussal vég
ződik, segíti a jó munkaköri 
légkör megteremtését. Sajnos 
mi is a magyar egész
ségügyben tapasztalható elle
hetetlenült helyzettel küz
dünk. Intézetünk a 15 OOO 
vasutas társada-
lombiztosításhoz tartozó 
egészségügyi gondozását, el
látását végzi a házi orvosi-, 
üzemorvosi és szakorvosi 
szolgáltatás teljes vertikumá
ban. 

A TEK igyekszik ezeken a 
területeken a vasútegészség
ügy közismerten magasra ér
tékelt ellátását biztosítani, de 
mind ez egyre nehezebb. 
Gondolok itt a házi- üzemor
vosi szolgálat ellentmondá
sos helyzetére. A finanszíro
zásra, a szakorvosok fizeté
sére, a közalkalmazotti bér
besorolásból fakadó elkese
redésükre. 

Gondjaink megoldását el
sősorban a kormányzattól 
várjuk. Nem csak az egész
ségügyben dolgozók jövedel
mének javítását, hanem az 
egészségügy gazdálkodásá
nak, finanszírozásának új 

alapokra helyezését is remél
jük, amelyen belül a vasút
egészségügyi szolgálat igé
nyei is kielégítést nyerhet
nek. 

Tóbbször is szó esett e be
szélgetés keretében a Vasuta
sok Szakszervezetének szere
péről, nemcsak a KT válasz
tások megszervezésében, ha
nem működésük elősegítésé
ben is. 

Aradi József szb-titkár: 
- Valóban a szakszervezet 

szerepe a KT választások le
bonyolításában meghatározó 
volt. A TEK-nél egy szak
szervezet működik, ez a VSz. 
Szervezettségünk magas, így 
természetes volt, hogy a KT 
választásoknál kulcs-szerepet 
töltöttünk be. Ez megmutat
kozott a jelölt állításoknál, a 
választási munkában, de nem 
utolsósorban a KT munkájá
nak segítésében. Ki kellett 
alakítani azt a feladat-megol
dást, amelyek a vonatkozó 
törvények alapján megilletik 
a szakszervezetet és a KT-t. 
Egy éves tapasztalatok alap
ján elmondható, hogy ez si
került. Közös testületi ülése
ket is tartunk. Ezeken az ülé
seken összehangoljuk jogo
sítványainkból eredő felada
tainkat, például a szakszerve
zet részéről a kollektív szer
ződéskötés témájában, vagy 
a KT szociális ellátási kérdé
sekben kialakított vélemé
nyét. Úgy ítéljük meg az egy 
éves tapasztalatok ismereté
ben, hogy a KT polgárjogot 
nyert a munkavállalók intéz
ményes képviseleteként. 

Az elhangzottakról mi a 
véleménye dr. Kohári Tibor
nak, aki nem tagja a KT-nek? 

Dr. Kohári Tibor: 
- Úgy ítélem meg, hogy a 

KT kiállta az idők próbáját. 
A dolgozók munkahelyi ked
vező légkörének kialakításá
ban pozitív szerepet tölt be. 
Jobb lett az információs kap
csolat a vezetés és a személyi 
állomány között. 

Pásku Jenő 
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Centenáriumhoz méltó, 

ünnepi közgyűlés 
Száz éves a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók 

Segélyező és Biztosító Egyesülete 

A múlt század második fel
ében alakult - és a ma is mű
ködő vasutas biztosító egye
sületek közül a "legifjabb", a 
Vasutasok és Közlekedési 
Dolgozók Segélyező és Bizto
sító Egyesülete is elérkezett a 
százéves évfordulóhoz. Eb
ből az alkalomból, október 
15-én, szombaton délelőtt, az 
eseményhez méltó, színvona
las centenáriumi ünnepségen 
emlékeztek meg a MA V Be
vételellenőrzési Igazgatóság 
konferenciatermében. Az ün
nepség alaphangulatát a vas
utas-szakszervezet zeneisko
lája könnyűzenei stúdiójának 
pergő ritmusú, műsora adta 
meg. Az egykori "Ki Mit 
Tud" győztes táncdalénekes, 
Toldi Mária vezette stúdió 
növendékei - három-három 
fiú és lány - köztük a tehet
séges Bíró Eszter, a "Miss 
Saigon" című muzikel egyik 
női főszereplője, szebbnél 
szebb dalokkal szórakoztat
ták a termet zsúfolásig meg
töltő "publikumot." 

A stúdió növendékeinek 
nagy tapssal jutalmazott mű
sora után, az ünnepség elnöki 
tisztét betöltő Ábrahám La
jos, a szegedi üzletigazgató
ság helyettes vezetője üdvö
zölte a részvevőket. Külön 
köszöntötte az elnökségben 
helyet foglaló Gyurkovics 
Sándort, a Közlekedési, Hír
közlési és Vízügyi Miniszté
rium közigazgatási államtit
kárát, Kálnold Kis Sándort, a 
MÁV Rt. elnökét, Rigó Zol
tánt, a MÁV Rt. vezér
igazgatóját, Fehérvári Lász
lót, a GySEV vezérigazgató
helyettesét, Dögei Sándort, 
az Állami Biztosítási Fel
ügyelet képviselőjét, továbbá 
a vasutas szakszervezetek és 
a társegyesületek vezetőit. 

Az elnöki megnyitó után 
Márton András az egyesület 
ügyvezető elnöke mondott 
ünnepi beszédet. Ahogy ez, 
egy ilyen jeles évfordulón 
lenni szokott, a szónok előbb 
az alapító elődökre emléke
zett, majd felelevenítette az 
eltelt száz év fontosabb állo
másait. Az 1894-ben alakult 
Utazószemélyzet J ótékonysá
gi és Közművelődési Egyesü
let a Szív utca 30. szám alatt 
kezdte meg működését. Első 
elnöke Füzi Sándor volt. Mű
ködésük első éveiben tagjaik
nak betegségi, születési, rok
kantsági és temetési segélyt 
fizettek. 

Az egyesület 1914-ben, a 
megalakulása után 20 évvel a 
Magyar Vasutasok Utazósze
mélyzete Jótékonysági Egye
sület nevet vette fel. Ekkor 
már a Csengery utca 76. szá
mú házban béreltek irodát. 

Ebből az időből származik az 
egyesület legrégebbi alapsza
bálya, mely szerint már a ta
gok feleségének, gyermeke
iknek elhalálozása esetén is 
fizettek temetési segélyt, s 
bevezették a baleseti segélyt. 
Ezenkívül a tagokat jogvéde
lemben részesítették és támo
gatták a továbbtanulókat. Az 
alapszabály arról is rendelke
zett, hogy, Budapesten és an
nak 40 kilométeren belüli 
körzetében a tag vagy felesé
ge elhalálozása esetén a ve
zetőség egy tagja a végtisz
tesség megadásánál, köteles 
volt az egyesület zászlajával 
jelen lenni. 

Az egyesület nevét 1926-
ban, Vasutasok Jótékonysági 
Országos Egyesületére vál
toztatták. Ettől kezdve már 
nemcsak az utazószemélyzet, 
hanem bármely beosztású 
vasutas tagja lehetett. A tag
létszám gyarapodás, az anya
gi háttér megerősödése lehe
tővé tette az ingatlanszerzést. 
1933-ban megvásárolták a 
Podmaniczky utca 75. szám 
alatti bérházat. Az egyesület 
hivatali helyiségei ma is ott 
találhatók. 

Az 1945. utáni években az 
egyesület hamar talpra állt. 
Első ügyvezető elnöke, Vá -
radi József volt, őt Kőhlllmi 
Pál követte. Az egyesület 
fennállásának 75 éves évfor
dulóján - 1969-ben - Rábay 
Ferenc volt az ügyvezető el
nök. A jubileumi közgyűlé
sen ő jelentette be, hogy Ba
latonfüreden a szívkórház 
mellett vásárolt telken 105 
ágyas üdülőt építenek. Egy 
év múlva már beutaltakat fo
gadtak Füreden. A hetvenes 
évek végén, 1978-ban a Tán
csics Mihály utcában nyitot-

A jelző fényében látom apá
mat, valahányszor eszembe 
jut. Áll a gőzmozdony vezetői 
fülkéjében, a konyhán, aho
gyan monoogatta, és figyeli a 
pályát, keze a légféken. Ttz 
éve ment el az utolsó esti 
gyorssal... 

Koporsójára amíg hulltak 
a rögök, emlékeztem. Már 
nyugdíjas volt, de minden 
este lement az állomásra, 
megvárta a hatvani sze
mélyt, aztán hazatért. Egy 
ideig még álldogált a kapu
ban, s ha valaki ilyenkor 
megkérdezte: Mire vár, Kál
mán bácsi? - csak ennyit 
mondott: - Várom a behívót. 

Katona nem volt, a szíve 
miatt, de a háborút végig 
szenvedte a gőzösön, lőszer 
meg katonavonatok vontatá
sával, s emlékszem, elmesél
gette többször azt a pillana-

ták meg a 68 személyes üdü
lőt. Az avatással egyidőben 
az elnevezés Vasutasok Álta
lános Biztosító Egyesületre 
változott. Még ugyanabban 
az évben Tóth László lett az 
ügyvezető elnök, öt év eltelte 
után dr. Földesi József, majd 
Lakatos József töltötte be az 
ü;yvezető elnöki tisztet. 
Oket 1992 októberétől Már
ton András, a jelenlegi ügy
vezető elnök váltotta fel. 

A történelmi visszatekintés 
után a taglétszám növekedé
séről és a gazdálkodás alaku
lásáról, majd a tagoknak 
nyújtott segélyekről beszélt 
az ünnepi szónok. Ezután 
megköszönte a jelenlegi és 
korábbi választmányi és 
számvizsgáló bizottsági ta
gok munkáját, a különböző 
szervezetek, köztük a MÁV 
támogatását. 

Az ünnepi megemlékezés 
után elsőnek Gyurkovics 
Sándor államtitkár a maga és 
Lotz Károly miniszter nevé
ben köszöntötte a jubiláló 
egyesületet. A testvér egye
sületek nevében Molnár 
László, a VABE ügyvezető 
elnöke, majd az olasz és 
francia társegyesületek kép
viselői fejezték ki jókívánsá
gaikat. 

A jubileumi közgyűlés 
kitüntetések, jutalmak át
adásával folytatódott. A 
Vezérigazgatói Dicséret-et 
Rigó Zoltán, a jutalmakat 
és a dísztagságról szóló el
ismertst Márton András 
adta át. 

A központi ünnepség az 
egyesület dolgozói és a meg
hívott vendégek részvételé
vel a Füredi üdülőben folyta
tódott. 

(Visi) 

tot, amikor a gödöllői kité
rőnél hajszál tartotta, hogy 
bele nem rohant a tilos jel
zés ellenére kihúzó benzin
szállítmány-vagonokba. 

- Fűtőm leugrált meg fel 
mondta, aztán végleg eltűnt, 
én meg csak az ellengőzzel 
tudtam fékezni. Szikrázott a 
román masina, csak akkor 
vert ki a víz, amikor egy mé
terre megálltam a kígyózó 
vagonoktól... 

Szerelmese volt a vasút
nak, csak fegyelmet és szol
gálatot ismert, ha szó esett 
róla. Bámultam a ragaszko
dását, és hogy a gőzös volt 
az álma - idős korában is. 
Farigcsált, játszadozott, s 

1994. OKTÓBER 26. 

Tanácskozás Szegeden 

Készül az új menetrend 
Jövőre bővül az IC-hálózat, javul 

a hivatásforgalom 

Először 1846-ban készült 
vasúti menetrend, s azóta a 
vonalak bővülésével és a 
közlekedési igények változá
sával évről-évre szükség van 
új menetrend kiadására. Leg
közelebb 1995. május 28-án 
változik a vonatok forgalmi 
rendje. Az új menetrend el
készültéig több egyeztető tár
gyalásra, információ gyűjtés
re kerül sor. Az előkészületi 
munkának legfontosabb ré
sze a belföldi menetrendi ér
tekezlet, melyet idén, október 
10-14 között Szegeden ren
deztek meg. Ezen alakították 
ki a MÁV 1995/96. évre szó
ló menetrend tervezetét. Az 
előkészületekről és a tervek
ről Simon Sándort, a vezér
igazgatóság menetrendi osz
tályának vezetőjét kérdeztük. 

- A MÁV-nál a régi hagyo
mány az ilyen értekezletek 
megtartása, amelyet általában 
megelőz a személyszállító 
vonatok európai menetrendi 
értekezlete. Az ott hozott 
döntéseket, változásokat a 
belföldi menetrendek kialakí
tásánál figyelembe vesszük. 
Korábban úgynevezett ta
pasztalati úton készített me
netrend szerkezet volt ér
vényben, amely lényegében 
az utazási igényekhez, az 
utasok kéréseihez igazodott, 
azok alapján került kimunká
lásra. Idén lényeges változta
tásra kerül sor. A forgalmi fő
osztály már 1989-ben elhatá
rozta, hogy egyes nyugat-eu
rópai országok példájára ná
lunk is megpróbálja bevezet
ni az ütemes menetrendet. E 
célból külső munkatársakkal 
hozzáláttunk az ütemes me
netrend szerkezet kidolgozá-

valahányszor kismozdonyt 
fabrikált, hozta örömmel. 
Időnként legyintett: 

- Az volt az igazi, a gőz
mozdony, a maiak "úri fiúk
nak" valók, persze legalább 
nem fagyoskodnak. 

· Azt hiszem, a mai villa
mos vagy dízelgépeket so
hasem szokta volna meg. 
Nem a konzervativizmusa, 
hanem elkötelezettségének 
kényszerítő ereje miatt. Ha 
beszélhetünk klasszikus vas
úti gondolkodásról, az övé 
ilyen volt. Élveztem, amikor 
a szolgálati lapjait töltötte 
ki; írta a mozdony sorozat
számát: 424, 342, 411. Ez 
utóbbinál elmondta: Tru-

sához, amely a múlt év végé
re elkészült. Bevezetésére 
most az élet is rákényszerített 
bennünket, hiszen a csökke
nő vontatójármű és személy
kocsi állomány mellett csak 
így tudjuk a jelenlegi szol
gáltatási színvonalat meg
őrizni és valami újat nyújta
ni. Alapcélkítűzésünk az volt, 
hogy az egyes viszonylatok
ban legalább a három órán
kénti utaskiszolgálást biztosí
tsuk. Ilyen fajta menetrend
változás a MÁV életében ed
dig még nem volt. 

- Mit jelent ez a gyakorlat
ban? 

- Országos méretekben a 
MÁV nem tesz kivételt az 
egyes országrészek között, 
minden területen erejéhez 
mérten egyenletesen kívánja 
fejleszteni a vasúti közleke
dést. Ebből adódóan egy stra
tégiai tervet dolgoztunk ki, 
amelyet szeretnénk most itt 
Szegeden, ha nem is végle
gesíteni, de olyan helyzetben 
lezárni, amely valamennyi 
üzletigazgatóságnak megfe
lel. 

A tervezett változások kö
zül elsőként az InterCity for
galmat említeném, amely há
lózatának kidolgozását a 
MÁV két lépcsőben tervezte 
megvalósítani. Az első lép
csőben a főváros és a 100 
ezer lakosú, vagy nagyobb 
lélekszámú települések ösz
szeköttetését céloztuk meg. 
Ennek keretében előbb Buda
pest-Miskolc, majd a főváros 
és Debrecen, Nyíregyháza, a 
jelen menetrendben Szeged, 
valamint Pécs viszonylatában 
indítottuk az IC vonatokat. 
1995. májusától Budapest-

man, az amerikai ócskavas, 
csattog, mint a nehézség, de 
megy. Egyszer elvitt magá
val, s a Trumanon - tolatás 
közben megtanított a gőz
fékkel bánni. Ó nagyon 
adott arra, milyen a sebes
ség. Ahogyan a szabály, a 
pálya megengedi - mondta, 
de inkább lassabban, fiam, 
lassabban és pontosabban. 

Az életét is a mozdony men
tette meg, Szolnokon a sz.ő.. 
nyegbombázáskor. A tengelyre 
menekült, a gép alá. Amikor 
kijött onnan, csak a kazán állt 
- sértetlenül. Megsimogatta, és 
könny csordult ki a szeméből. 

Tíz év távlatából is látom: 
erre jön, zöldre vált a sze
mafor, s ő biztos kézzel nyúl 
a szabályozóhoz. Aztán már 
nem áll meg az állomáson ... 

Tóth Sándor 

Győr-Szombathely viszony
latban is tervbe vettük az IC 
vonatok közlekedtetését. 
Csupán egyetlen 100 ezer 
lakosnál nagyobb település 
maradt ki a sorból, neveze
tesen Székesfehérvár, amely 
viszont közel van a főváros
hoz és jó gyorsvonati ösz
szeköttetéssel rendelkezik. 
Ezzel lényegében az IC 
program első lépcsőjének 
megvalósítása befejeződik. 

Az említettek mellett a 
MÁV törzshálózatán, fővo
nalain a rendelkezésre álló 
járműmennyiséggel és az 
ütemes menetrend bevezeté
sével a korábbiaknál lénye
gesen jobb és gyakoribb 
összeköttetést létesítünk. Pél
daként említhetem a Buda
pest-Győr vonalat, ahol a je
lenlegi 3 óránként közlekedő 
gyorsvonati összeköttetést 2 
órás gyakorisággal tudjuk 
biztosítani. E gyorsvonatokat 
Győrben két részre bontják, 
az egyik fele Sopronba, a 
másik Szombathelyre folytat
ja útját, de lesz olyan gyors
vonat is, amelynek harmadik 
része Mosonmagyaróvár, He-
gyeshalom, Pozsony vi-
szonylatban közlekedik. 
Vagy itt van a Budapest-Sze
ged vasútvonal, ahol a jelen
leg is meglévő napi 4 pár IC 
vonat mellé (ezek négy órán
ként indulnak), 1995. május 
végétől visszaállítjuk a két 
óránként közlekedő, összesen 
hét pár gyorsvonat közleke
dését. 

Kiemelt feladatunk az elő
városi forgalom lebonyolítá
sa, a hivatásforgalomban 
utazók részére kedvezoöb 
utazási körülmények megte
remtése. A jelenleg is kiemel
ten jó, váci vonalhoz hason
lóan, 1995-től a nagykátai és 
ceglédi vonalakra is hasonló 
menetrendet terveztünk, in
gavonatok beállításával. Itt 
napközben 30 percenként, 
attól eltérő időszakban még 
gyakrabban közlekednek 
majd a vonatok. De előbbre 
lépünk a lajosmizsei, kun
szentmiklós-Tassti, székes
fehérvári, pusztaszabolcsi és 
esztergomi vonalon is1 ahol 
óránkénti közlekedést terve
zünk bevezetni. Egyedül a ta
tabányai vonalon - az ott fo
lyó átépítési munkák miatt, -
nem tudunk jó elővárosi me
netrendet alkalmazni, ezért 
ott visszatérnek a mainál 
kedvezőbb múlt évi szintre. 
Reméljük ezzel is utazókö
zönségünk megelégedését 
vívjuk ki. 

Gellért JóDef 
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Nyári üzenet a rideg őszbe 

Utazás tunéziai vasútvonalakon 

Október elején némi szoron
gással, hiszen ez volt első re
pülőutazásom, ültem be a MA
LÉV charter járatába. Kelle
mes két és fél órás száguldás 
(850 kilométer/óra) után lan
doltunk Tuniszban. Innen au
tóbusszal mentünk a Hamma
met város üdülőövezetében le
vő korszerű szállodába. Elhe
lyezés tengerre néző komfor
tos, légkondícionált szobában, 
félpanziós ellátással. 

Tunézia az utóbbi években 
kedvelt nyaralóhellyé vált, fő
ként németek és hollandok lá
togatják, d(? egyre többen ke
resik fel magyarok is. Köszön
hető ez kedvező klímájának, 
ottlétemkor 28-30 fok volt a 
hőmérséklet nappal, a víz 24-
25 fokos, és a kuturált vendég
látóipari szolgáltatásnak. Sze
repet játszik a megnyugtató 
közbiztonság is. Sok az egyen
és civilruhás rendőr. Szükség 
van rájuk, mert az állami be
vétel több, mint felét a túristák 
adják, ezt nem akarják elveszí
teni. Ugyanakkor a szomszé
dos Algériában és Líbiában na
pirenden vannak a terrorcse
lekmények. 

Csoportos és egyéni kirán
dulásaimon kilenc várossal is
merkedtem. Mindegyi� Kelet 
és Nyugat ötvözete. Erthető, 
mert az elmúlt évezred folya-

mán római, bizánci, spanyol, 
török és francia uralom alatt 
állt. Majdnem minden hódító 
hagyott építészeti emléket ma
ga után. Az ország független
ségét csak 1956-ban nyerte el. 

Megkapó volt a sok mecset, 
minaret, a városfalak, erődök, 
a régi paloták, a modern ma
gasépületek, a soha nem egy
forma szállodák és a szép ker
tek varázsa. Döbbenetes, de 
megszokható a néha végtelen 
bazársorok nyüzsgése, az el
adók gyakran erőszakos kíná
lata portékáik értékesítésére. 
Baj azonban nincs! Alkudni 
kell, sőt kötelező. A mondott 
ár 30-40 százalékáért megvá
sárolható a kiválasztott holmi. 
A közhiedelemmel ellentétben 
a bazárokban nemcsak bóv-
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A Kereszténydemokrata
Keresztényszociális Platform 
október l-jén "A keresztény 
munkavállalói érdekvédelem 
időszerű kérdései" címmel 
tartott tanulmányi napot. 

Az előadások felölelték a 
kezdetektől napjainkig tartó 
időszakot, abból is elsősor
ban az érdekek keresztény 
értékrend szerinti feltárására 
helyezve a hangsúlyt. 

A Barankovics Alapítvány 
oktatási "mindenese" - Ko
vács K. Zoltán - jeles előadó
kat biztosított, akik mind fel
készültségben, mind mód
szertanilag a teljesség igé
nyével léptek fel. 

Dr. Bagdy Gábor volt he
lyettes államtitkár az elmúlt 
évek szociálpolitikai . mérle
gét vonta meg, a KDNP alel
nöke pedig az ipari társada
lom és a kereszténydemok-rá
cia összefüggéseit elemezte. 

Gyöngyös város polgár
mestere, Keresztes György a 
gyakorló polgármester sze
mével világította meg az el
méleti előadásokat, míg 
Mándoki. Andor a gazdaság
politika-érdekvédelem össze
függéseir61 beszélt. 

Formailag is újszerű volt a 
nap, hisz mód nyílt a hallga
tók aktív részvételére. 

A - sajnálatosan kevésszá
mú - résztvevő megismerhet
te egy összefogott és időtálló 
értékrend munkavállalókat 
érintő programját, amely 
egészen más, mint a közvé
lemény előtt zajló pártpoliti
kából kiolvasható. 

Az a tapasztalat alakul ki 
bennünk, hogy lényegesen 
többen jelzik előzetesen rész
vételi szándékukat, mint 
amennyien meg is jelennek. 

Többünk véleménye sze
rint ez túlnyomóan az indo
kolatlan előítéletek következ
ménye, a plurális szervezet 
működését még nem érzik 
sajátjuknak azok sem, akik 
egyébként az alapérték hívei. 

Az előadást követő kötet
len beszélgetés során elhatá
roztuk, hogy a karácsonyi 
ünnepkörbe ismét megszer
vezzük "Karácsonyi konfe
rencia" rendezvényünket, 
amelyre az előzetes jelentke
zéseket folyamatosan fogad
juk. 

Holló Vilmos 

platform ügyvivő 
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lik, hanem értékes szőnyegek, 
ötvösremekek és finom bőrá
ruk is találhatók. 

A vidéki kiruccanásokon 
boldogan szemléltem a gond
dal munkált hatalmas olajfa
és narancsültetvényeket, szőlő
ket, pálmafákat, kaktuszokat, 
agávékat, az utak mellett a te
ve- és birkacsoportokat. A fia
tal teve(borjú) húsa, mint 
mondták ízletes és ott a leg
drágább húsféleség, kilogram
monként meghaladja a hat dol
lárt. Tudni kell egyébként, 
hogy a földek 90 százaléka 
magántulajdont képez. 

Tunézia területe 167 ezer 
négyzetkilométer ( ebből 40 
ezer a Szahara), lakossága kö
zel 8 millió. Összetétele: 94 
százalék arab, kettő berber, 
négy francia, olasz és zsidó. 

A Tunéziai Köztársaság fő
városa Tunisz. Ezt a rangot 
1160-tól viseli. Elődje Kairu
an, az egyetlen arab alapítású 

város volt, amely 671-ben 
épült. Csupán Tunisz az ország 
milliós városa; politikai, ipari, 
kereskedelmi, közlekedési és 
kultúrális központ. Egyházi és 
világi egyetemei, főiskolái, 
múzeumai, könyvtárai, színhá
zai jelentős szerepet játszanak 
a főváros szellemi életében. 

Alkalmam nyílt arra, hogy 
két ízben is vonaton utazhas
sam. A rövid szerelvényeket 
dízelmozdonyok vontatták. 
Örömmel tapasztaltam, hogy 
az egyiket a Ganz-MÁVAG 
gyártotta. Az első osztályú ko
csik tiszták, de a toilette-ben 
vizet és papírokat nem talál
tam. A második osztályon nem 
foglalnék helyet. 

Vasutasaink előtt általában 
nem ismeretes, hogy a MÁV 
és az SNCF (Tunéziai Vasutak 
Nemzeti Társasága) 1983-ban 
együttműködési szerződést kö
tött, amely a vasútvillamosí
tásra, a járműfenntartásra, ku
tató-tervezőintézet létesítésére 
irányult. A MÁV tevékenység 
elsősorban a Sousse-Monastir 
közötti vonal villamosításánál 
a szakértői tevékenység ellátá
sa volt. A tunéziai vonalak há
romnegyed része 1000 milli
méter nyomközű. 

Az Eszak-Afrikában töltött 
nyolc nap sok élménnyel gazda
gított. Kellemetlen csak az volt, 
hogy Tuniszból 30 fokos meleg
ben indultam és Budapest 25-tel 
kevesebbel fogadott. 

Horváth Károly 

Hirdetés/ elvétel 
Olvasóink, elsősorban a MÁV-szervek - szolgálati főnök

ségek, intézmények, kft.-ék - figyelmébe ajánljuk, hogy la
punkban a jövőben új szolgálatató rovatot indítunk. 

Mint ismeretes lakáscsere hirdetéseket - díjtalanul - eddig 
is közöltünk. Ez a tényleges és nyugdíjas vasutasoknak nyúj
tot! szolgáltatás továbbra is ingyenes marad. 

Am, ettől az úgynevezett apróhirdetéstől eltérő, minden 
egyéb hirdetés, legyen az pályázat, álláshirdetés szolgáltatás, 
különböző termékek, fogyasztási cikkek reklámozása, a ter
jedelemtől, illetve a mérettől függetlenül díjköteles lesz. 

A szolgáltatásainkat igénybe vevő, jövőben leendő ügyfe
lelinknek jelezni szeretnénk azonban, hogy a sajtóban kiala
kult, a hirdetés méretéhez igazodó díjakhoz viszonyítva je
lentős, 25-50 százalék kedvezményt biztosítunk. 

A hirdetéseket a szerkesztőségbe kérjük eljuttatni. Cím: 1068 Bu
dapest, Benczur u. 41. Telefonon érdeklődni lehet: a 19-77/111-es 
üzemi, vagy a 142-0551-es vár�i telefonszámokon lehet. 

Gépész dzsembori 

A VSz gépészeti intéző bizott
sága az alapszervezetek rende
zésében minden évben más 
színhelyen rendezi meg a gé
pész dzsemborit. Szombat
hely, Nagykanizsa után az 
idén· szeptember 23-25-e kö
zött Budapesten került sor a 
sportnapokra, amelyeken kis
pályás fociban és íjászverse
nyen mérték össze tudásukat 
a résztve vők. Esztergom meg
tekintése is a programban 
szerepelt. 

Az. ez évben alapított vándor
ser1eget Nagykanizsa csapata 
nyerte Szombathely és Ferenc
város előtt. 

A vándorserleg kicsinyitett 

mását a csapatok végleg meg
őrizhetik. 

Az. elsö ízben megrende
zett íjászverseny győztesei: 

Csapatban 1. Budapest-Fe
rencváros csapata. 

Férfi egyéniben: Danó Gá
bor, Budapest-Ferencváros. 

Nöi egyéni: Sánta Gyuláné, 
Szombathely vontatási főnökség. 

Az. esztergomi kirándulás kü
lönleges élmény volt, mert kollé
gáink a MÁV nosztalgia wnatán 
utazhattak városlátogatásra. A 
szombathelyi kollé.gák még egy 
színházfátogat� és az FTC
Vác f� megtekintésének 
lehetősé.gével kedveskedtek. 

Varga Gyuláné, a VSz sza
kértője korábban hosszú éve
kig, előbb politikai munkatárs
ként dolgozott, majd mint füg
getlenített titkár irányította a 
Nyugati pályaudvar szakszer
vezeti bizottságának a munká
ját. 

A Benczur utcai központba 
kerülése után július 11-én, ki
bővített szb ülésen Kovács Jó
zsefet, határozott ideig, októ
ber 6-ig bízták meg a titkári te
endól< ellátásával. 

A megbizatás lejártának 

Eladn,m Somogyvár, Besliahegy 
62. szám alatti 4000 négyzetméteres 
ingatlanomat (természetvédelmi te
rület mellett), rajta 1 szoba, konyha, 
kamra, előszobás ház. V illany, víz 
van. Présház-pincével és fürdőszo
bás melléképület, körülbelül 40 gyü
mölcsfával. ÉrdekJődni lehet: nap
közben: 1224-894; 19-77-es tele
fonszámokon Pásku. Decsiné: 1173-
084; 14-86. Délután 17 óra után: 
1604-293-as telefonszámon. 

Eladó Szarvason a Körösparttól 
200 méterre egy 26 négyzetméteres 
faház 100 négyszögöles telekkel, vil
lany, víz, gáz van. Érdeklódni lehet: 
Szarvas, Hársfa u. 8. 66/312-072 te
lefonszámon 20-21 óráig. Budapes
ten a 1647-419-es sz.ámon. 

Elcserélném újpalotai egy és fél 
szobás, összkomfortos, telefonos 
öröklakásomat gödöllői hasonló la
kásra. ÉrdekJődní lehet: a 1647-419-
es telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. Land
ler lakótelepi egy plusz két félszobás 
62 négyzetméteres összkomfortos te
hermentes örökJakásomat a telepen lé
vő 2 szobás örökJakásra, értékegyez
tetéssel. ÉrdekJődni lehet: a 1662-842; 
1663-841-es telefonszámokon. 

Elcserélném Budapest Déli pá
lyaudvarnál lévő háromszobás gáz
fűtéses MÁV szolgálati lakásoma 
Budapest Déli pályaudvar közelében 
lévó kétszobás önkormányzati vagy 
megvásárolható MÁV-bérlakásra, 

1994.0KTÓBER 26. 

napján ült össze a küldöttgyű
lés, hogy az szb-titkárt megvá
lassza. Dr. Márkus Imre, a Vsz 
elnöke, ezt az alkalmat hasz
nálta fel arra, hogy megkö
szönje és elismerje Varga Gyu
láné munkáját. A méltató sza
vak után az elnök szakszerve
zetünk legmagasabb kitünteté
sét, a VSz aranyjelvényét nyúj
totta át Vargánénak. 

A küldöttgyúlés is méghozta 
döntését utódjának Kovács Jó
zsefet választotta meg a szak
szervezeti bizottság titkárának. 

MÁV-dolgozóval. Érdek16dni lehet 
az esti órákban az 1685-303-as, nap
közben a 22-13-as üzemi telefonszá
mon. 

Elcserélném XV. kerületi 59 

négyzetméteres, 2 szoba, nagy kony
ha, fürdőszoba, WC, kamra, nagy pin
cés, belül felújított, cirkó-fűtéssel el
látott, bels6 udvaros MÁ V-bérlakáso
mat, ki:rarólag Káposztásmegyeri la
kásra. ÉrdekJődni lehet: a 37-17-es 
üzemi telefonszámon K.issnénél. 

Elcserélném Nyírmihálydi felvé
teli épületben levő, szolgálati laká
somat, (2 szoba, konyha, előszoba, 
fürdőszoba, melléképületek, garm, 
kis kert) egy minimum 2 szobás, 
összkomfortos, de legalább komfortos 
debreceni lakásra, MÁV-dolgozóval. 
ÉrdekJődni tehet: Szabó János 4363 
Nyírmihálydi, MÁV állomás, vagy a 
92-76-0s üzemi telefonszámon. 

Elcserélném budapesti IX. kerü
leti 3 szobás, komfortos, földszintes, 
kertes, garázsos, telefonos MÁV
bérlakásomat 1,5-2 szobás MÁV-la
kásra Budapest területén. ÉrdekJődní 
lehet: 2182-743-as telefonszámon 
16-20 óráig. 

Eladn,nk, vagy Pest megye kör
zetében elcserélnénk Dunakeszi, Ba
rátság u. 28. sz.ám alatti 67 négyret
méteres tehermentes öröklakásunkat. 
Irányár: 2,5 millió forint. Érdek16dni 
lehet: a 1128-70/167 munkahelyi te
lefonsz.ámon, vagy a 06/27-344-550 
lakás telefonszámon 16 óra után. 

Nyugdíjas búcsúztató 
Nyugdijas búcsúztatóra gyűltek össze szakszervezeti köz

pontunk munkatársai. Egy több évtizede nálunk dolgozó ta
karítónőt köszöntöttünk, akinek lejárt a mandátuma. Talán 
a vezetéknevét csak azok ismerik, akik a hivatalos munka
ügyi adatokat nyilvántartják. Becsületes neve: Rácz Dénes
né, nekünk csak Erzsike. Törékeny alkatával, fekete szemü
veges arcával siető lépteivel nap-mint nap találkoztunk. 

A munkatársak közérzetének javításához tizenkét évi mun
kájával járult hozzá Erzsike takarítói szorgalma is. Eddigi 
tevékenységét dr. Péter Mihály alelnök és Pauer Olivérné 
szb-titkár köszönte meg. 
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Kinevezések 
a MÁV Rt. -nél 

Rigó Zoltán, a MÁV 
Rt. vezérigazgatója a 
szükséges egyeztetések 
és a szaktárca vezetője, 
Lotz Károly jóváhagyá
sával új vezérigazgató
helyetteseket nevezett 
ki„ November l -től Ma

gos György a kereske
delmi, Szentgyörgyi Ta

más pedig a gazdasági 
vezérigazgató-helyettesi 
posztot tölti. 

A vezérigazgató Sipos 

Istvánt megerősítette je
lenlegi - üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettesi 
- beosztásában. 

Új 
szolgáltatások 
Kecskeméten 
A személy- és áruszállítási 

szolgáltatások bővít� érde
kében október 25-én két új lé
tesítményt, irodát adott át 
Kecskeméten a szegedi üzleti
gazgatóság. A Széchenyi-vá
rosban lakó több mint húsze
zer polgár jegyvásárlását segíti 
a most átadott új menet
jegyiroda, ahol belföldi és 
nemzetközi menetjegyeket 
árusítanak és információt ad
nak. 

A vasútállomás felvételi 
épületében pedig új területi ér
tékesítési és tanácsadó irodát 
nyitottak. Itt személy- és áru
szállítással kapcsolatos teljes
körű tanácsadó és ügyfélszol
gálat működik. A kecskeméti 
irodát a legmodernebb techni
kai eszközökkel szerelték föl, 
ezzel megkönnyítették az ügy
felek és az értékesítők közötti 
folyamatos és jó személyes 
kontaktus kialakítását. 
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Erdemes lenne megfontolni 

A drasztikus vonalcsökkentés 

több kárt okoz mint hasznot 

A Vasutasok Szakszervezete 
október 20-án soronkívüli tit
kári és elnökségi ülést tartott. 
Fő napirendi pontja az az el
nöki beszámoló volt, amely 
két minisztérium tervezetével 
kapcsolatos tárgyalásokról 
hangzott el. Ezt követően meg
tárgyalták a kollektív szerző
dés módosításával, illetve a 
bérbesorolási rendszer korsze
rűsítésével kapcsolatos tájé
koztatót is. 

Dr. Márkus Imre, szakszer
vezetünk elnöke ismertette a 
Közlekedési, Hírközlési é.<; 
Vízügyi Minisztérium, vala
mint a Pénzügyminisztérium 
előterjesztését a vasút szaná
lásával és az 1995 évi gazdál
kodással kapcsolatos intézke
désekről. Az előterjesztés a 
kormány részére készült, de 
egyes fejezetei a parlament 
jóváhagyását igénylik. A két 
minisztérium előterjesztése 
lényegében három fő részre 
osztható és szakszervezetünk 
állásfoglalása is ennek meg
felelően alakul. 

Az első részben a MÁV Rt. 
pénzügyi szanálásával kapcso
latos intézkedések tartoznak. 
Közismert, hogy a MÁV az 
utóbbi években több, mi11t 100 
milliárd fori11t adósságot hal
mozott fel, amelynek törleszté
se, vagy akár kamatainak fize
tése is kilátástalan helyzetbe 
hozza a vállalatot. A tervezet 
szerint a kormánynak kell vál
lalnia a pénzügyi szanálást, va
gyis az adósságok elengedését, 
vagy a vállalt garanciák alap
ján a pénzügyi teljesítést. Az 
adóságok fizetése a kormány 
részéről folyó évben megkez
dődik (például a társada
lombiztosítási adósságok) és a 
következő három évben folya
matosan megtörténik. Ezeket 
az intézkedéseket szakszerve
zetünk örömmel nyugtázta, hi
sze_n ez az egyik feltétele a 
MA V Rt. működőképességé
nek fenntartásához. 

A másik csoportba azok a 
tervezett intézkedések tartoz
nak, amelyek 1995-től a MÁV 
Rt. vezetésének és feladatának 

jelentős csökkentését jelente
nék. Ezek közé sorolható 
egyes vonalak, jelentős vonal
hálózatok forgalmának szüne
teltetése, vagy megszűntetése, 
más vonalakon a személyszál
lító vonatok számának draszti
kus csökkentése. A kétségtele
nül nagy veszteséget okozó te
vékenység fokozatos felszá
molása nincs előkészítve, két
ségtelenül nagy társadalmi-po
litikai, gazdasági feszültséget 
okozna, de közvetve a vasút 
alkalmazottainak is hátrányok
kal járna (jelentős elbocsátá
sok, bejárási nehézségek stb.). 
Ezért szakszervezetünk nem ért 
egyet a vázolt intézkedésekkel 
és felhívja minden illetékes 
szervezet (kormány, parlá
ment) és személy figyelmét ar
ra, hogy az intézkedések vég
rehajtásával elérhető 4-5 milli
árd forint megtakaritással 
szemben arányban nem álló 
károk, feszültségek keletkez
nek. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

A KTE elnöksége megvitatta 

az új közlekedési koncepciót 
A Közlekedéstudományi 

Egyesület kibővített elnökségi 
ülést tartott október 25-én a 
Magyar Természettudományi 
Egyesületek kongresszusi ter
mében. Első napirendi pont
ként Scharle Péter közlekedési 
helyettes államtitkár előter
jesztésében megvitatták a Köz
lekedési és Hírközlési Minisz-

térium által elkészített közle
kedési koncepció tervezetét. 

Mint megtudtuk, a vita célja 
a koncepció elveinek és a táv
lati célok egymásra épülésének 
véleményezése, szakmai meg
alapozottságának és kiegyen
súlyozottságának igényével. A 
vitában résztvettek között volt 
Kálnoki Kis Sátldor, a MÁV 

•• 

Rt. elnöke, aki részletesen ele
mezte a koncepciót és több ja
vaslatot is tett. Ugyancsak el
mondták véleményüket a meg
hívott társadalmi- és szakmai 
érdekképviseleti szervezetek 
és intézmények képviselői, il
letve a fuvaroztatók és fuvaro
zó vállalkozók. 

G. Sz. L. 

Onjáró 

kerekesszékemelö 
A BNV területén a közelmúltban rendezett 

nemzetközi rehabilit�ciós és gyógyászati kiállí
tás alkalmából a MAV a Nyugati pályaudvaron 
önjáró kerekesszékemelő berendezést mutatott 
be. Segítségével könnyebbé válik a mozgássérül
te,Jc vasúti utazása. A svájci Mirolit cég emelő
berendezése - egyenlőre kísérleti jelleggel - a 
Nyugati és a Keleti pályaudvaron három hónapig 
segítik a mozgássérült utasok ki- és beszállását. 

Fotó: Jurkievicz Tibor 

Sztrájkközeli 

helyzet? 
Válaszol: dr. Márkus Imre, 

a VSz elnöke 
- Úgy tűnik, hogy a KHVM-PM és a vasút területén mű

ködő három reprezentatív szakszervezet között folyó tárgya
lások zátonyra futnak. Kezdetben az a benyomásunk alakult 
ki, hogy a kormányzati oldal figyelembe veszi a szakszer
vezeti véleményeket. Ezek meg is jelentek az írásos előter-

. jesztésekben, határozati javaslatokban. A Pénzügy
mi11isztérium azonba11 nem vett tudomást az ésszerű ajá11la
tokról. Ezért volt kénytelen a vasutas-szakszervezet az or
szág nyilvánosságához fordulni. Nem akartuk, hogy a kor
mányt egy megalapozatlan döntésbe kényszerítsék, annak 
minden következményével együtt. Az meg végképp elkép
zelhetetlen számunkra, amilyen hatással járt volna ez a vas
utasokra nézve, - jegyezte meg dr. Márkus Imre, a VSz 
elnöke. 

- Van-e sztrájk.közeli helyzet? 

- A VSz a vitás kérdéseket, a konfliktusokat tárgyalásos 
úto11 szeretné re11dez11i. Amennyiben azonban a pénzügyi 
kormányzat álláspontja nem változik, kénytelenek leszünk 
a legkeményebb eszközhöz, a sztrájk fegyveréhez nyúlni. 
Ebben az esetben nem arról van szó, hogy beérjük kétórás 
figyelmeztető sztrájkkal. Valószí11ű, hosszabb időtartamú 
munkabeszü11tetésre is sor kerülhet, de nincs kizárva az ál
talá11os sztrájk sem, ha rákényszerülünk. 

- Elkerülhető-e mindez? 
- Abban az esetben igen, ha az önkormányzatok a lakó-

helyeken megfelelően foglalnak állást a vasút őket érintő 
leépítésével, megcsonkításával kapcsolatban. Bízom benne, 
az önkormányzatok tudják, hogy a vasúti közlekedés időle
ges szüneteltetése a vasútvonalak halálát jelenti. Megállít
hatatlan folyamatot indít el a régió visszafejlődésében. Ez 
nem lehet az érdekük. 

A sztrájk elkerülhetőségének másik feltétele, ha megálla
podás jön létre az 1995. évi foglalkoztatás kérdéseiben, a 
kollektív szerződés vívmányainak megtartásában, és az inf
láció mértékét elérő, illetve megközelítő bérfejlesztésben. 

A fentiek miatt kérem szakszervezeti tagságunkat, a vas
utas társadalmat, hogy álljanak készen a helyzet alakulásától 
függő, radikális érdekérvé11yesítésre. A VSz érdekelt abban 
hogy a MÁV Rt. egy széles körű konszenzus alapján ala: 
kuljon át. Ennek belső, tartalmi eleme a vasutas munkavál
lalók sorsának méltó rendezése. 

A további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk tag
ságunkat, lapunk olvasóit. 

- kárpáti -
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Nemzetközi kapcsolatok 

VILLÁMINTERJÚ SZAKSZERVEZETI 
VEZETÖKKEL 

A Magyar Vasutas legutób
bi számában beszámolót kö
zöltünk arról a három napos 
nemzetközi szakszervezeti 
tanácskozásról, melyet a 
V Sz kezdeményezésére a 
balatonboglári MÁV üdülő
ben rendeztek. A környezet 
ideális, a program zsúfolt 
volt. Az előadások és a kon
zultációk a késő esti órákba 
nyúltak.' 

A tanácskozás második 
napján, fotós kollégámmal 
az ebéd időt használtuk fel 
arra, hogy villáminterjút ké
szítsünk a vendégek, az uk
rán, a cseh, a szlovák és a 
lengyel vasutas-szakszerve
zet vezetőivel. Arra a kér
désre kerestük a választ, 
hogy ez az együttműködést 
is megalapozó tanácskozás 
mennyiben felelt meg a vá
rakozásuknak. 

Csermomaz Anatolíj Vla
gyimirovics, az Ukrán Vas

utasok és Közlekedésépítők 
Szakszervezeti Tanácsának 
elnöke: 

- Hálás vagyok magyar ba
rátainknak, a vasutas-szak
szervezet vezetőinek a kon
ferencia megrendezéséért. 
Országaink gazdasági és szo
ciális állapota között sok a 
hasonlóság, ami azt jelenti, 
hogy szakszervezeteink is 
megközelítőleg azonos gon
dokkal küszködnek. Nem pa
naszként mondom, de az itt 
elhangzott tájékoztatók és a 
kollégák beszámolóiból arra 
a következtetésre jutottam. 
hogy nálunk a vasutasok kö
zel sem kapják meg azt a 
megbecsülést, amit munká
juk alapján megérdemelné
nek. Ebből következik, hogy 
nekünk szakszervezeti veze
tőknek is nehéz a helyzetünk. 
Különösen vonatkozik ez az 
érdekvédelemre és az érde
kegyeztetésre. Ez utóbbival 
kapcsolatban hallottak és ma
gyar barátaink tapasztalatai 
nagy segítséget jelentenek 
számunkra. 

Úgy gondolom, hogy a 
konferencia többi részvevői 
is egyetértenek velem abban, 
hogy az együttműködésre 
nagy szükség van. Ezért él
tem azzal a javaslattal, hogy 
a jövőben rotációs elv alap
ján gyakrabban, évente akár 

kétszer is találkozzunk. Azt 
is bejelentettem, hogy a kö
vetkező konferenciát mi sze
retnénk megrendezni a jövő 
év tavaszán. 

Rudek Tibor, a Cseh Vas

utas Szakszervezet titkára, 
a központi elnökség tagja: 

- A vendéglátó szakszerve
zeti vezetők, a minisztérium 
főosztályvezetőjének és a 
MÁV Rt. vezérigazgatójának 
előadása a kérdéseinkre ka
pott válaszok jól szolgálták a 
tapasztalatok cseréjét. Mi 
ugyanis arra is kíváncsiak 
voltunk, hogy a magyar kor
mány milyen jövőt ígér a 
vasutasoknak. A tervek mi
lyen mértékű pozitív és nega
tív elemet tartalmaznak. 
Gondolunk itt a gyenge for
galmú vasútvonalak meg
szüntetésére, ennek követ
kezményeként a létszám
csökkentésre. Kicseréltük ta
pasztalatainkat a kollektív 
szerződés megkötéséről és a 
bérfejlesztés kialakításával 
kapcsolatos szakszervezeti 
feladatokról. Ezekhez hason
lóan szükségesnek tartjuk 
egymás tájékoztatását a pri
vatizáció és a szociális biz
tonság szempontjából is. 

Szedlácsek Imre, a Szlo
vák Vasutas Szakszervezet 
elnöke: 

- Mi már korábban szük
ségét láttuk annak, hogy fel
vegyük a kapcsolatot magyar 
barátainkkal. A két ország 
vasútja és vasutasai ugyanis 
nagyon sok határállomáson 
érintkeznek. Együttműködé
sünkről, amely 1990 óta fo
lyamatos kölcsönösen sokat 
profitáltunk. Tapasz
talatcserét folytattunk a bér
fejlesztésről, a kollektív szer
ződésről, a közös határát-

lomásokon dolgozó kollégák 
munkakörülményeiről. Csak 
megerősíthetem, hogy az 
együttműködésre mindany
nyiunknak szüksége van. 
Ezért is örülök annak, hogy 
magyar barátaink voltak az 
elsők, akik egy ilyen össze
tételű konferenciát rendez
tek. 

Tuyfon Roman, a Len
gyel Vasutas Szakszervezet 
elnök-helyettese: 

- Örömmel tettünk eleget a 
meghívásnak, mert mi is 
szükségét érezzük annak, 
hogy megismerjük egymást 
és az ilyen találkozások al
kalmával kicseréljük tapasz
talatainkat. A gondok szinte 
mindenütt azonosak. Kollek
tív szerződés, bértárgyalások, 
szociális helyzet, privatizá
ció. A közép- és keletaeuró
pai országoknak ezeket, fő
ként a privatizációt átgondol
tan kell megoldani. Mi úgy 
ítéljük meg, hogy ezekben a 
kérdésekben a nyugat-európai 

példákkal nem lehet változtatá
sok nélkül átvenni és alkalmaz
ni. Erre nálunk már volt példa, 
de meg kell f!!Ondanom, hogy 
kudarcba fulladt az ügy. 

Konferenciák rendezését, 
az együttműködés kiszélesí
tését fontosnak tartjuk. A jö
vő évben mi is olyan konfe
renciát szeretnénk rendezni, 
amelyre a vasút vezetőit is 
szeretnénk meghívni. 

Visi Ferenc 
Fotó: Tüttő Tibor 

A tapasztalatcserét is szolgálta 

A VSz ifjúsági 

tagozatának ausztriai 

továbbképzése 
A Vasutasok Szakszerve

zete és az Osztrák Vasutas 
Szakszervezet ÖG B között 
kialakult jó kapcsolat ered
ményeként, október 17-21-
ig, Győri István alelnök ve
zetésével 14 tagú vasutas 
fiatalokból álló csoport 
ausztna1 továbbképzésen 
vett részt. A csoport összeté
telét a VSz ifjúsági tagozata 
határozta meg és a keretet a 
területekre a szervezettségi 
mutató alapján osztotta szét. 

A Bad Vöslauban-ban ren
dezett továbbképzésen rész
vevő magyar csoport tagjai 
megismerkedhettek az oszt
rák vasutas szakszervezet és 
az ifjúsági osztály szervezeti 
felépítésével, az ipari tanuló 
intézetek politikai, ifjúsági 

munkájával, hogy csak né
hányat említsünk a gazdag 
programból. Ezenkívül talál
koztak az Osztrák Vasutas 
Szakszervezet elnökével, 
megismerkedtek a szak
szervezet oktatási rend
szerével. Az elnökkel való 
találkozás és a tőle kapott 
tájékoztatás a csoport tag
jai előtt világossá vált, 
hogy azokat a vívmányo
kat, amelyeket kiharcoltak, 
·csak egységes - ipari tanu
lóktól a nyugdíjasokig - tu
datosan felépített erős, poli
tikailag támogatott szakszer
vezettel lehetett elérni. (Az 

ausztriai továbbképzés ta
pasztalatairól, lapunk követ
kező számában részletes be
számolót közlünk.) 

Vasutas Cukorbetegek 

klubgyúlése 
Hatvan vasútállomáson 1991 november 9-én alakult meg 
a Vasutas Cukorbetegek Klubja. Mint ismeretes Hatvan ál
lomás nyilvántartása szerint több mint száz nyugdíjas szen
ved e betegségben. A közelmúltban a klub gyűlést tartott 
melyen 20 tag jelent meg, akiket Laczkóné Kassa Márra, 
a klub vezetője tájékoztatott a végzett munkákról, a fel
adatokról, s melyben szerepelt a jövő év elején szakorvo
sok tájékoztatása a cukorbetegség megelőzése, és gyógyí
tása, vér és cukormérések eszközlései is. 

Sz. F. 

A szakszervezeti tisztség
viselők képzésének közös 
gondjait tűzte napirendre ok
tóber 19-én tíz, az MSZOSZ
hez tartozó szakszervezet. A 
Vasutasok Szakszervezete 
székházában rendezett ta
nácskozáson a V Sz-hez ha
sonló, országos hatáskörű és 
a szolgáltató jellegű feladato
kat ellátó vállalatok munka
vállalóit képviselik. 

A tisztségviselői képzés 
napi gondjait és a továbblé
pés közös lehetőségeit napi
rendjére tűző szabad véle-
ménycserét a Vasutasok 
Szakszervezete kezdemé-
nyezte, azzal a céllal, hogy 
az egy-egy szakmai szakszer
vezet erejét meghaladó kép
zési feladatok megvitatásá
hoz nyújtson keretet. 

Például a mai feltételek 
közt csak több szakszervezet 
összefogásával képzelhető el: 

- a tisztségviselők gazda
sági, jogi és kommunikációs 
felkészültségét megalapozó 
4-6 hetes tanfolyamok körül
'!}ényeinek biztosítása, 

- az oktatandó tananyag 
fejlesztését elősegítő elemző 
és kutató tevékenység támo
gatása, 

1994. NOVEMBER 9. 

- az oktatáshoz nélkiUöz
hetetlen eszköztár (kiadvá
nyok, video-filmek) készítése. 

Az MSZOSZ részéról 

megjelent Benkó István üd
vözölte a kezdeményezést, 
mert elmondása szerint az 
összefogással nem csak ma
gasabb szinten lehetne vé
gezni a tisztségviselők felké

szítését, de olcsóbban is. 
Mindemellett több olyan le
hetőséget ki tudnánk használ
ni, melyek a szakszervezeti 
szövetség kapcsolatrendsze
rén keresztül jutnak el hoz
zánk. 

A konferencián résztvevő 
szakszervezetek képviselői 
ismertették a saját szerveze
tük képzési tevékenységét 
és annak végzése közben 
felvetődő gondjaikat. Az 
együttműködésre irányuló 
javaslat konkrét megnyilvá
nulásaként fogalmazták 
meg azt a szándéknyilatko
zatot, melyet az MSZOSZ 
Szövetségi Tanácsa 1994. 
október 25-i ülésén egyhan
gúlag elfogadott. (A szán
déknyilatkozatot az alábbi
akban ismertetjük.) 

Karácsony Szilárd' 

· Szándéknyilatkozat 
A Vasutasok Szakszervezete székházában 1994. október 

19-én megrendezett konferencián résztvevő szakmai szak
szervezetek képviselői a Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetségén belül működő szakszervezetek tisztségviselői
nek képzésére irányuló kooperációs szándékuk kinyilatkoz
tatásaként az alábbiakat kezdeményezik. 

1. Szükségesnek tartjuk egy információs adatbázis létre
hozását. Az adatbázis célja a tisztségviselői képzésre irányu
ló információk naprakész gyűjtése, rendszerezése és szol
gáltatásként való továbbítása valamennyi érdeklődő társ
szakszervezet irányába. 

Az adatbázis az alábbi adatok feldolgozására irányul: 
• a tisztségviselők képzését végző előadók és témáik, 
• a képzést elősegítő kiadványok és hozzájutási lehetősé

gek, 
• a szakmai szakszervezetek és más intézmények által 

szervezett, nyitott tanfolyamokra vonatkozó adatok, 
• a tisztségviselői képzés támogatását felvállaló alapítvá

nyok és egyéb intézmények jegyzéke. 
Az adatbázis létrehozását és kezdeti kezelését a Vasutasok 

Szakszervezete Képzési és Oktatási Bizottsága vállalta. A 
felsorolt adatokkal rendelkező és azokra igényt tartó 
társszakszervezetek jelentkezését a Vasutasok Szakszerveze
te (1068 Budapest, Benczúr u. 41., Fax: 122-8818) címére 
kérjük eljuttatni. 

2. Javasoljuk, hogy a Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége az 1995. februárjábán tartandó kongresszusa elő
készítésének szerves részeként kerüljenek kidolgozásra a 
szakszervezeti tisztségviselők képzésében az egyes tagszer
vezetek erejét meghaladó feladatok jövőbeni ellátását meg· 
alapozó döntések. A feladat megvalósítása érdekében a 
kongresszust előkészítő munkabizottságok közé képzési cé
lokat és feltételeit kidolgozó albizottság létrehozását kezde
ményezzük. 

Közlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
Postás Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 
Magyar Távközlési Szakszervezet 
Magyar Műsorszóró Dolgozók Szakszervezete 
Magyar Szakképzési Szakszervezet 
Hajózási Dolgozók Szakszervezetének Szövetsége 
Ingatlankezelő Dolgozók Szakszervezete 
Kommunális Dolgozók Szakszervezete 
Vas-, Fém és Villamosipari Dolgozók Szakszervezeti 

Szövetsége 
Vasutasok Szakszervezete 
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Érdemes lenne megfontolni 

A drasztikus vonalcsökkentés 

több kárt okoz mint hasznot 

(Folytatás az 1. oldalr61) 

A harmadik csoport azokat 
az intézkedéseket tartalmazza, 
amelyek a vasutas munkavál
lalók helyzetét érintik. Ezek a 
megalapozatlan létszámcsök
kentési előírások, a minimális 
szintú bérfejlesztési lehetősé
gek, a kollektív szerződésben 
elért vívmányok megszünteté
se, vagy mérséklése. Az ilyen 
jellegú intézkedésekkel szem
ben szakszervezetünk határo
zottan fellép. Ezért hangoztat
ja: nincsenek a vasútnál már 
olyan számottevő létszámtarta
lékok ( sót több munkakörben 
létszámhiány van), amelyeket 
minden alapot nélkülözve szá
zalékos mértékű csökkentési 
előírások alapján végre lehet 
hajtani. Bérfejlesztést legalább 
a jövő évre tervezett infláció 
mértékéig szükségesnek tart, 
hiszen a vasutasok bére a mű
szakpótlék fizetés, a nagy tú
lóráztatás ellenére sem éri el a 
nemzetgazdasági átlagot, így a 
különbség mérséklete lehet 
csak a cél. A kollektív szerző
désben nincsenek olyan meg
állapodások, amelyek további 
fenntartásától el lehetne tekin
teni. A kollektív szerződés sza
bályainak csorbítása önmagá
ban is konfliktusokat előidéző 
tényező lehet. 

Az ismertetett intézkedések
től döntés még nincs. A Vas
utasok Szakszervezete azon
ban mindent elkövet annak ér
dekében, hogy sem � ország 
lakosságát, sem a MAV Rt-nél 
és az általa létrehozott gazda
sági társaságoknál foglalkozta
tott munkavállalókat méltány
talan hátrány nem érje. 

Az elnök tájékoztatója után 
a résztvevők rátértek a kollek
tív szerződés módosításával 
kapcsolatos teendők megbe
szélésére. A szakértők ismer
tették az eddig elvégzett fel
adatokat és tájékoztatást adtak 
a munkáltatóval folyó tárgya
lások várható menetéről. A 

kollektív szerződés szabályai
nak tapasztalatairól szeptem
berben a VSz információt kért 
a szakági és területi középszer
vektől, javaslatokat várt az in
dokolt módosításokra. A beér
kezett észrevételeket és termé
szetesen a saját véleményüket 
a szakértők bedolgozták egy 
összefoglaló módosítási javas
latba, amelyet megtárgyalásra 
a Vasutasok Szakszervezeténél 
működő MÁV Rt. Érdeke
gyeztető Bizottság elé terjesz
tettek. A bizottság a javaslato
kat két napon keresztül parag
rafusonként tárgyalta, majd jó
váhagyta a módosítási terveze
tet. Ezt a tervezetet a VSz meg
küldte a MÁV Rt. vezér
igazgatóságának. A VSz tárgya
ló delegációja a módosítási ter
vezetben foglaltakat igyekszik a 
munkáltatónál érvényesíteni. 

A tervezet módosítások 
nagy része anyagi, pénzügyi 
konzekvenciákkal jár, így elfo
gadtatásuk a lehetséges bérfej
lesztési keretből történhet. Mi
vel ennek nagyságrendje vár
hatóan nem lesz magas, így 
megvalósítási esélyük is cse
kély. Ezzel egyidejűleg a .Moz
donyvezetők Szakszervezete is 
kidolgozta a kollektív szerző
dés módosítási tervezetét, a 
Vasúti Dolgozók Szabad Szak
szervezete pedig új kollek,tív 
szerződést készített. A MA V 
Rt. vezérigazgatósága saját 
tervezetet állított össze a kol
lektív szerződés módosítására, 
amelyet október 24-én a társa
ság igazgató tanácsa hagyott 
jóvá. Tehát október végére 
minden érdekelt fél elkészült a 
saját tervezetével, melynek 
részletes vitája novemberben 
megkezdődhet. 

Az ülésen megvitatják az 
alapbér-rendszer módosításá
val kapcsolatos eddigi tárgya
lások helyzetét és meghatároz
zák a további feladatokat. Eb
ben a témában már három al
kalommal is folyt tárgyalás a 
Vasúti Érdekegyeztető Tanács 

Szőreg és Vedresháza között 

(VÉ1) értekezletein. Eddig a 
tárgyalásokon minden érdekelt 
fél - természetesen a Vasutasok 
Szakszervezete is - előterjesztet
te módosítási javaslatait, ame
lyeket további részletes megvita
tásra elfogadtak. A munkáltató 
módosítási javaslatai: 

- a szakmunkások besorolá
si rendszerének olyan megvál
toztatása, amely a jelenleginél 
lényegesen több (körülbelül 
háromszor annyi, mint jelen
leg) szakmunkásnak teszi lehe
tővé a mester szakmunkás fo
kozatba jutását 14. fizetési osz
tály), 

- néhány munkakör alul-érté
kelésének megszüntetését, na
gyobb osztályba sorolását (pél
dául a védelmi munkakörök), 

- az alapbér differenciálási 
lehetőség bevezetése a bérbe
sorolásra jogosult vezetőnek, 

- egyes osztályok között a 
növekedés mértékének I 0 szá
zalékról 15 százalékra való 
felemelése, 

- minden fizetési osztályban 
a bértétel számának 14-ről 16-
ra való felemelése. 

Szakszervezetünknek módo
sítási javaslatai részben meg
egyeznek a munkáltató tervei
vel. Bár a tartalom esetleg nem 
teljesen azonos. Ezen kívül 
egyéb javaslataink is vannak 
(például 1-3. fizetési osztály 
elhagyása és az ottani munka
köröknek a 4. fizetési osztály
ba való bevitele stb.) 

A megegyezés valószínűleg 
hosszú tárgyalás-sorozat után 
jöhet létre, amelynek eredmé
nyeként a jelenleginél megfe
lelőbb bérrendszer lesz alkal
mazható. Mind a kollektív 
szerződés, mind a bérrendszer 
módosításban megállapodni, a 
végső megegyezést megkötni 
csak azután lehet ha ismertté 
válnak azok a döntések, ame
lyek a MÁV Rt. 1995. évi gaz
dasági helyzetét és ezen belül 
a bérfejlesztés lehetőségét is 
meghatározzák. 

Dr. Simon József 

Harmincöt éve szünt meg 

a vonatközlekedés 
A szegedi üzletigazgatóság 

területén 35 éve szüntették 
meg az első kisforgalmú vas
útvonalat. A közlekedés- és 
postaügyi miniszter 1959. ok
tóber l-jén O órától szüntette 
meg Szőreg és Vedresháza kö
zött a vonatközlekedést. A vo
nalat, mint helyiérdekű vasutat 
1897. november 29-én (Sze
ged) - Szőreg - Karlova kö
zött adták át a forgalomnak. A 
vonatok Szőregtől Szegedig a 
temesvári fővonalon közleked
tek. Ebből a 63,5 kilométeres 
vonalból, amely Nagybecske
reket és Pancsovát is közelebb 
hozta Szegedhez, a trianoni bé
keszerződés után csak 5,7 kilo
méter maradt, Tiszasziget-Új
szentiván és Vedresháza érinté
sével Magyarország területén. 

A vonalon 1942-től nemzet
közi forgalom is volt, akkor 
Szőreget jelölték ki vámhatá
rállomásnak, de a második vi
lágháború után a vágányössze
köttetés is megszűnt a jugo
szláv vasutakkal. A világhá
ború idején a szegedi vasúti hi
dat is lebombázták, a pótlásá
ra épített fahídon pedig 1946. 
december 6-án megszűnt a 
közlekedés. Ez azért hatott 
kedvezőtlenül a vonal forgal
mára, mert így a napi, négy 
pár személyvonat csak Ujsze
ged állomásig közlekedett, az 
áruforgalom pedig jelentős 
kerülővel, Makó-Hódmező
vásárhely átmenetben bonyo
lódott le. 

A vasútvonallal párhuzamo
san épített makadám úton a 

megyei autóközlekedési válla
lat kedvezőbb utazási feltétele
ket biztosított, mert munkana
pokon hét pár, ünnepnapokon 
négy pár autóbuszjáratot közle
kedtetett Szőregen át Szeged 
központjába, de a zöldség-gyü
mölcsszállítás is a közúton bo
nyolódott le. 

A vonatközlekedés meg
szüntetése után az igen cse
kély áruforgalom fel- és le
adási állomás Szőreg lett, a 
személyforgalmat pedig teljes 
egészében átvette az autóköz
lekedési vállalat. Ebben a vi
szonylatban pótkocsis autóbu
szok is közlekedtek, amire a 
vasúttal együtt már kevesen 
emlékeznek. 

Engi József 
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ALLASFOGLALAS 
A MÁV Rt-nél kialakult helyzetről 

A magyar nemzetgazdaság legnagyobb közszol
gáltató vállalata, a Magyar Államvasutak Rész
vénytársasága már évek óta mély válságot él át, 
elsősorban az állami szerepvállalás hiánya miatt. 

Súlyosbítja helyzetét saját vezetőinek hihetetle
nül gyönge személyzetpolitikája, a vállalat műkö
dési zavarait fokozó, pazarló, meggondolatlan, 
szakmailag értékelhetetlen vállalatátalakítási kisér
Jetei. 

Bár az új kormány változtatásra szánta el magát, 
melynek jegyében e héten kívánja tárgyalni a vas
út pénzügyi rendezését és racionalizálását a pénz
ügyi- és közlekedési tárca előterjesztésében: 

- de az előterjesztés túlmegy a kormányzati kom
petencián (társadalmi hatások, helyi önkormányzatok 
stb.), többezer kilométer vasútvonal közvetlen és 
közvetett felszámolását és célzottan hétezer vasutas 
munkaviszonyának fclsz.ámolását tervezi, 

- de nem tartalmazza azt a határozott szándékot, 
hogy még 1994-ben létrejöjjön az a pénzügyi szer
ződés a kormány és a MA V Rt között, amelynek 
a hatályos vasúti törvény szerint már június 30-ig 
meg kellett volna születnie, 

- mert az előterjesztő tárcák vezetése jelentős 
kérdésekben eltérő véleményt képvisel, de még 
hozzájuk képest is mást a MÁV Rt új vezetői, 

- mert a javasolt csonkítások, a személyvonati 
ritkítások meghatározó mértékben hatnak ki ha
zánk településeire, aprófalvaira, az onnan munká
ba, iskolába járókra. 

A javasolt változások (vonalbezárás, forgalom
szüneteltetés és közútra terelés, létszámcsökken-

tés) összességükben nem csökkentik, hanem nö
velik a közkiadásokat. 

Máig nem ismert a közvélemény, a kormány, a 
vasutasok előtt a két új vasúti vezető (elnök, ve
zérigazgató) megfontolt, kimunkált, önálló javas
lata a MÁV Rt. jövőjének jobbítására. 

Feszültségek kezdenek felhalmozódni a munka
ügyi kapcsolatokban, mert nem folynak érdemi 
tárgyalások a szakszervezetekkel: 

- a MÁV Rt. 1995. évi foglalkoztatáspolitiká
járól, 

- a munkáltató jövő évre szóló béremelési ja
vaslatáról, 

- az év végéig érvényes kollektív szerződés 
meghosszabbításáról. 

Az aláíró szakszervezetek nyomatékosan ké
rik a konnányt és a parlamentet, hogy csak 
megfontolt, társadalmilag is támogatott dönté
seket hozzon a vasút jelenéról és jövőjéro1, hogy 
legkésőbb 1994 végéig szülessen meg a kor
mány és a MÁV Rt. közötti pénzügyi szerződés. 

Sürgetik továbbá, hogy haladéktalanul kezdőd
jenek érdemi tárgyalások a vasutasok 1995. évi 
foglalkoztatásáról, béremeléséről, a kollektív szer
ződés megerősítéséről a MÁV Rt. vezetői és a 
szakszervezetek képviselői között. 

Úgy ítéljük meg, hogy javaslataink nem öncé
lúak, nem megalapozatlanok, kéréseink nem telje
síthetetlenek, sürgetéscink nem időelőttiek és nem 
feleslegesek, különös tekintettel a munkahelyi és 
társadalmi békére. 

Budapest, 1994. október 24. 

Vasúti Dolgozók 
Szabad Szakszervezete 

Gaskó István 
elnök 

Mozdonyvezetők 
Szakszervezete 

Dr. Borsik János 
ügyvezető alelnök 

Vasutasok 
Szakszervezete 

Dr. Márkus Imre 
elnök 
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VELEMENY 
a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium valamint 

a Pénzügyminisztérium 459.600/1994. számú előterjesztéséhez 
A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi, vala

mint a Pénzügyminisztérium 459690/1994. szá
mú előterjesztéséhez a Magyar Allamvasutak 
területén működő reprezentatív szakszerveze
tek, - a Vasutasok Szakszervezete, a Mozdony
vezetők Szakszervezete és a Vasúti Dolgozók 
Szabad Szakszervezete - véleményt, állásfogla
lást készítettek, amelyet megküldtek a Magyar 
Köztársaság kormánya tagjai részére. Az állás
foglalást az alábbiakban ismertetjük. 

A Magyar Államvasutak területén érdekvédelmi 
feladatokat ellátó szervezetek alaposan tanul
mányozták azokat a tervezeteket, amelyek a MÁV 
Rt. gazdasági, pénzügyi helyzetének rendezése, 
szervezeti és szerkezeti átalakítása érdekében a 
KHVM- és PM készített. Igen pozitívnak, de nem 
elégségesnek értékeljük a pénzügyi rendezésre 
vállalt kormányzati tehervállalást, amely nélkül a 
MÁV Rt. működőképessége a továbbiakban nem 
tartható fenn. 

Hiányoljuk viszont azt, hogy a MÁV Rt. élére 
a közelmúltban kinevezett új vezetők elképzelései 
a jövő vasútjának kialakításában nem kapnak teret. 
Reményeink szerint a menedzsment ki tud alakí
tani olyan intézkedéseket, amelyek gazdasági, 
pénzügyi hatásai kedvezőbbek az érdekelt két mi
nisztérium tervezetében szereplőknél és nem idéz
nek elő társadalmi konfliktusokat. 

Nem tudunk ugyanis egyetérteni azokkal a 
KHVM-PM tervezetekkel, amelyek a társadalmi 
támogatottság megszerzésének igénye nélkül gyor
san és előkészületlenül tervezik felszámolni a vas
úti közlekedést számos vonalon (1900, illetve 900 
kilométer hosszban). Az intézkedés eredménye
ként prognosztizált 3-4 milliárd forint megtakarítás 
messze nincs arányban azzal a társadalmi-politikai 
hatással, amelyet a vonalfelsz.ániolások okoznak. A 
vasútvonalak mostani felsz.ámolási tervei hasonlóak 
az 1968. utáni helyzethez, amikor szintén több vas
útvonal került megszüntetésre és az érintett települé
sek azóta is érzik ennek számos hátrányát. 

A KHVM-PM tervei között több olyan is sze
repel, amelyek közvetlenül is érintik a MÁV Rt. 
munkavállalóit, illetve azokat a gazdasági, társa
ságokat, amelyeket a MÁV hozott létre és ott rész
ben, vagy egészben tulajdonosi jogkört gyakorol. 
Ezek a szervezetek a vasúti közlekedés számára 
nélkülözhetetlen tevékenységet folytatnak. 

Így nem fogadhatjuk el a létszámcsökkentés 

százalékos mértékben való előírását, mert azok 
minden �lapot nélkülöznek. Az elmúlt néhány év
ben a MA V létszámát drasztikusan több tízezer fő
vel csökkentették, ma már semmilyen területen 
számottevő létszámfelesleg nincs. Néhány munka
körben a már jelenleg is meglévő létsz.ámhiány mi
att többszáz főnek a törvényben előírt mértéken 
felül kell túlórát teljesíteni a forgalom fenntartása 
érdekében. 

Kifogásoljuk - mert szakmailag sem támasztha
tó alá - az 1995. évi bérfejlesztés kezelését, mivel 
csupán létszámcsökkentés nem lehet a bérfejlesz
tés forrása. Az 1995. évi bérfejlesztés elmaradása, 
vagy alacsony szinten való megszabása lehetetlen 
helyzetet teremt, hiszen a vasutas munkavállalók 
átlagkeresete a nagyarányú túlóráztatás, a többmű
szakos munkarend miatt fizetett műszakpótlék el
lenére sem éri el a nemzetgazdasági átlagot, sőt 
jelentősen alatta marad. Végképp elutasítjuk azt a 
határozati javaslatot, amely a bértömeg növekedés 
tilalmát kiterjeszti a MÁV Rt-re. 

Meg kívánjuk tartani a kollektív szerződésben 
szabályozott, hosszú évek alatt elért vívmányokat 
is. A tervezetek azon szándéka, hogy ezeket a tör
vényi minimumra szorítsa, önmagában is konflik
tus keletkeztető tényező. 

Kifogásoljuk azokat a terveket is, amelyek a 
MÁV Rt. által létrehozott Kft-k további működé
sét kérdőjelezik meg, vagy az ott dolgozók, több 
mint tízezer munkavállaló munkahelyét közvetve 
veszélyeztetik (Határozati javaslat 16/f. pont és 
függelék 1. pont) 

Emlékeztetünk arra, hogy a korábbi kormány is 
létszámcsökkentéssel, vonalbezárásokkal, a jutta
tások mérséklésével kívánta a vasút gazdálkodási, 
finanszírozási problémáit megoldani. Termé
szetesen az erre irányuló intézkedések a közleke
déspolitikai koncepció és a vasútpolitika hiánya 
miatt semmilyen eredménnyel nem jártak. Megje
gyezzük, hogy ezzel szemben 1993. évben 2,7 
milliárd forinttal, 1994. évben 4,5 milliárd forinttal 
járult hozzá a kormány a vasúti bérek növeléséhez. 

A munkavállalók további méltánytalan tehervi
selést már nem vállalnak. 

Bízunk abban, hogy a kormány tanult elődei hi
báiból és a MÁV Rt. helyzetét, mint a nemzetgaz
daság meghatározó részét egy széles társadalmi 
konszenzus alapján kívánja rendezni. 

Budapest, 1994. október 24. 

Vasúti Dolgozók 
Szabad Szakszervezete 

Gaskó István 
elnök 

Mozdonyvezetők 
Szakszervezete 

Dr. Borsik János 
ügyvezető alelnök 

Vasutasok 
Szakszervezete 

Dr. Márkus Imre 
elnök 
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Kecskemét állomás azon 
kevés szolgálati főnökség kö
zé tartozik, ahol az elmúlt év 
tavaszán nem alakult meg az 
üzemi tanács. Szerepét há
rom érdekképviseleti szerv, 
nevezetesen a Vasutasok 
Szakszervezete, a VDSZSZ 
és a Munkástanács vette át. 
Az előzményekről, az érdek
képviseleti szervek együtt
működéséről és a VSz szere
péről, tevékenységéről Gál 
Ambrusné szb-titkárral és 
Petrák Mihály állomásfőnök
kel beszélgettünk. 

- Hogyan alakult ki ez a 
helyzet? - érdeklődöm Gál 
Ambrusné tói. 

- Talán az elején kezde
ném. Állomásunkon közel öt 
éve alakult meg a Munkásta
nács, amely rövid idő alatt 
megbontotta tagságunkat és 
egyik napról a másikra szinte 
tizesével távoztak tőlünk a 
Munkástanácsba. Nem sok
kal később újabb törés követ
kezett be szakszervezeti bi
zottságunknál, a tagság meg
újítását célzó kezdeménye
zésre nem készültünk föl ala
posan, ezért ismét többen ki
maradtak. A VDSZSZ meg
alakulása szintén gyengítette 
szervezettségünket. Így for
dulhatott elő, hogy amíg 
1991. decemberében 245 ta
gunk volt, addig egy évvel 
később már csak 147 főt 
számlálhattunk. Engem 
1992. októberben bíztak meg 
az szb-titkári teendők ellátá
sával. Őszintén mondom ne
hezen vállaltam el, látva a 
szervezettségben beállott óri
ási változást. Ezért arra töre
kedtem, hogy olyan embere
ket állítsak magam mellé, 
akik segítik munkámat és él
vezik tagjaink bizalmát. Kö
zösen igyekeztünk összetar
tani a meglévő tagságot. Saj
nos 1992. végén a lajosmi
zsei vonal visszakerült a pes
tiekhez, ami újabb 32 fővel 
csökkentette tagjaink számát. 
Minden erőnket a szervezés
re fordítottunk, így sikerült 
elérni, hogy mára Kecskemé
ten és a góchoz tartozó tíz 
kisállomáson összesen 141 
tagja van a VSz-nek. 

- A többi érdekképvisele
ti szerv hogyan áll? 

- Tudomásom szerint a 
VDSZSZ-nek közel 50 tagja, 
míg a Munkástanácsnak a 
mieinkhez hasonló a létszá
ma. Érdekes egyébként azt is 
megfigyelni ki, hol a legerő
sebb. A munkástanácsé 8 fő 
kivételével az összes utázó, 
és erős bázisa van Kecske
mét-Alsó pályaudvaron, a 
VDSZSZ pedig főleg a ke
reskedelmi szakszolgálat te
rületén vetette meg a lábát. 

- Lát-e lehetőséget a VSz 
tagság létszámának további 
növelésére? Annál is in
kább, mivel a szegedi terü
leti bizottsághoz tartozó 
szolgálati helyek közül 
Kecskemét állomáson a leg
alacsonyabb a szervezett
ség, mindössze 33 százalék. 

- Lényeges változást csak 
a létszámstop feloldását kö
vető újfelvételesek jelenthet
nének, - de erre a MÁV je
lenlegi helyzetében nincs le-

. hetőség. A Munkástanáccsal 
megállapodtunk, hogy egy
mástól nem csábítjuk el a ta
gokat. Én úgy érzem ez a 
korrekt magatartás, mert 
akármi is a neve az érdek
képviseleti szervnek, mind
nek csak egy célja lehet: a 
dolgozók érdekét képviselni. 
Egyébként érdekes a kívülál
lók véleményét is megismer
ni, ők nem is akarnak szak
szervezeti tagok lenni, hiszen 
tagdíj fizetése nélkül is meg
kapják azt az érdekképvisele
tet, mint a szervezett dolgo
zók. 

- Mivel lehetne az új ta
gokat megnyerni? 

- Azzal, hogy őszintén 
szólunk, nem beszélünk a le
vegőbe, azzal, hogy megbíz
hatók vagyunk és tartjuk a 
szavunkat, s azzal, hogy a 
VSz tagjainak érdekét min
den fórumon képviseljük. 

- Hány tagú és hogyan 
működik az szb? 

- A tizenöt tagú szb mun
káját azonban eredményesen 
segíti a bizalmi testület, 
amelynek képviselői vala
mennyi szolgálati helyen 
megtalálhatók. Rajtuk ke
resztül jut el az információ a 
tagsághoz. A tájékozottságot 
segítjük azzal is, hogy a tiszt
ségviselők és tagok bevoná
sával négy előadásból álló 
tanfolyamot szerveztünk, 
amely során olyan témák 
szerepelnek a napirenden, 
mint az érdekvédelem, a kü
lönböző jogosítványok és 
szolgáltatások igénybevétele, 
vagy miért kell az érdekvé
delmi munka ellátásához 
egységes és hatékony szerve
zetet működtetni. A hozzánk 
fordulóknak a lehetőségein
ken belül minden segítséget 
megadunk. Gondolok itt a 
különféle segélyekre, vásár
lási akciókra, tanácsadásra, 
vagy a jogsegélyszolgálat 
igénybevételére. 

- Most mi foglalkoztatja 
leginkább az embereket? 

- Az elmúlt hetekben nap
világot látott vasútvonalak 
megszüntetésének, illetve a 
forgalom szüneteltetésének 
kérdése, amely sok ember 
munkáját, megélhetését ve-

szélyezteti. Nem tudják mi 
lesz a sorsuk, a bizonytalan
ság nem segíti a fegyelmezett 
munkát, elkeseredésre adhat 
okot. 

- Milyen a kapcsolatuk a 
VDSZSZ-szel és a Munkás
tanáccsal? Hogyan tudnak 
együtt dolgozni? 

- A Munkástanáccsal jobb 
a kapcsolatunk mint a 
VDSZSZ-szel. Velük a mun
káltatóval való tárgyalást 
megelőző egyeztetés is 
könnyebb. Természetesen 
mindhármunknak arra kell 
törekedni, hogy azokban a 
léérdésekben, amelyeket a 
Mt. részünkre biztosít lehető
ség szerint egységes állás
pontot képviseljünk. Mi min
den esetben erre törekszünk. 

- Ez mindig sikerül? -
fordulok Petrák Mihály állo
másfőnökhöz. 

- Számomra semmiképpen 
nem könnyű, hogy az adott 
feladatokat nem az üzemi ta
náccsal kell egyeztetni. Hi
szen könnyebb lenne az üze
mi tanács kialakított állás
pontját szembeállítani a szak
vonaléval és azokat közös 
nevezőre hozni. Ha a kezdet
re emlékezem vissza - ami
kor a VSz mellé kialakult a 
VDSZSZ és a Munkástanács, 
- akkor elég éles ellentét volt 
az egyes érdekképviseletek 
között. Sok esetben egymás
sal vitatkoztak, szópárbajt 
vívtak. Az utóbbi két évben 
olyan éles ellentét már nincs 
köztük, lecsitultak a kedé
lyek. Nekem mindenkor az 
volt az álláspontom, hogy a 
feladatokat csak úgy tudjuk 
megvalósítani, ha a dolgozók 
érdekét vesszük figyelembe. 
Ezt pedig csak a lehetőség 
határán belül, reális egységes 
álláspont kialakításával lehet 
elérni. Hiszen az említett ér
dekképviseletek mellett a 
szervezeteken kívül állók ér
dekeire is figyelemmel kell 
lenni. 

Nálunk a feltételek biztosí
tása ellenére sem jött létre az 
üzemi tanács, ami egyúttal 
azzal is járna, hogy nem kel
lene működtetni a szociális 
bizottságot. Mi mégis úgy 
döntöttünk, hogy valamennyi 
érdekelt fél bevonásával mű
ködtetjük: öt tagú bizottság 
dönt a segélyek, a fizetési 
előleg, a kamatmentes köl
csönök, és egyéb ügyekben, 
- így szolgáljuk dolgozóink 
érdekeit. 

Meggyőződésem, hogy a 
következő években megvan 
annak reális lehetősége, hogy 
Kecskeméten a többség aka
rata érvényesüljön. 

Gellért József 

1994. NOVEMBER 9. 

Az őszi hónapokban - a nyárhoz képest - kihaltak a balatoni vasútállomások, az áruszál
lítás is a pangás állapotában van. Balatonboglár állomáson sem mindennapos eseményt -
sóder kirakást - kapott lencsevégre fotósunk 

(Tüttó Tibor felvétele) 

., 

BALESETIHELYZETKEP 
., . . ., 

KILENC HONAP TUKREBEN 
A MÁV Rt-nél az 1993. 

évi bázis időszakhoz vi
szonyítva ez év első kilenc 
hónapjában a munkabale
setek száma megközelítő
leg 3,5 százalékkal növe
kedett. Az összehasonlító 
adatok többségénél a csök
kenés a jellemző. Különö
sen figyelemre méltó a ha
lálos munkabalesetek ala
kulása. Héttel kevesebben 
haltak meg, mint a múlt 
évben, s egy vasutas szen
vedett súlyos, csonkulásos 
sérülést. 

Kisebb mértékben mér
séklődött a táppénzes na
pok száma, illetve az egy 
sérültre eső gyógyulási 
idő. Kedvezőtlenül alakult 
a veszélyességi mutató, az 
1000 főre jutó balesetek 
száma közel 11 százalékos 
emelkedést mutat. 

Ü zletigazgatóságonként 
és szakszolgálati bontás
ban vizsgálva a munka
balesetek alakulását keve
sebb baleset fordult elő a 
debreceni, a szombathelyi 
üzletigazgatóságnál és a 
záhonyi üzemigazgatóság
nál. A többi üzletigazgató
ságnál megközelítőleg 10 
százalékkal több baleset 
történt, mint a múlt év 
azonos időszakában. A pé
csieknél ez a szám megha
ladja a 22 százalékot. Oka: 
tömeges szalmonella fer
tőzés, amelynek következ
ménye 36 személy megbe
tegedése volt. 

Halálos és csonkulásos 
munkabaleset a budapesti 
üzletigazgatóság területén 
fordult elő. Az 1000 főre 
eső balesetek a legna
gyobb mértékben, 35 szá
zalékkal, a miskolci üzlet
igazgatóságnál emelke
dett. Az egy baleseti sé-

rültre eső táppénzes na
pok száma nagyon magas 
a pécsi, a szombathelyi üz
letigazgatóságoknál és a 
záhonyi üzemigazgatóság
nál. 

A szakszolgálatok mun
kabaleseti helyzetének ala
kulása szoros összefüggést 
mutat a munka veszélyes
ségi fokával. A legtöbb 
baleset a forgalmi és a gé
pészeti szakszolgálatnál 
következett be. A tárgyi 
időszakban a balesetek 
11,5-14,5 százalékkal emel
kedtek. A halálos baleset a 
gépészeti, a csonkulásos 
sérülés a forgalmi szak
szolgálatnál fordult elő. 
Az 1000 főre eső balesetek 
az átlagnál magasabbak a 
gépészeti szakszolgálat
nál, s a gépesített rakodási 
főnökségnél. Ez arra inti a 
munkabiztonsági szakem
bereket, hogy e területek 
munkakörülményei ténye
zőinél a veszélyességi fak
torok hatása növekedett. A 
többi szakszolgálatnál a 
munkabalesetek.kel össze
függő jellemzők a bázis 
időszaktól nagyobb elté
rést nem mutatnak, kivétel 
a központi irányítású fő
nökségeknél az egy bal
eseti sérültre eső táppén
zes napok számának ala
kulása, ami 26 napról 37 
napra emelkedett. 

A legtöbb baleset to
vábbra is telephelyen, az 
űrszelvényen belüli és 
egyéb gyalogos közleke
désnél következett be. Ez 
teszi ki a balesetek 16 szá
zalékát. Ide sorolható még 
a vasúti járműről történő 
le- vagy felszállás közben 
bekövetkezett 34 fő sérülé
se is. Továbbra is sok a jár
művek nyílászáróinak ke-

zelése és használata során 
keletkezett esetek száma, 
valamint a kézi, gépi 
anyagmozgatás, a rako
mányok átrakása, igazítá
sa, megbontása közbeni · 
balesetek, mely az összes 
balesetek mintegy 10 szá
zaléka. 

Továbbra is jellemző 
tendencia a járművek kap
csolása, vonatfelvétel, vo
natösszeállítás, sík- és gu
rítódombos tolatási, saru
levétel, kivétele, levágódá
sa közben előforduló bal
esetek számának mérsék
lődése. 

A munkabalesetek köz
vetlen okait vizsgálva is 
vezet a környezeti ,hatás, 
az anyag, a gép, a beren
dezés. Ilyen okokra ve
zethetők vissza a balese
tek 50 százaléka. A sérült 
fegyelmezetlensége, elő
írásellenes tevékenysége, 
munkavégzése, ittassága 
okozza a balesetek 22 
százalékát. Ezek a balese
ti okok emelkedtek. 

Nagymértékben nőtt, -
34 százalékkal - a környe
zet kialakításából, a káros 
környezeti hatásokból ere
dő, kisebb mértékben 
ugyan, de emelkedtek a 
gyakorlatlanságból, a 
szakk.épzetlenségből eredő 
balesetek is. 

A munkabalesetek ala
kulásából levont helyzet
elemzés arra figyelmeztet, 
hogy a munkabiztonság
nak a szakszervezeti ér
dekvédelmi tevékenysé
günkben egyenrangú he
lyet kell kapnia a munka
vállalók kollektív szerző
désében megfogalmazott 
jogainak érvényesítése ·so
rán. 

P. J. 
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Megszűnik a többszörös tagság 
.,, 

Uj biztosítási formák 
a Rudolfnál 

Száztizenkilenc éves múltra te
kint vissza a vasutasok legrégebbi 
biztosítási egyesülete, amely idén 
májusában megtartott közgyűlésen 
régi-új nevet vett fel, nevezetesen 
Magyar Államvasúti Alkalmazot
tak Els6 Segélyegyesülete Rudolf 
Biztosító. 

A megújult egyesület szeretne 
minél több vasutast tagjai sorába 
fogadni, ezért is rendezte meg kö
zelmúltban Szegeden, az üzleti
gazgatóság tanácstennében a dél
alföldi szervezők tanácskozását. 

Dr. Alberti Sándor ügyvezető 
elnök tájékoztatójában kiemelt 
hangsúlyt kapott a tagság megtar
tása, új tagok beszervezése. E cél
ból módosították a tagsági vi
szonyt is, amely a jövőben kiter
jedhet minden 14. életévét betöl
tött személyre. Az ügyvezető el
nök a változásokról szólva elmon
dotta: az egyesületi tagdíjak - az 
R. 30 Balesetbiztosítás kivételével, 
mely fix összegű - értékkövetők, 
tehát a forint változását követi. A 
tagdíj változással arányosan érték
követővé válnak a segélyek, szol
gáltatások is. Megszűnik a több
szörös tagság. A hagyományos 
szociális családvédelmi segély és 
szolgáltatási rendszerben kétszeres 
tagságot, az 1994. július elsejétől 
bevezetett Rudolf Extra segélye-

zés, szolgáltatása és az R. 30 Bal
esetbiztosításra egyszeres tagságot 
lehet létesíteni. Az R. 30 Baleset
biztosítást az egyesület önálló te
vékenységben végzi. A Rudolf 
Biztosító és Segélyegyesület 
egyéb módon is a tagság és érdek
lődők szolgálatában áll. Várhatóan 
év végéig átadásra kerül új beru
házásuk, a hévízi Erzsébet Szállo
da. Terveik között szerepel a haj
dúszoboszlói és parádfürdői üdü
lők korszerűsítése, amelyre a kö
vetkező években kerül sor. 

A biztosítási formákban bekö
vetkezett változásokat dr. Radnai 
Jenőné ismertette. Mint mondotta 
a Rudolf Extra segély, szolgáltatá
si rendszer 6 alapsegélyt, kétféle 
alapszolgáltatást nyújt tagjainak és 
kiegészítő segélyként nyugdíjki
egészítő járadékot kínál a leendő 
tagnak. Nem feledkeznek meg a 
fiatalabb generációról sem, ré
szükre a lakásvásárláshoz nyújta
nak jelentős segélyösszeget. 

Önálló balesetbiztosítást ajánla
nak eddigi és leendő tagjainak. Har
minc forint havi tagdíj mellett, ha 
biztosítási esemény (baleseti halál, 
vagy balesetből szánnazó 100 szá
zalékos rokkantság) bekövetkezne, 
a Rudolf Biztosító 240 ezer forint 
kifizetésére vállal kötelezettséget. 

(Gellért) 

Mi lesz veled, Gyermekvasút? 
címmel. 

A Magyar Államvasutak Rt. Budapesti Üzletigazgatósága 
Európa egyetlen "gyermekvasútja" jövőjének biztosítása cél

jából ötletpályázatot hirdet: 
A Széchenyi-hegyi végállomásról 

1948-ban indult útjára az első sze
relvény, és ezzel megkezdte múl<ö
dését a világviszony[atban is ritka
ságszámba menő Uttörővasút. A 
kisvasút hosszú évtizedeken ke
resztül betöltötte hivatását, a tanu
lásban élenjáró, és vasúti érdeklő
désű gyerekek 'munkahelye", 'szó
rakozó-helye• lett, akik itt kicsiben 
tanulhatták meg a vasúti szolgálat 
fortélyait. Az évek során több ezer 
'vasutas pa�ás' várta, hogy tizenöt 
naponként rá kerüljön a sor a szol
gálatban és ·eljátszhassa· a vonat
fékező, a jegyvizsgáló, váltókezelő, 
sőt a rendelkező forgalmi szolgálat
tevő, illetve a postás szerepét. Ko
moly játék ez, hiszen a gyermekek 
önállóan és felelősségteljesen látják 
el a rájuk bízott feladatokat, sőt, 
sokszor egész életpályájukat meg
határozzák az itt eltöltött évek. A 
vasút jelenlegi, és volt vezetői kö
zött csakúgy, mint az élet más te
rületén szép számmal talál�atók 
neves személyiségek, akik az ELET
tel először itt a Gyermekvasúton 
(Úttörővasúton kerültek közvetlen 
kapcsolatba A fegyelmezett szolgá
lat az egymásrautaltság, a baráti 
közösségek, az örömök és bánatok, 
mind-mind elősegítették, hogy ezek 
a gyerekek megismerjék a vasúti 
hivatás, a munka szépségeit, értel
mét. Mindezen túlmenően e kisvas
út lassan már fél évszázada szol
gálja az odalátogató kirándulók, tú
risták kikapcsolódását, szórakozá
sát. A festői környezetben kanyargó 
vonatokról csodálatos panoráma 
tárul a látogató elé, a friss levegő 
és a romantikus hangulat páratlan 
élményt nyújt. 

Az elmúlt évek során a Gyermek
vasút múl<ödése fenntartása végve
szélybe került. Kiöregedtek a jár
művek, az állomásépületek és a pá
lya állapota is jócskán hagy kívá,n
nivalót maga után. Sajnos a MAV 
Rt. ismerve nehéz gazdasági hely
zetét - a jelen körülmények között 
egymaga Reflil képes a._ l9svasút 
megújítására, eiért szükséges len
ne, hogy a társadalom más erői is 

a lehetőségeikhez képest, részt ve
gyenek e csodálatos intézmény 
megmentésében. 

A pályázat célja: 
1. A Gyermekvasút gazdaságos 

üzemeltetése valamely társasági 
formában. 

2. A Gyermekvasút biztonságos 
üzemeltetése, figyelemmel az el
használódott infrastruktúrára, jár
műparkra, vágányhálózatra. 

3. A Gyermekvasút vonzóvá té
tele, bekapcsolása az idegenforga
lom vérkeringésébe, szolgáltatásai
nak korszerűsítésére, környezeté
nek hasznosítása. 

4. A Gyermekvasút külföldi kap
csolatainak felújítása, kiszélesítése , 
ápolása. 

5. A Gyermekvasút szerkezeté
nek átalakítása, korszerűsítése, régi 
hírnevének visszaállítása. 

6. Továbbra is meghatározó sze
repe kell, hogy legyen az ott foglal
koztatott gyermekek nevelésének a 
szakma megszerettetésének és 
megismertetésének, a szabadidő 
hasznos eltöltésének. 'Oktatás kul
túráit környezetben'. 

Mindezeket figyelembevéve ké
rünk minden segítőkész, jószándé
kú embert, - legyen az vasutas, 
vagy vasúton kívüli -, aki ötleteivel, 
javaslataival segíteni kíván vagy tud 
a Gyermekvasút megőrzésében, 
működésének további fenntartásá
ban, hogy ötleteit, gondolatait ves
�e papírra és küldje meg a M_agyar 
Allamvasutak Rt. Budapesti Uzleti
gazgatósága Munkaügyi és Humán
politikai Osztály címére (1087 Bu
dapest, Kerepesi út 3. Pf. 9.) A bo
rítékra kérjük ráírni: 'Mi lesz veled 
Gyermekvasút' Ötletpályázat. Felvi
lágosítás ugyanott kérhető a 113-
8413-as telefonszámon. 

A beérkező ötleteket, javaslatokat 
egy szakmai bizottság fogja elbírál
ni. Elbírálás után a pályázatok meg
tekinthetők a megadott címen. A 
pályázat eredményét nyilvánosság
ra hozzuk. A hasznosítható és meg
valósítható pályamunkákat díjazzuk. 

A pályázatok ( ötletek) beküldési 
határideje: 1994. november 30. 

Az útkeresés jegyében 

A GWK MÁ VTOURS 
bővítette szolgáltatásait 

A holland-magyar érdekeltsé
gű utazási iroda, a GWK MÁV
TOURS vezetői a megalakulása 
óta arra törekszenek, hogy bővít
sék szolgáltatásaikat. A kiutazta
tás, a belföldi és a nemzetközi 
vasúti jegy eladás mellett valu
taváltással és eladással is foglal
koznak. Ez az üzletág olyan 
gyorsan fejlődött, hogy rövid 
idő alatt fő profillá nőtte ki ma
gát. 

Hans P. van der Hagen ügy
vezető igazgató, akivel az utazá
si iroda Teréz krt. 62. szám alatti 
központjában beszélgettem, ar
ról tájékoztatott, hogy legfőbb 
céljuk, az utazási irodát felkere
ső ügyfelek színl'onalas kiszol
gálása. Ez azt jelenti, hogy a 
külföldre utazni szándékozók
nak segítenek az úti program 
összeállításában. Igyekeznek 
gyors, pontos kiszolgálást bizto
sítani és ajánlataik közül a 
komplett szolgáltatások szere
pelnek az első helyen. Ez, érte
lemszerűen magában foglalja a 
szállást, a programajánlatot, a 
menetjegyet és a biztosítás inté
zését. Ha az ügyfél a kínálatukat 
nem tartja elegendőnek további 
tanácsokat adnak rés:tére. Az 

ügyvezető igazgató kétszer is 
megismételte: ők első osztályú, 
színvonalas szolgáltatásokkal 
akarják megalapozni jó hírnevü
ket. 

Egyenlőre előre meghirdetett 
programjaik nincsenek. De 
egyéni és társasutakat - külön 
rendelésre is - változatlanul 
szerveznek. Hagen úr megfogal
mazása szerint külön rendelésre 
olyan, "méretre" szabott utakat, 

üzleteket is terveznek, amelyek 
rentabilisak a cégnek és megfe
lelnek az ügyfélnek. Az olcsó 
utak szervezésétől sem zárkóz
nak el, de ezeknél a részvevők
nek a szolgáltatások alacsony 
színvonalával kell számolniuk. 
Erről egyébként az az első szá
mú vezető véleménye, hogy az 
olcsó utak mindig bizonytala
nok, s emellett ezek szülik a leg
több panaszt, elégedetlenséget. 

Beszélt az ügyvezető igazgató 
a Nemzeti Bankkal és számos 
más szervezettel, köztük első
sorban a MÁV-i-al kialakult jó 
kapcso!atról. Külön is kiemelte, 
hogy a MÁV tette lehetővé szá
munkra, hogy a Hollandiában 
immár 75 éve eredményesen 
működő GWK Magyarországon 
is megjelenhetett, s a főváros 
központjában utazási irodákat 
üzemeltethetnek, a főpályaudva
rokon, a Déliben, a Nyugatiban 
pedig valutaváltó irodát nyitot
tak, és hamarosan a Keletiben is 
nyílik hasonló iroda. Lehetősé
get kaptak arra is, hogy a Bécs
Budapest viszonylatban közle
kedő nemzetközi vonatokon He
gyeshalom és Győr között moz
gó valutaváltókat foglalkoztat
hatnak. 

Ehhez - mármint a valutavál
táshoz - kapcsolódik az a jó hír, 
mely szerint a GWK MÁVTO
URS a vasutasoknak és a család
tagoknak az arcképes igazol
vány, s a Valutalap felmutatására 
1 ,25 százalék kedvezményt 
nyújtanak, ha náluk váltanak va
lutát. 

- vic -

Hirdetésfelvétel 
Olvasóink, elsősorban a MÁV-szervek - siolgálatí 

főnökségek, intézmények, kft.-ék. MÁV-on kívüli 
szervek - figyelmébe ajánfjuk, hogy lapunkban a jö
vőb-en 

új szolgáltató rovatot 
indítunk. 

Mint ismeretes lakáscsere- hirdetéseket - dfjtalanul 
- eddig is közöltünk. Ez a tényleges és nyugdíjas 
vasutasoknak nyújtott szolgáltatás 

továbbra is ingyenes 
marad. 
Ám. ettől az úgynevezett apróhirdetéstől eltérő, 

minden egyéb hirdetés. 
legyen az páfyázat 
álláshirdetés 
szolgáltatás, 
különböző termékek, 
fogyasztási cikkek reklámozása, a terjedelemtől. il

letve a mérettől függetlenül díjköteles lesz. 
A"szolgáttatásaínkat igénybe vevő, jövőben leendő 

ügyfeleinknek jelezni szeretnénk azonban, hogy a saj
tóban kialakult, a hirdetés méretéhez igazodó díjak
hoz. viszonyítva 

jelentős, 25-50 
százalék kedvezményt 
biztosítunk, 

•. 

A hirdetéseket a szerkesztőségbe kérjük eljuttatni. . 
Cfm; 1068 Budapest, Benczúru. 41. Telefonon: a 19-

1 77/111�s üzemi, vagy a 142-0551-es városi száma-
kon lehet érdeklődni. 
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· LAKÁSCSERE 
Eladnám Somogyvár, Beslia

hegy 62. szám alatti 4000 négy
zetméteres ingatlanomat (termé
szetvédelmi terület mellett), rajta 
1 szoba, konyha, kamra, előszo
bás ház. Villany, víz van. Prés
ház-pincével és fürdőszobás 
melléképület, �örülbelül 40 gyü
mölcsfával. Erdeklődni lehet: 
napközben: 1224-894; 19-77-es 
telefons:támokon Pásku. Decsi
né: 1173-084; 14-86. Délután 17 
óra után: 1604-293-as telefon
számon. 

Eladó Szarvason a Köröspart
tól 200 méterre egy 26 négyzet
méteres faház 100 négyszögöles 
telekkel, villany, víz, gáz van. 
Érdeklődni lehet: Szarvas, Hárs
fa u. 8. 66/312-072 telefonszá
mon 20-21 óráig. Budapesten a 
1647-419-es számon. 

Elcserélném újpalotai egy és 
fél szobás, összkomfortos, tele
fonos öröklakásomat gödöllői 
hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: a l 647-419-es telefonszá
mon. 

Elcserélném Budapest XV. 
Landler lakótelepi egy plusz két 
félszobás 62 négyzetméteres 
összkomfortos tehermentes 
öröklakásomat a telepen lévő 2 
szobás öröklakásra, értékegyez
tetéssel. Érdeklődni lehet: a 
1662-842; 1663-841-es telefon
számokon. 

Elcserélném Budapest Déli 
pályaudvarnál lévő háromszobás 
gázfűtéses MÁV szolgálati laká
somat Budapest Déli pályaudvar 
közelében lévő kétszobás önkor
mányzati vagy megvásárolható 
MÁV-bérlakásra, MÁV-dolgo
zóval. Érdeklődni lehet az esti 
órákban az 1685-303-as, nap
közben a 22-13-as üzemi tele
fonszámon. 

Elcserélném XV. kerületi 59 
négyzetméteres, 2 szoba, nagy 
konyha, fürdőszoba, WC, kam

ra, nagy pincés, belül felújított, 
cirkó-fűtéssel ellátott, belső ud-

PÁLYÁZAT/
FELHÍVÁS 

A hatvani Vasutas Liszt 
Ferenc Művelődési ház fő
állású művelődés-szerve
zői munkakörbe felvételt 
hirdet. Címünk: 3000 Hat
van, Mészáros Lázár út 6. 

Írásbeli jelentkezést a 
pécsi Vasutas Művelődési 
Házba kérünk küldeni: 
Molnár Géza a Vasutas Or
szágos Közművelődési 
Egyesület ügyvezető-elnö
ke címre. 7621 Pécs, dr. 
Váradi Antal út 7/2. 

varos MÁV-bérlakásomat, kizá

rólag Káposztásmegyeri lakásra. 

Érdeklődni lehet: a 37-17-es 
üzemi telefonszámon Kissnénél. 

Elcserélném Nyírmihálydi 
felvételi épületben levő, szolgá
lati lakásomat, (2 szoba, konyha, 
előszoba, fürdőszoba, mellék
épületek, garázs, kis kert) egy 
minimum 2 szobás, összkomfor
tos, de legalább komfortos Deb
receni lakásra, MÁV-dolgozó
val. Érdeklődni lehet: Szabó Já
nos 4363 Nyírmihálydi, MÁV 
állomás, vagy a 92-76-os üzemi 
telefonszámon. 

Elcserélném budapesti _IX. 
kerületi 3 szobás, komfortos, 
földszintes, kertes, garázsos, te
lefonos MÁV-bérlakásomat 1,5-
2 szobás MÁY-lakásra Budapest 
területén. Erdeklődni lehet: 
2182-743-as telefonszámon 16-
20 óráig. 

Eladnánk, vagy Pest megye 
körzetében elcserélnénk Duna
keszi, Barátság u. 28. szám alatti 
67 négyzetméteres tehermentes 
öröklakásunkat. Irányár: 2,5 mil
lió forint. Érdeklődni lehet: a 
1128-70/167 munkahelyi tele
fonszámon, vagy a 06/27-344-
550 lakás telefonszámon 16 óra 
után. 

Halálozás 
Október 27-én 74 éves 

korában elhunyt dr. Varga 
Gyula ny. MÁV főtanácsos, 
aki aktív vasutasként 44 
évet töltött a MÁV szol_gá
latában. Pályafutása Ullő 
állomáson 1939 őszén 
kezdődött. A segédtiszti 
segéddíjas beosztásból ha
mar előlépett. Ullő után 
szolgált Vecsésen, Kőbá
nya-Alsón, Nagymaroson, 
Albertirsán, Rákosrende
zőn, Zebegényben és Ér
sekújváron. Végül a Vasúti 
Főosztály forgalmi szak
osztályánál kötött ki, ahol 
az aktív vasúti szolgálat 
utolsó időszakát osztályve
zető-helyettesi beosztás
ban töl tötte el. Szakmai 
munkája, vezetőbeosztása 
mellett 18 évig a MÁV 
tisztképzőn is tanított. Pél
dás szorgalmáért számos 
el ismerést, köztük Érde
mes és Kiváló Vasutas és 
egy alkalommal kormány 
kitüntetést is kapott. 

Dr. Varga Gyula temeté
se november 3-án volt a 

rákospalotai temetőben. 
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November 12-én, szomba
ton a MÁV Rt. és a három 
reprezentatív vasutas szak
szervezet - a VSz, a Moz
donyvezetők Szakszervezte 
és a VDSZSZ - szervezésé
ben fórumot rendeztek Deb
recenben az állomás nagy
oktatótermében. 

Rigó Zoltán vezérigazgató, 
közel másfélórás, vetített ké
pek.kel színesített előadásá
ban részletesen vázolta a 
MÁV helyzetét, majd ·várható 
jövőképét. Hosszan elemezte 
a bajokat előidéző okokat, 
majd a feladatokat ismertetve 
kijelentette: a kitűzött célok 
megvalósításáért együtt kí
ván dolgozni a szakszerveze
tek.kel, s ezért a vezetőktől, 
valamint a tisztségviselőktől 
türelmet és megértést kér. 

A vezérigazgató tájékoz
tatója után a szakszervezetek 
vezetői közül elsőnek dr. Már

kus Imre kért szót. 
A Vasutasok Szakszerveze

te számára nem most vált vi
lágossá, hogy a magyar vas
úttal mi fog történi. 

Ettől függetlenül számom
ra nagy örömet jelent ez a fó-

rum, mert a nyilvánosság 
előtt először itt hangzott el, 
hogy mit tervez a MÁV, az is
mertek mellett eddig ugyanis 
ismeretlen előterjesztések is 
elhangzottak. 

Elöljáróban két dologgal 
foglalkoznék. Először is azzal, 
hogy mit jelent a vasútügy 
megoldása az állampolgárok 
számára. 

Például azt, hogy Magyar
országon 1968 után ismétel
ten vasút megszüntetés és be
zárás került napirendre. Elő
térbe került újra, hogy egyes 
régiók teljes elszigetelődésre 
számíthatnak az ország kör
forgásától. Jogosnak tartom 
az önkormányzatok felhábo
rodását és tiltakozását mivel 
a kormányzat nem vette azt 
a fáradtságot, hogy a dönté
selőkészítés folyamatában 
megkérdezze őket; ugyan 
már mit gondolnak sorsuk 
ilyen irányú változtatásáról. 

Ma már csak 900 kilóméter 
átvilágításáról, gazdasági 
vizsgálatáról van szó. Ne le
gyenek illúzióink, hogy 1995-
ben nem lesz vonalbezárás ... 
Lesz. A vizsgálatok folynak, a 

Az államtitkár és a VSz elnöke 

Rigó Zoltán előadását tartja 

MÁV managenmentjének -
ezt a vezérigazgató úr előa
dásában is hallottuk - február 
végére, március elejére le kell 
tenni azt a javaslatot amely
ből látni lehet majd milyenek 
a racionalizálási elképzelések 
és ezeknek mi a konkrét ha
tása. 

Miért beszélünk a kilómé
terekről? 

Azért mert a kilóméterek a 
vonalbezárás, az átvilágítás, 
racionalizálás a MÁV-nak 
foglalkoztatás politikát jelent. 

A szakszervezeteknek -

ezen belül a Vasutasok Szak
szervezetének - ez stratégia 
kérdése, foglalkozás politikai 
kérdés. Én azt gondolom a 
munka békének három lába 
van, ha radikalizáljuk a vona
lat, ez a foglalkoztatáspoliti
kai megegyezés megállapo
dás, a kollektív szerződés 
kérdése, továbbá a bérek kér
dése. A sorrend hasonló mó
don alakulhat. 

Szeretném elmondani 
Önöknek, hogy a Merczel 

(Folytatás a 3. oldalon) 

egyszem bzt a vasúte észségügyró1 
Dr. Gyurkovics Sándor, a 

Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium köz
igazgatási államtitkára no
vember 2-án, hivatalában fo
gadta dr. Márkus Imrét, a 
Vasutasok Szakszervezeté
nek elnökét. A két vezető a 
vasútegészségügy időszerű 
kérdéseiről folytatott eszme
cserét. 

Szakszervezetünk elnöke, 
érdeklődésünkre elmondotta, s 
ezt az államtitkárnak is kifej
tette: a VSz ragaszkodik ahhoz, 
hogy a vasútegészségügy át
szervezése előtt, bizonyos veze
tői posztokra, lehetőleg me
nedzsertípusú vezetők kerülje
nek kiválasztásra. Ebben ne el
sősorban az életkor, hanem az 

• alkalmasság legyen a döntő. A 
VSz-nek az az álláspontja, 
hogy az érintett vezetői posz
tok pályáztatással kerüljenek 
újra betöltésre. Ez ugyanis ma
gában hordozza a régi és alkal
mas vezetők megtartását, illet
ve az új feladatokra alkalmat
lanok kiszűrését. Fontos, hogy 
ezt a gyakorlatot szelektíven 

alkalmazzák. Annál is inkább, 
mivel vannak területek, ahol a 
vezetőket már az év végével -
mandátumuk lejártával - fel 
kell menteni. Helyettük az új 
szervezeti rend kialakításáig, 
akár ideiglenesen, - amennyi
ben erre alkalmasak - a helyet
teseket is meg lehet bízni. 

- Nem fogadunk el olyan 
megoldást - hangsúlyozta az 
elnök - hogy vasútegészségügy 
átalakítását olyan emberek vé
gezzék, akiknek az új szervezet 
kialakításakor már lejár a 
mandátuma. Ez a megváltozott 
körülmények között elfogadha
tatlan. 

A másik témakör, amiről a 
két vezető szót váltott a MÁV 
átvilágítása volt. Erről mindkét 
félnek az volt az álláspontja, 
hogy lassan, vontatottan halad, 
az ezzel foglalkozó anyagok 
nem kerülnek le határidőre. 
Megkérdőjelezhető az is, hogy 
az átvilágításra fordítandó, kö
zel 13 millió forint kifizetése 
szükségessé válhat-e? 

Az érdekvédelmi oldalon 
nem látják tisztán, hogy az át-

világítás vajon szolgálja-e a 
megrendelő és a vasutasság ér
dekeit? Márkus Imre ezekre az 
aggályokra nyomatékosan fel
hívta a tárca vezetőinek a fi
gyelmét. 

A két vezető találkozóján 
szerepelt még az információ 
iránti igény. A VSz elnöke 
annak a véleményének adott 
hangot, hogy fontosnak tarta
ná, ha a minisztérium össze
hívná a vasútegészségügyi 
intézmények vezetőit és tájé-

koztatnák őket az átvilágítás
ról. Nem volna ugyanis sze
rencsés, ha a felelős beosztás
ban levő vezetők nem kapná
nak tájékoztatást és a vélemé
nyüket sem kérnék ki az intéz
ményükkel kapcsolatos válto
zásról. 

A felek végül megállapodtak 
abban, hogy kapcsolatukat a 
jövőben szorosabbra fűzik, 
rendszeresen és kölcsönös tá
jékoztatják egymást. 

/visi/ 

Másfajta 
privatizációt 

Sajtótájékoztató az MSZOSZ-ben 

A szövetségi tanács ülése után Nagy Sándor elnök és Vágó 
János alelnök ismertette az újságírókkal a testület álláspontját 
a privatizációs törvénytervezetről, amelyet az ÉT is megvitat. 
A két vezető tisztségviselő tájékoztatójából, kérdésekre adott 
válaszaiból kiderült, hogy az MSZOSZ számára elfogadhatatlan 
a kormány által a parlament elé terjesztendő törvénytervezet 
jelenlegi szövege. 

Az MSZOSZ privatizációs koncepciójának a lényege - hang
súlyozták az előadók -, hogy a magánosítás nem cél, hanem 
eszköz. Nem szabad egy esztendő költségvetési szempontjának 
alárendelni. A privatizációnak a gazdaságot kell szolgálnia. 
Ezért elsődleges a technológiai fejlesztés, a munkahelyteremtés, 
a tőkebevonás, a magyar áruk piacra juttatása. 

A szakszervezetek ellenzik a készpénzes privatizáció túlsú
lyát. Alapvető követelésük, hogy ne romoljanak, hanem javul
janak a munkavállalói tulajdonszerzés feltételei. A szövetségi 
tanács ezért megerősítette az MRP létjogosultságát, állást foglalt 
a vezetői-dolgozói együttes kivásárlás intézményének támoga
tása és a munkavállalói tulajdonszerzéssel összefüggő E-hitelek 
fenntartása mellett. Elképzelhető, hogy a jóléti-szociális intéz
mények ingyenesen jussanak dolgozói tulajdonba, hiszen ezek
ben rengeteg önkéntes társadalmi munka fekszik, ilymódon jog
gal tarthatnak rájuk igényt a munkavállalók. 

A szövetségi tanács ragaszkodik ahhoz, hogy a munkaválla
lók képviselői helyet kapjanak a szervezet igazgatótanácsában 
és felügyelőbizottságában, hogy érdemben beleszólhassanak a 
privatizáció egész folyamatába. A szakszervezetek döntést kö
vetelnek a tb-alapoknak járó vagyon átadásáról és sürgetik a 
helyi önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos kérdések törvényi 
rendezését. Fontosnak tartják a megfelelő garanciákat arra az 
esetre, ha az új tulajdonos nem tenne eleget a szerződésben 
vállalt kötelezettségeinek. Ellenzik a tervezetben szereplő rész
vénytársasági formát, ehelyett egy állami költségvetés alá ren
delt intézményt látnának szívesebben. Az előbbi forma ugyanis 
lehetetlenné tenné a társadalmi ellenőrzést. 

Az igazi kérdés - hangsúlyozta Nagy Sándor -, hogy a szak
szervezetek képesek lesznek-e érvényesíteni a fentebb vázolt 
szempontjaikat. Ezzel kapcsolatban csak reménykedni lehet. Ar
ra a kérdésre, hogy lassítani kell-e a privatizációt, így felelt: 
nem ez a lényeg, hanem az, jól vagy rosszul történik-e a pri
vatizáció. Ami a törvénytervezet elfogadásának időpontját illeti, 
erről úgy vélekedett, hogy célszerűbb lenne mihamarabb elfo
gadni, de reális időpontnak a jövő év eleje látszik. -tis-J 
------------�-�----

A munkavállalók felelőssége 

a f elügyelőbizottságokban 
A felügyelőbizottságokról 

szervezett sajtóbeszélgetést az 
Érdekvédelmi Tanácsadó Szol
gálat Egyesülés (ÉTOSZ), ame
lyet Kisgyörgy Sándor igazgató
helyettes vezetett. Mint ismere
tes, az utóbbi időben sok vállalat 
alakult át gazdasági társasággá, 
ahol felügyelőbizottságok szer
veződtek. Ennek tagja a munka
vállalók küldötte is. A törvény 
szerint e bizottságnak a társasá
gok működésének szabályozá
sát, jogszerűségét kell ellenőriz
nie. 

A gyakorlatban azonban sok a 
probléma, jelentősek az értelme
zési zavarok. Nem pontosan 
tisztázott, kit és hogyan választ
hatnak meg a munkavállalók 
küldöttévé, milyen jogosítvá
nyokkal rendelkezik a dolgozók 
képviselője. Senki nem foglal
kozik a felügyelőbizottságokkal, 
nem biztosított tagjaik képzése, 
nincs megoldva munkajogi vé-

delmük, amire igencsak rászo
rulnának, mert könnyen elbo
csáthatók, ha ellentmondanak a 
vállalatvezetésnek. 

A felügyelőbizottsági tagok 
anyagilag is felelnek, ha rossz 
döntéshez adják a nevüket. 
Ugyanakkor az információkat -
a cégek titoktartási rendelete mi
att - még a szakszervezetnek és 
az üzemi tanácsnak sem adhat
ják át. Felmerül a kérdés, ho
gyan tudják ilymódon képviselni 
a munkavállalói érdekeket? 

Az ilyen és hasonló tapasz
talatok összegezése céljából 
szervez egész napos országos 
konferenciát (november 28-án) 
az ÉTOSZ. A Frirdrich Ebert 
Alapítvány támogatásával meg
tartandó budapesti tanácskozás 
fővédnöke Kósáné Kovács Mag
da munkaügyi miniszter, s e'lőa
dói között szerepel egy német 
szakértő, és Sárközi Tamás pro
fesszor is. - kás -
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Fórum Debrecenben 
(Folytatás az 1. oldalról) 

cég, amely egyike a MÁV-ot 
átvilágító külföldi cégeknek -
és okosabbnál okosabb követ
keztetéseket von le - mondja 
meg amerikai szemmel azt, 
hogy hogyan kell Magyaror
szágon vasutat reformálni. 
Többször tárgyaltunk velük. 
Az ő javaslatukban 8-10 éves 
vasúti reformáció van. Erre 
mondtuk azt, hogy igen erről 
lehet tárgyalni. 

Találkoztunk a világbank 
képviselőivel is, akikről Önök 
is épp úgy tudják, mint én, 
hogy ők a magyar mumus, és 
a kormányzat minden nyilat
kozatában elmondja: mindent 
úgy kell csinálni ahogy ők 
mondják, mert ha nem, nincs 
hitel. A beszélgetésből kide
rült, sok állítás valótlan, ők 
egyhez ragaszkodnak, az pe
dig az, hogy készüljön el egy 
vasúti rekonstrukciós terv és 
akkor majd ezt átnézve el
mondják, hogy ebből mi_t tud
nak finanszírozni. Vannak te
hát itt alapos egymás mellett 
való "elbeszélések", és süke
tek párbeszédének tűnik a 
dolog. 

A rekonstrukciók illetve az 
átalakítás kérdésében a térsé
get érintően a Vasutasok 
Szakszervezete meghatározó
nak tartja Debrecen és térsé
gének kérdéskörét és ennek 
rendezését. Mit tettünk azért, 
hogy ez a régíó a jövőben is 
meghatározó szerepet kap
jon? Mint ismert Debrecen a 
tranzit szállítás egyik köz
pontja és Szentgotthárdról, 
vagy Hegyeshalomtól 4-6 óra 
alatt az áru eljuthat Záhony
ba. Ugyanakkor az átrakás 8-

12 órát vesz igénybe. Ha ez 
így marad ezen a vonalon 
nem fognak árut szállítani! 
Ezért tárgyalásokat kezdtünk 
az ukrán szakszervezetekkel 
- ezen különben résztvettek a 
szlovákok, csehek, lengyelek 
is. 

Szólni kell még a térségben 
érintett kft-k kérdéséről. A 
Vasutasok Szakszervezetének 
az az elvárása az új manage
menttől, hogy a korábbi ve
zérigazgatók és kormányok 
gyakorlatától eltérően gazda
sági számításokkal alátá
masztott javaslatot tegyen le, 
mint tárgyalási ajánlatot. 

Mi nyitottak vagyunk min
den olyan kérdésre, amely 
megoldja a vasutasok foglal
koztatásának ügyét. De sze
retnénk ha egyszer és min
denkorra vége lenne a jóbará
ti alapon tett javaslatoknak, 
mert ezek nem előremutatóak 
és konstruktívak. Nem mind
egy hogy kik javítják a vasúti 
kocsikat, mert előbb vagy 

utóbb lesz egy nagyon rosz
szul működő vasút és egy 
gazdag kft. A versenyhelyze
tet meg kell tartani! 

A vezetői felelősséget csak 
érinteném. Nagyon vátjuk a 

személyzetpolitikában törté
nő változást. Felelős politizá
lásra és egész más vezetői 
magatartásra van szükség. 

A munkabéke másik két 
feltétele a kollektív szerződés 
és a bér. A tárgyalások sajnos 
nem egészen azt a fordulatot 
vették amit a szakszervezetek 
vártak. 

Dr. Márkus Imre 

A bérről szólva el kell 
mondjam, hogy a szakszerve
zetek a "Békesi programból" 
nem fogadják el a '"'O" bérfej
lesztés elvét. Hangsúlyozom 
nem a bértömegre gondolok! 
10 százalék alatti bérfejlesz
tésről sem akarunk tárgyalni, 
és csak infláció körüli összeg
ről tudunk megállapodni. A 
bértárgyalások folynak és no
vember végére be kell feje-

Dr. Borsik János 

ződjenek. Abban vagyunk ér
dekeltek, hogy eredményt 
hozzanak, és a Mikulás vas
úton jöjjön. 

A Mozdonyvezetők Szak
szervezete képviseletében dr. 

Borsik János ügyvezető alel
nök fejtette ki véleményét. 

Nagyon örülök ennek a fó
rumnak és a meghívásnak, 
annál inkább mert tudomá
som szerint ilyen jellegű tájé
koztatásra az új vezér
igazgató úr működése óta 
nem került sor - hangsúlyoz
ta.- Örülünk, hogy mi is el
mondhatjuk véleményünket 
pontosan azért, mert a mos
tani kormányzatnak mintha 
nagyobb lenne a szándéka a 
változtatásra. 

A Mozdonyvezetők Szak
szervezete nevében szeret
ném elmondani, hogy a kö
tött megállapodásokat utólag 
sem támadtuk- főleg nem bí
róság előtt - és ez kiszámít
hatóvá és korrektté tette kap
csolatunkat a MÁV-val. Fon
tosnak tartom azt is, hogy 
foglalkoztatási gondokról kö
zösen próbáltunk változtatni, 
vagy javítani. Ennek egyik 
eredménye az, hogy már je
lenleg is körülbelül 200 moz
donyvezető dolgozik más 
munkakörben. 

Három kérdést szeretnék 
Önökkel ismertetni. Egyik az 
általános vasútpolitika, máso
dik a kollektív szerződés, a 
harmadik a kialakult tárgya
lásos helyzet. A Mozdonyve
zetők Szakszervezete már ko
rábban is állástfoglalt, hogy a 
megbeszélésekkor általános 
ökonómiai elvekről is beszél
ni kell. A szállítási ágazatokra 
külön-külön nem lehet jó tör
vényt hozni. Közben pedig a 
pénzügy, illetve a Közleke
dési Minisztérium mulasztá
sos törvénysértést is elköve
tett és emiatt nem jött létre az 
állam és a MÁV szerződése. 
Jelenleg tehát van törvény és 
nincs szerződés. 

A kollektív szerződésről 
tárgyalásainkon eddig egy lé
pést sem tudtunk előbbre lép
ni, pedig ennek a szerződés
nek .különös jelentősége van. 

Engem ebben nem túlságo
san érdekelt, más véleménye, 
hogy milyen szintű a vasuta
soknak adott juttatás. Ez egy 
érdekalku. Így állapodtunk 
meg és ez egy szerződés. Eb
ben a szerződésben vissza
menni a "0" pontra azt jelenti, 

hogy még a törvény eredeti 
szándékát is megkérdőjelez
zük. A kollektív szerződés 
megcsonkítása a jövő évi bér
ajánlat alacsony volta, a vo
nal megszüntetések, és lét
számleépítések konfliktust 
gerjesztő tényezők. 

A tárgyalásokról csak 
annyit, hogy legutolsó tár
gyalásunkkor - november 11-
én - a MÁV delegációjának 
úgyszólván semmilyen tár
gyalási jogosítványa sem 
volt. Így tárgyalni, meg
egyezni képtelenség. 

Gaskó István, a VDSZSZ 
elnöke többek között azt 
mondta: 

"Én azt gondolom a szak
szervezetek sorsa egy ilyen 
helyzetben mint a mostani 
össze van kötve, és apró 
konfliktusok nem ronthatják 
helyzetünket. Egységes fellé
pésre van tehát szükség, a 
Vasutasok Szakszervezete né
pi kezdeményezésre már 

Gaskó István 

1991-ben közlekedéspolitikai 
koncepció kidolgozását szor
galmazta. Ezt akkor a parla
ment leszavazta. Jelenleg vál
ságmenedzselés folyik, 
amelyben keverednek a napi, 
illetve stratégiai ügyek. 

Továbblépésre úgy tűnik, 
hogy a vasútmegszüntetés 
vagy más formában való mű
ködtetése nincs végíggondol
va és ötletszintű. 

Inflációt követő béremelést 
kérünk mi is és meggyőződé
sünk, hogy létszámleépítésre 
fejlesztés nélkül nem kerülhet 
sor." 

Kép és szöveg: 
Veégh Ádám 
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A MÁV három új vezetóje 
a társaság helyzetéról 
TÁJÉKOZTATÓ A VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETÉBEN 

A MÁV Rt. néhány napja ki
nevezett három vezetője - dr. 
Szentgyörgyi Tamás gazdasági 
vezérigazgató-helyettes, dr. Kiss 
László stratégiai igazgató és 
Kardos Gábor marketing igazga
tó - november 9-én szakszerve
zetünk székházában tájékoz
tatást adott a MÁV helyzetéről 
és azokról a gazdasági felada
tokról, s a menedzsment stílusá
nak változásáról, amelyek meg
alapozzák az 1995. évi vasúti te
vékenységet. Az értekezleten 
részt vettek a területi és szakági 
titkárok, néhány alapszervezeti 
titkár és a központi apparátus 
szakértői. 

Dr. Szentgyörgyi Tamás beve
zető előadásában hangsúlyozta, 
hogy a MÁV történelmi idősza
kot él, soha korábban ennyire 
kedvezőtlen bérszabályozás! a 
vasúton még nem állapítottak 
mei, mint most 1995. évre. A 
MA V Rt. igen nehéz helyzetben 
van és ennek kialakulásában 
számos külső és belső tényező 
szerepet játszott. Nyilvánvaló, 
hogy a tulajdonos (az állam) 
nem teljesítette azokat a felada
tokat, amelyek reá hárultak, a 
nagyarányú teljesítménycsökke
nés is külső tényezőként játszott 
szerepet a mostani helyzet kiala
kulásában. Az ismert tényezők 
mellett az előadók hangsúlyoz
ták a korábbi vasúti vezetők fel
elősségét is a csődhelyzet előál
lásában. A MÁV Rt. helyzetében 
szükséges változást nemcsak a 
növekvő állami támogatásról, a 
belső szervezeti, szervezési vál
tozásoktól kell vámi, hanem 
emellett szükség van mélyreható 
szemlélet-változásra is. Erre a 
változásra elsősorban a me
nedzsment szintjén van szükség, 
de a munkavállalók széles köre
inél is igény van erre. Röviden 
szólt a jövő évi foglalkoztatási, 
bérezési kérdésekről is. A foglal
koztatással kapcsolatban el
mondta, hogy nem terveznek 
központilag előírt létszámcsök
kentést, de az érdekeltségi rend
szerbe beépítik az erre való ösz
tönzést. 

A bérfejlesztés mértékéről 
egyelőre adatokat mondani nem 
tudott, de hangsúlyozta a bérnö
vekedés központilag előírt kor
látait. Az elképzelések között 
említette a 13. havi fizetés eset
leges alapbéresítését. A gazdál
kodás hatékonyságát elsősorban 
a területeken tervezik növelni és 
ennek érdekében széles körűen 
alkalm.azott teljesítmény-érde
keltségi rendszert kívánnak be
vezetni. 

Dr. Kiss László szintén a gaz
dálkodási szemlélet megváltoz
tatásáról, a bevétel-költség össz
hangjának megteremtéséről és 
az eredmény-bér szorosabb kap
csolatának szükségességéről be
szélt. Elmondta, hogy a tervek 
szerinti 1995. évi körülbelül 40 

milliárd forint hiányból 25 mil
liárd forint fedezetét tudja a 
költségvetés vállalni. 15 milliár
dot viszont a MÁV-nak kell ha
tékony gazdasági intézkedések
kel előteremteni. Sok lehetősé
get lát egy jó ösztönzési rend
szer bevezetésében. 

Az elhangzott előadások után 
kérdéseket tehettek fel, illetve 
észrevételeiket mondhatták el a 
jelenlévők. Többen hangoztat
ták, hogy a munkavállalók vét
lenek a nagyarányú veszteségek 
és a kedvezőtlen tendenciák ki
alakulásában, s így számukra 
hátrányos bér és egyéb konzek
venciák érvényesítése igazságta
lan lenne. Kérték a mindig kor
rekt és gyors tájékoztatást. Fon
tosnak tartották, hogy a jövő 
évet megalapozó gazdasági és 
egyéb intézkedések időben tör
ténjenek meg. A kollektív szer
ződés vívmányait mindenképpen 
meg kell tartani, a munkaválla
lók méltányos bérfejlesztésre 
igényt tartanak. 

Az értekezlet azzal ért véget, 
hogy a stratégiai igazgató a gya
kori véleménycserét és konkrét 
tájékoztatást igért és azt, hogy a 
munkavállalókat közvetlenül 
érintő kérdésekben az érdekvé
delmi szervezetekkel megegye
zésre törekednek. 

s. J. 

November 8-án ülést tartott 

a gépészeti intéző bizottság 
A gépészeti intéző bizottság ülést tartott. Szabadi László titkár 

helyettes számolt be a VSz érdekegyeztető bizottság előző ülé
séről, melyen a MÁV által átadott ksz módosításokat tárgyalták. 
A jelzett visszalépéseket elfogadhatatlannak tartják. 

Az ülésen éles vita bontakozott ki a Legfelsőbb Bíróság ítélete 
nyomán kialakult helyzetről. Mint ismeretes a Legfelsőbb Bíró
ság a dombóvári szakmunkások perében a MÁV javára ítélt és 
így kérdésessé vált a perek folytatása. A döntés értelmében meg
várják a november 16-i tárgyalást, ahol a zalaegerszegi szak
munkások besorolása lesz a tét. 

A VSz elnöke a szakszervezetek és minisztériumok között 
folytatott tárgyalássorozatról tartott tájékoztatót, amely a MÁV 

racionalizálását foglalta magába. 
Az első előterjesztésekhez képest figyelembe vették az átdol

gozás és a tárgyalások során jelzett szakszervezeti véleményeket, 
de a PM nyomására mégis a majdnem eredeti előterjesztés került 
a kormány asztalára. 

Az ezzel kapcsolatos határozatot dr. Péter Mihály alelnök is
mertette. 

A részletes ismertetőből kitűnt, hogy a kormány szanálással 
rendezi a MÁV múltját, de a jövőjét csak nagyon korlátozott 
(mintegy 4000 kilométeren) mértékben kívánja kezelni. 
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Az utazók képviselője 
Beszélgetés .szabó Pál szegedi vonatvezetővel 

Szabó Pál, Szeged állomás 
vonatvezetője méltán népsze
rű a forgalmi utazók köré
ben. Ez nem véletlen, hiszen 
érdeküket képviseli mind a 
hely� mind az országos fóru
mokon: szűkebb hazájában, 
Szeged állomáson az - üzemi 
tanács elnöke, a szegedi üz
letigazgatóság területén a 
forgalmi utazók ügyvivője, a 
VSz mellett működő forgal
mi utazó tagozat helyettes ve
zetője. Vele beszélgettünk 
vasúti pályafutásáról, mun
kájáról és az utazók helyze
téről, gondjairól. 

Szabó Pál nagyapja példáját 
követve a vasutat választotta: 
1975. októberében került a 
dombóvári szertárhoz segéd
munkásnak. Két évvel később 
befejezte a szakmunkásképzőt, 
géplakatos szakmát szerzett. 
Atkerült a fűtőházba gőzmoz
dony lakatosnak. Nem sokkal 
később e térségben is megje
lentek a dízelmozdonyok, átké
pezte magát dízel-motorszere
lőnek. A család közben vissza
költözött Szegedre. Mozdony
vezető szeretett volna lenni, de 
jelentkezésénél előnyben ré
szesítették az érettségizetteket. 
Emiatt megvált a vontatástól és 
1980-ban átment a forgalom
hoz. Jegyvizsgálóként utazott, 
majd vonatvezetői vizsgát tett. 
Tizenegy éve vonatvezetőként 
utazik, jelenleg az lnterCity 
vonatokon. Munka mellett két 
éve leérettségizett, idén pedig 
úgy érezte szükséges a maga
sabb szakmai tudás, ezért a 
nemzetközi jegyvizsgáló vizs
gát is letette. 

- Nem bánta meg, hogy a 
kék parolint pirosra cserélte 
fel? 

- Egyáltalán nem. Olyan 
munkakörbe kerültem, ahol 
sok ember között forgolódha
tom, s közben sok élményben 
van részem. Azt vallom, hogy 
ma a jegyvizsgálónak kalauz
ként kell dolgoznia. A kalauz 
sokkal tágabb fogalmat takar, 
nemcsak a jegyet ellenőrzi, ha
nem az utas részére tájékoz
tatást ad, egyben betölti az 
utaskísérő szerepét, és ha a 
kedves utasnak beszélgetni van 
kedve, akkor ebben is partner. 
Véleményem szerint csak így 
érhető el, hogy az utas megelé
gedéssel fejezze be útját. A 80-
as évek elején a jegyvizsgálói 
munkát leszűkítették, a szol
gáltatás minimális lett. Most az 
IC-k előtérbe kerülésével, vál
tozott a helyzet. 

- Kedvenc útvonala? 
- Én Szegeden születtem, de 

a Dunántúlon nevelkedtem, ott 
töltöttem fiatal éveimet, így 
mindig megdobban a szívem, 
ha Dunán átmenve befutunk a 
Mecsek lankái közé. Az elmúlt 
15 év alatt sokfelé jártam, sok 
embert megismertem, s tapasz
taltam, hogy egy-egy vonalon 
mennyire mások az utasok, 
másként viszonyulnak egy
máshoz és a jegyvizsgálóhoz 
is. 

- Mit kell tudni ma egy jó 
jegyvizsgálónak? 

- Elsődlegesen udvariasnak 
kell lennie, nagyon sokat szá
mít a jó megjelenés, a tiszta 
egyenruha, az ápoltság. Fon
tosnak tartom a díjszabások 
alapos ismeretét és megfelelő 
alkalmazását. A jegyvizsgáló 
legyen jó emberismerő, tudjon 

alkalmazkodni a körülmények
hez, szót tudjon érteni az uta
sokkal és kritikus helyzetekben 
a vasút érdekét is tudja érvé
nyesíteni. Mi itt Szegeden a 
képzés során erre készítjük fel 
a leendő jegyvizsgálókat. 

Nekem mindig sikerült meg
találni a megfelelő hangnemet. 
Szeretem ezt az érdekes és vál
tozatos munkát, szeretek az 
emberekkel beszélni, számom
ra egyáltalán nem fárasztó a 
szolgálat. Hosszú időn keresz
tül a vasúti munka szélén volt 
a jegyvizsgálói beosztás. 
Négy-öt éve azonban változás 
következett be. A kereskedő 
vasút megfogalmazásával elő
térbe került a jegyvizsgálók 
felkészítése és felkészültsége. 
Ha ez az új körülmény példás 
emberi magatartással is páro
su 1, akkor az utas értékelni 
fogja a jegyvizsgálók munká
ját. 

- Van-e erre példa Szege
den? 

- Igen. A hatvan tagú utazó 
létszámból válogattuk ki azo
kat, akik megfelelnek a maga
sabb követelményeknek, s ők 
járnak az lnterCity vonatokon. 

- Mi a helyzet az utánpót
lással? 

- Szerencsére jönnek a fia
talok, érettségivel és idegen 
nyelvtudással, s lehet köztük 
válogatni. 

Szabó Pál szakvonali mun
kája mellett szakszervezeti 
tisztségeket is betölt. Így nem 
lepte meg a kérdés: 

- Mikor és hogyan került 
kapcsolatba a vasutas szak
szervezettel? 

- Nyolcvanhatban választot
tak meg helyettesnek. Két év 
múlva a VSz mellett működő 
utazói rétegbizottságba dele
gáltak. Abban az időben az 
utazó rétegbizottság együtt tar
totta üléseit a mozdonyveze
tőkkel, mivel lényegében ha
sonló munkakörülmények kö
zött dolgoztak és problémáik is 
azonosak voltak. Később fel
merült a forgalmi utazók szo
rosabb összefogásának, a szak
ma élesebb érdekképviseleté
nek a szükségessége, ami vé
gül is a tagozat létrehozásához 
vezetett. Kilencvenben Szeged 
állomás forgalmi utazói főbi
zalminak választottak, majd az 
országos választáson már mint 
az igazgatóság forgalmi utazó
inak ügyvivőjeként vettem 
részt, ez a tisztségem jelenleg 
is megvan. Főbizalmi funkci
ómról idén lemondtam, mivel 
megválasztottak az állomás 
üzemi tanácsának elnökének. 
Legutóbb, az országos küldött
közgyűlésen újabb megtisztel
tetés ért, a forgalmi utazó ta-

gozat vezetőjének helyettesi 
feladatával bíztak meg. 

- Mivel a tagozat törekvése 
egybeesett a MÁV vezetőinek 
elképzeléseivel, így a jegyvizs
gálóknak jcbb munkakörül
mény! és a magasabb szintű 
munkához párosuló anyagi el
ismerést tudtunk biztosítani. 
Szegeden pedig a helyi sajátos
ságoknak megfelelően főleg a 
vidékről bejárók munkakörül
ményein javítottunk. 

Napjainkban milyen 
gondok, problémák foglal
koztatják az utazókat? 

- Az elmúlt napokban nagy 
vihart kavart az a bejelentés, 
mely szerint vasútvonalakat 
szüntetnek meg, illetve önkor
mányzati kezelésbe adnak át. 
Ha a személyszállító vonatok 
kiszolgálását nézzük, akkor há
lózati szinten jelenleg közel 
ezer jegyvizsgáló hiányzik. Ez 
a létszámhiány a MÁV-nak 
kedvező lehet, a mellékvona
lak megszüntetésével azonban 
megnehezedik a jegyvizsgálók 
bejárása a nagyobb telepállo
másokra. S az sem világos szá
munkra, hogy hogyan képzelik 
az önkormányzatok általi fog
lalkoztatást. Egyáltalán, na
gyon kevés információ áll ren
delkezésünkre. 

Másik fontos kérdés a jövő 
évi bérfejlesztés és a kollektív 
szerződés. Ezt a kettőt nem le
het külön tárgyalni. Sok hely
ről az a vád éri az utazósze
mélyzetet, hogy a kollektív 
szerződés csak velük foglalko
zik. Nem szabad azonban elfe
lejteni, hogy ez egy különleges 
munkakör, más a munkarend, 
s ezért le kell konkrétan szabá
lyozni a pihenőidőt, a pihenő
napot, vagy a munkában tölt
hető időt. Mi a kollektív szer
ződés vívmányait szeretnénk 
megtartani. 

- Mint már korábban szó 
volt róla több funkciót tölt 
be. Hogyan lehet a különbö
ző társadalmi tevékenysége
ket összeegyeztetni úgy, hogy 
a dolgozók érdekeit jól kép
viselje? 

- Az üzemi tanács elnöké
nek megválasztását követően 
éppen a helyi gazdasági veze
tőkkel való ütközési pontok el
kerülése érdekében mondtam 
le a főbizalmiságról. Azt vi
szont előnyösnek tartom, hogy 
a szakszervezeti és a gazdasági 
álláspontokat ismerve az üze
mi tanács üléseken érdemben 
tudjak állástfoglalni. Hiszen a 
tanácsban a munkahelyi béke 
megteremtése a célunk. Állo
másunkon a gazdasági vezetők 
hozzáállása a szakszervezet és 
az üzemi tanács működéséhez 
segítőkész. Sok mindent közö
sen oldunk meg. Gondolok itt 
a szabadságok, szabadnapok 
kiadására és egyéb kérdésekre. 

A szakszervezettől a jóléti 
ügyek átkerültek az üzemi ta
nács hatáskörébe. Így a segé
lyek, a fizetés előlegek, a ka
matmentes kölcsönök, az al
bérleti hozzájárulások, stb. 
ügyében mindenkor a dolgo
zók érdekét képviselve hozzuk 
meg a döntéseket. 

- A sok elfoglaltság mellett 
jut-e idő a családra? 

- Szegeden lakom, három 
családom van, a kevés szaba
didőt megpróbálom velük töl
teni. 

Gellért József 

A huszonéves Vodicska Edit 

Vezető-állomáskezelő 
Ha Öreglak vasútállomáson 

leszáll az utas a Fonyód és Ka
posvár között közlekedő sze
mélyvonatról, két jelenség is 
szembeötlik. Az egyik a gon
dozott kis park, előtte kő
edénytartók, tavasztól őszig 
bennük virágok. A másik a 
mindig vasalt, tiszta egyenru
hába tisztelgő fiatal diáklány
nak tűnő, törékeny, szemü
veges vasutas. Tisztelgése vi
gyázzállása olyan szabályos, 
mintha katona iskolába tanulta 
volna. Törékeny alakjára rácá
fol - amikor a férfierőt igénylő, 
vonóvezetékes sorompó hajtó
karját megfogja, majd le- és 
felengedi a csapórudas sorom
pót. 

Személye felkeltette a fi
gyelmemet és beszélgetést 
kezdeményeztem vele. Eleinte 
ódzkodott, de végül mégis rá
állt. Kiderült, ő ennek az állo
másnak a vezető állomáskeze
lője. Korát és nevét nem titkol
ja, 22 éves és Vodicska Edit
nek hívják. 

Hogy lesz valakiből ilyen 
fiatalon állomásfőnök? 

Mint megtudtam, Editék 
családjában nem volt vasutas, 
pedig az ősök is évtizedek óta 
az öreglaki állomás mellett 
laktak. 

A mozdony füstje ugyan 
nem csapta meg, de kora gyer
mekkorától a vasútállomás 
mozgalmas élete, az érkező-in
duló vonatok füttye, zaja, az 
árurakodások sokfélesége fel
keltette érdeklődését. Mint 
minden gyerek képzeletében 
többször választott pályát, de 
mind ezek csak múló elhatáro
zások voltak. Emlékezete sze
rint alig volt tízéves, amikor a 
TV-ben többször hallotta a 
MÁV hirdetését, a sokak által 
ismert szlogent: Hív a vasút, 
vár a MÁV! Ez olyan nyomot 
hagyott lelkében, hogy elhatá
rozta: ő vasutas lesz. 

Elhatározását tett követte. 
Az általános iskola elvégzése 
után jelentkezett és felvételt 
nyert a dombóvári közlekedési 
szakközépiskolába. Társadal
mi ösztöndíjasként 1992-ben 
végzett. Azóta a vasútnál telje
sít szolgálatot. 

A megnyerő külsejű kedves 
arcú lányt szívesen fogadták 
az öreglaki vasutasok. Szorgal
mas, fegyelmezett munkája 
igazolta, hogy a bizalomra rá
szolgált. Először tartalékos 
forgalmi szolgálattevő volt, 
majd 1993-ban kinevezték ve
zető állomáskezelőnek. A be
osztottak, kettő kivételével, 
nők. 

Milyen is a vasúti szolgálat 
a csendesnek tűnő öreglaki ál
lomáson? 

Az állomásfőnök és a beosz
tottak egyértelmű véleménye 
alapján van teendőjük bőven. 
Nem unatkoznak. A 24/48 órás 
műszakban mindannyian pél
dásan ellátják a szolgálatot, 
kezelik a mechanikus sorom
pót, s darabáru feladást végez
n(;k. Ha kell megfogják a sep
rűt takarítanak, fűtési idényben 
tüzelnek. Emellett ellátják a 
pénztárosi, jegykiadói teendő
ket is. 

Vodicska Edit, hogyne kell
jen túlórázni beosztottjainak 
havonta szükség szerint 40-50 
óra plusz szolgálatot teljesít, 
mint közbeváltó. A vezető ál
lomáskezelőnek el kell látni a 
munkaügyi, anyaggazdálkodá
si, fizetőtiszti teendőket is. A 
szolgálat nem könnyű, de sen
ki nem panaszkodik. 

Igaz, míg korábban évente 
1200-1300 megrakott kocsi 
hagyta el az állomást, ma ez 
az első tíz hónapban lecsök
kent ötvenre. Felmérésük sze
rint a visszaesésben meghatá
rozók a közúti szállítás kínálta 
kedvező tarifaajánlatok, a ke
verő üzem megszűnése, a falu-

Tatán az állomás 

következik 
Az almásfüzitői, majd a tatabányai vonalszakasz átépítése 

nem mindennapi feladatokat rótt a közbeeső Tatára. A forgalom 
zökkenőmentesebbé tétele érdekében például 'külsős" szolgá
lattevőt is beállítottak a rekonstrukció időtartamára. Bár a mun
kálatok a nyílt vonalon befejeződtek, a tatai vasutasok mégsem 
lélegezhetnek föl, ezután már a múlt századi technikával ren
delkező állomás teljes korszerűsítése következik, és az sem 
lesz papírhéjú dió ... 

Thorday Zoltán felvétele 

ban és környékén tapasztalható 
termelési produktumok csök
kenése. Személyszállítási be
vételük havi 150 OOO forint. 

A 22 éves állomáskezeló 
olyan közösséget kovácsoltösz
sze, amiben nagy az összetartó 
erő, az egymásért érzett fel
elősség, a szolgálati fegyelem, 
amit a kívülálló rövid idő alatt 
is megtapasztalt. Ritka jelen
ség, hogy a főnökkel mindenki 
elégedett, ő pedig a felet
teseivel, a pécsi üzletigazgató
sággal. 

Beszélgetésünket őszinte 
önértékeléssel fejezi be: nem 
akarok pályát változtatni, de 
tudom, hogy évekre van még 
szükség ahhoz, hogy jó vas
utas legyek. 

Pásku Jenő 

,. 
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Tonzor Péter 
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Ila nlna rendóí a vonaton 

A JEGYVIZSGÁLÓKAT 
., 

KI VEDI MEG? 
Az elmúlt időszakban a 

külföldi és a hazai sajtót is 
élénken foglalkoztatták a 
hazánkban, főként az éjsza
kai órákban áthaladó nem
zetközi vonatokon - a Belg
rád-, a Hellas-, a Dacia-exp
resszen, valamint a Kálmán 
Imrén - uralkodó állapotok. 
Nemrég a belgrádi Politika 
című lap és egy szerb üzlet
ember nyilatkozata alapján 
a bécsi Wiener Zeitung jelen
tetett meg a rémregénybe il
ló történeteket. Ezek nyo
mán a Kurír egész oldalas 
összeállítást közölt. A szerb 
üzletember például azt nyi
latkozta: utazása során az a 
benyomása támadt a ma
gyar szakaszon, hogy a 
jegyvizsgálók, vonat- és 
mozdonyvezetők együtt
működnek a rablóbandák
kal. 

Az ilyen és ehhez hasonló 
rágalmak joggal sért* vas
utasaink, elsősorban a nem
zetközi vonatokon utazók 
önérzetét. A leginkább érin
tett Kelet pályaudvari for
galmi utazók VSz alapszer
vezetének vezetőit is felhá
borították ezek a sajtó köz
lemények. Hogy felháboro
dásuknak és az említett vo
natokon uralkodó - ahogy 
ők fogalmaztak - nem vad
nyugati, hanem balkáni ál
lapotoknak hangot adjanak, 
beszélgetésre kaptunk meg
hívást. 

A meghívást tolmácsoló, 
Fridrich Imre, a VSz forgalmi 
utazók tagozatvezetőjének 
társaságában, a délutáni 
órákban érkeztem a Keleti
be. A találkozó helyszíne 
Szabó János állomásfőnök 
irodája volt. A főnöki tár
gyalóasztalnál - rajtunk kí
vül - Palotai Árpád vonatve
zető az alapszervezet for
galmi utazók képviselője, 
Veres Ferenc vonatvezető, 
gazdasági felelős, Décsi Sán
dor jegyvizsgáló, Dobrovits 
Istvánné vonatvezető, Lódi 
István segéd vezénylő szb-el
nök foglalt helyet. 

Beszélgető partnereim, 
akik gyakran egymás sza
vába vágva ecsetelték a ró
zsásnak nem nevezhető 
helyzetet, azt egybehangzó
an állították, hogy a vonat
rablások azóta szaporodtak 
el, amióta a balkáni tranzit
vonatok a délszláv válság 
háborús eseményei miatt 
Magyarországon haladnak 
át. Ezt az eseménykönyvi 
bejegyz�sek tucatjai is iga
zolják. lzelítőül íme néhány 
példa: "jelentem, hogy 1993. 
10. 20-án a 269. sz. vonaton 
teljesítettem szolgálatot 
Horváth Zsolt vonatvezető
vel és Kun Jánosné jegyvizs
gálóval. A vonatot Tatabá
nya és Szárliget között meg
csapolták. Megállapítottuk, 
hogy robbanás történt... A 

tolvajok elmenekültek ... " 
Aláírás Kovács Zsolt." 

Jelentem, hogy 1993. 12. 
19-én a 340-es sz. vonaton 
teljesítettem szolgálatot. Ke
lenföld állomás után jelez
ték az utasok, hogy kirabol
ták őket. Három utas volt a 
sértett. Több utas arról tájé
koztatott, hogy három rossz 
külsejú utasa vonat ellenke
ző oldalán leszállt..." Alá
írás: Kopka Péter jegyvizsgá
ló. 

"Jelentem, hogy 1994. II. 
24-én a 269. sz. vonaton, 
mint vonatvezető teljesítet
tem szolgálatot. Bp.Kelen
föld és a Duna-híd között a 
vonatot megcsapolták. Há
rom személy a vonatról le
ugrott ... " Aláírás: Parag Gyu
la vonatvezető. 

Mivel az eseménykönyvi 
bejegyzések csaknem mind
egyikében szerepel: "meg
csapolták a vonatot", meg
kérdeztem: 

- Mit takar ez a kifejezés? 
- Arról van szó, hogy a 

rablás után az elkövetők 
nem a vészféket húzzák 
meg, hanem a két kocsi kö
zött a fővezeték elzáróvál
tón állítanak. Ebben az eset
ben lassan szökik el a leve
gő, - hangzott a i:övid vá
lasz. 

- Mi lesz a sorsa az ese
ménykönyvi bejegyzések
nek? Vizsgálják-e? Ha 
igen, történik-e érdemi in
tézkedés? - Ezt a kérdést, 
már az id6közben megérke
zett Szabó János állomásfő
nöknek tettem fel. 

- Ami ránk tartozik, azt 
helyben intézzük, ami a 
szolgálati fels6bbségre azt 
megküldjük az igazgatóság
nak. 

Az állomásfőnök egy, a 
beszélgetésünk témájához 
szorosan kapcsolódó, az üz
letigazgatóság forgalmi osz
tályának küldött jelentés 
másolatát tette elém, mint
egy igazolásul arra, amit a 
kérdésemre röviden vála
szolt. A jelentésben a követ
kező olvasható: 

"Jelentem, hogy a pálya
udvaron működő szakszer
vezetek jelzése alapján vo
natkísérő személyzetünk a 
saját és az utazóközönség 
testi épségéért aggódva ér
demi intézkedést fog köve
telni az üzletigazgatóság 
vezetésétől a nemzetközi 
vonatokon rendszeressé 
vált rablások megszüntetése 
érdekében. 

1993. Xl. 15-től napjainkig 
az alábbi vonatokon fordult 
elő rablás: 

1993. 10. 17. 340 sz. vonat 
10. 20. 269. sz. vonat 
11. 10. 269 sz. vonat 
11. 12. 331 sz. vonat 
11. 18. 269 sz. vonat 
11. 28. 269 sz. vonat 
12. 12. 269 sz. vonat 

12. 19. 340 sz. vonat 
12. 29. 269 sz. vonat 
1994. 01. 07. 269 sz. vonat 
A rendkívüli események-

ről készült eseménykönyvi 
jelentések minden esetben 
felterjesztésre kerültek. 

A rendőri kiséret biztosí
tása, valamint a vonatkisérő 
személyzet rádióval történő 
ellátása továbbra is megol
datlan. 

Kérek szíves intézkedést a 
vonatok védelmére, vala
mint a munkáltató és a 
szakszervezetek közötti vi
ták megelőzésére." 

- Mi történt ezután? 
- Az igazgatóság szabá-

lyozást készített a nemzet
közi vonatok védelmének 
elősegítésére - kapcsolódott 
a beszélgetésbe Lódi István 
segédvezénylő. - Ebben ar
ról tájékoztattak bennünket, 
hogy az elkövetett bűncse
lekmények felderítésének 
elősegítésére négy rádió 
adó-vevő készüléket bizto
sítanak, a fokozottan veszé
lyeztetett vonatokon szolgá
latot teljesítő dolgozóink ré
szére. 

- Ez is valami, bár többre 
lenne szükségünk, hogy 
még hatékonyabban tud
junk intézkedni - szólt köz
be Palotai Árpád. - Én 
azonban a rádiónál is fonto
sabbnak tartom a rendőri je
lenlétet. Annál is inkább, 
mivel az első járőrök meg
jelenése utáni hónapokban 
jelentősen csökkent a rablá
sok száma és nyugodtabbak 
voltak az éjszakák. 

- Nekem is az a tapasz
talatom, hogy az éjszakai 
vonatokon utazó egyenru
hás rendőrök, határőrök, de 
még a vámosok is elriaszt
ják a vonatrablókat - toldot
ta meg kollégája szavait Ve
res Ferenc. - Ha a rendőrök 
nemcsak esetenként, hanem 
rendszeresen járőröznének, 
az utasok és mi is nagyobb 
biztonságban lennénk. Kri
tikus helyzetekben lenne ki
hez fordulni, mert néhány
szor már előfordult, hogy a 
kötelességét teljesítő kollé
gákat megfenyegették. Ha 
pedig tettenérés miatt bíró
ságra kerül egy-egy rablási 
vagy egyéb ügy, hónapokig 
járhatunk a tárgyalásokra. 
Nem beszélve arról, ha né
ha alaptalan vádakkal is 
bennünket illetnek. 

Ami azt illeti, manapság 
nem irigylésre méltó az éj
szakai nemzetközi vonato
kon dolgozni. A· néhány 
órás beszélgetés után és az 
eseménykönyvi bejegyezé
seket, jelentéseket olvasva 
bizony bennem is megfo
galmazódott a kérdés: ha 
nincs rendőr a vonaton, vajon 
ki védi meg a jegyvizsgálókat? 

Visi Ferenc 
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Megbízási szerzíídés 
a Ganz Ansaldóval és az OVIT-tal 

A Budapest-Hegyeshalom 
közöli nemzetközi fővonal 
korszerúsítését szolgáló MÁV 
Rt. megbízások szerves részei 
annak a 280 millió márka ösz
szegú, német hitelből megva
lósuló beruházásnak, amely az 
elmúlt év második felében 
kezdődött és várhatóan 1977-
ben fejeződik be. 

A MÁV Rt. a biztosí
tóberendezés korszerúsítésére 
korábban a Siemens és az Al
katell céggel már kötött szer
ződést. Most újabb cégek, a 
Ganz Ansaldo Rt., valamint az 
Országos Villamostávvezeték 
Rt. OVIT kapott hasonló meg
bízást. Pontosabban fogalmaz
va, a MÁV 785 millió forintról 
kötött szerződést a Ganz An
saldóval központi forgalomel
lenőrző és felsővezetéki ener
giatávvezérlő rendszer terve
zésére és kivitelezésére a he
gyeshalmi fővonalon. 

Aláírják a szenódést (Fotó: Tüttó) 

A korszerú forgalomirányítási 
technológia lehetővé teszi majd, 
hogy ezt a nagyforgalmú vasút
vonalat egy központból két sze
mély irányítsa. A vonal villa-

mosenergiaellátását is mindössze 
egy központi diszpécser vezérli. 
Ennek a rendszernek a kialakítá
sával a vonal négy transzformá
tor alállomása is helyi személy
zet nélkül, automatikusan üze
melhet. A kivitelezés ebben a hó
napban kezdődik. 

Ezzel egyidejűleg 868 millió 

Budapesttől Nyíregyházáig 

forint értékú megbízást kapott 
az OVIT Rt., a transzformátor 
alállomások korszerúsítésére. 
A 160 kilométer/órás sebesség 
bevezetéséhez, a nagyteljesít
ményú villamosmozdonyok 
üzemeltetéséhez ugyanis a je
lenlegi berendezéseket korsze
rúsíteni kell. 

Az lnterCityn gyorsan 
múlik az idö 

Megkopogtattam a mozdony 
ablakát és teljes megrőkönyödé
semre, nem a volt iskolatársam 
jelent meg az ablakban. Megkér
deztem a mozdonyvezetőt, hogy 
hol van Sándor, a barátom, 
ugyanis megbeszéltem vele egy 
potyautat Nyíregyházáig. Már 
meghiúsulni látszott a riport, 
amikor megjelent Pethő Tibor 
vonatvezető. Ó beengedett a 
szolgálati szakaszba, és készség
gel állt a rendelkezésemre. 

Még Monort sem hagytuk el, 
máris befejezték a jegyek elle
nőrzését. Az utánfizetési bevétel 
mintegy ezer forint, melyből a 
legnagyobb tétel egy jegykiegé
szítés volt. 

- A diákigazolvány nem volt 
lepecsételve - kezdi Tibor kér
dezés nélkül, - pedig a szeptem
ber 30-i határidő már régen le
telt. Nem tudom, hogy feledé
keny volt-e az utas, vagy csalni 
akart, nem az én feladatom el
dönteni, így a 700 forintot kifi
zettettem vele. 

- Az ilyen esetekből nem 
származik kellemetlenségetek? 

- Az lnterCityn ez nem jel
lemző, itt kulturáltabbak az em
berek. Azért néha előfordul né
hány akadékoskodó utas, akik 
hivatkoznak mindenre, végül 
könyörgésre fogják, hogy én 
ilyen meg olyan szívtelen va
gyok. Csak azt nem értik meg, 
hogy a szolgáltatásért fizetni 
kell. Próbáljon meg eljönni a 
fodrásztól úgy, hogy egy sima 
hajvágást fizet, amikor dauerol
ták a fejét. 

- A szabályok mmdig egyér
telműek? 

- Azért ott sincs minden rend
ben, mert gondold csak el, hogy 
az országgyúlési képviselőknek 
pótdíj nélkül kell kiállítanom a 
helyjegyet, míg a vele szemben 
ülő egyszerú utasnak ez száz fo
rinttal többe kerül. 

• 

- Dehát erről ti nem tehettek. 
- Valóban nem, de mégis min-

ket, illetve a vasutat szidják. 
Folytatnám tovább a beszélge
tést, de a jegyvizsgálóval együtt 
meggyőznek, hogy kellemesebb 
lesz az étkező kocsiban. Meg
hívnak egy pohár kólára, ame
lyet egy feltűnően csinos hölgy 
szolgál fel. Tiborral éppen az 
örök témánál, a nőknél tartunk, 
amikor megérkezik Ilonka, a 
másik jegyvizsgáló. Mindig talál 
magának elfoglaltságot még ak

kor is ha már nincs kezeletlen 
jegy. Vagy a fútésen, vagy a vi
lágításon kell állítani az utasok 
kényelmének megfelelően. 

Szeretném beszélgetésünket 
visszaterelni a régi kerékvágás
ba, de közli velem Tibor, hogy 
van egy kis dolga. Néhány 
perc múlva hangszórón keresz
tül közlik az utasokkal, hogy 
Hajdúszoboszló következik, 
majd ugyanezt megismétlik né
metül és angolul. Ránézek az 
órámra és megállapítom, hogy 
hajszál pontosak vagyunk. Úgy 
telt el ez a két óra, hogy észre 
sem vettük. 

Debrecenig bekapcsolódik a 
beszélgetésbe Ilonka is. Csak 
pár éve települt át Erdélyből, dc 
jól érzi itt magát. A férJe vonat
vezető szintén Nyíregyházán, ő 
is az lnterCityn fordában dolgo
zik. 

Még alig ürült ki a poharam 
máris a végállomáson vagyunk. 
Búcsút intek alkalmi jótevőim
nek, és már indulnék is tovább, 
amikor Tibor utánam szól: 

- Ha a déli vonattal utazol ha
za, akkor velük is tudsz beszél
getni, - mutat a két lányra, akik 

akkor szálltak le az étkező ko
csiból. 

Hazafelé útban megfogadom a 
tanácsot és a lányokhoz vezet az 
utam, bár most tisztességgel 
megváltottam a helyjegyet. 

Krisztinát és Szilviát az é<le
sanyjuk hozta a vonatra dolgoz
ni. Ez az egy bisztrókocsi folya
matosan fut, és úgy győzik, 
hogy három napo,t a két lány 
dolgozik, míg hármat az é<le
sanyjuk a főnökkel. Látszatra 
soknak tűnik a háromnapos mú
szak, de elég jól bírják, mivel éj
szaka nem kell dolgozni. 

Ha pedig Budapesten töltik az 
éjszakát, akkor az idejükbe be
lefér egy mozilátogatás is. 

- Hét éve dolgozom a ven
déglátásban - mondja Krisztina 
a szemében huncut mosollyal, 
persze ebbe beleszámoltam azt 
is, amikor diákként a strandon 
árultam. 

Közben vendégek érkeznek, s 
ő sietősen távozik. Egyre több 
rendelést vesz fel, így legna
gyobb csalódásomra rám már 
nem jut ideje. Feladom. Szólok, 
hogy kifizetném a kávémat, de 
mosolyogva közli, hogy ez a cég 
ajándéka. 

- Aztán szépeket írj rólunk! 
- szól utánam távoztomban, és 
újra mosolyog. 

Tonzor Péter 
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Az Osztrák-Magyar Állam
vasút Társaság magyarországi 
vonalainak államosításakor 
Baross Gábor arról is gondos
kodott, hogy a vasúti. gócpon
tokon, különösen ott, ahol üz
letvezet6ség is van, megfelelő 
méretű és kivitelezésű irodahá
zat is építtessen a m. kir. ál
lamvasutak igazgatósága. Sze
geden ez az elképzelés azért 
kapott különös hangsúlyt, mert 
az üzletvezetőség és a közpon
ti leszámoló hivatal irodái bér
házakban voltak elhelyezve, 
de az államosítás után az Al
föld-Fiumei Vasút szeged-ró
kusi és a budapest-temesvári 
fővonal szegedi állomását és 
egyéb létesítményeit is korsze
rűsíteni, bővíteni kellett. 

A város tanácsa a múlt szá
zad végén már több alkalom
mal sürgette a kereskedelemü
gyi miniszternél a pályaudva
rok átépítését és egy megfelelő 
irodaház építését. Az utóbbival 
kapcsolatban említésre méltó 
az 1892 szeptemberében tartott 
városi tanácsi ülés, amelyen a 
vasúti hivatalok ügye a közel
jövóben lejáró bérleti szerző
dések miatt került napirendre. 
Ekkor sürgős felterjesztésben 
azt javasolták a kereskedele
mügyi miniszternek, hogy az 
állam építtessen Szegeden az 
összes vasúti hivatal részére 
megfelelő épületet, amelynek 
költségei "a fizetni köteles bé
rösszegekben különösen is kel
lő fedezetet találnak. .. " Azt is 
kijelentették, hogy díjmente
sen adnak telket az irodaház 
részére. 

Ekkor már az államvasutak 
igazgatósága is tervbe vette az 
irodaház építését, aminek he
lyéül először a Tisza partján, a 
Stefánia-sétány végén, a köz
úti híd feljárójánál levő városi 
telket jelölték ki. (Ma a Móra 
Ferenc Múzeum előtti terület.) 
Ezt követően a főként az 1893. 
május l-én lejáró bérleti szer
zódések miatt - felgyorsultak 
az események. November kö
zepére már az épület ,, ... egy
szeruöb és nagyobb pompával 
kiállított tervei álltak az üzlet
vezetőség rendelkezésére". -
írta a Szegedi Napló november 
16-án, majd így folytatta: ,,Ma 
jártak itt ezügyben Pfaff és 
Perner m. kir. államvasúti fő
felügyelők Budapestről, kik 
Stelczel Frigyes főfelügyelő, 
h. üzletvezető kíséretében 
megszemlélték a Ferenc-téren 
kiszemelt helyet... Hogy a vas
úti palota építését mielőbb 
megkezdeni és befejezni szán
déka a kereskedelemügyi mi
niszternek, ez kitűnik azon 
rendelkezésből, mellyel meg
hagyta a szegedi üzletvezető
ségnek, hogy most már csak 
egy évre kösse meg a bérszer
zódést. .. " 

November utolsó napjaiban 
már az építési tőke is rendel
kezésre állt. Ekkor azonban 
újabb probléma keletkezett, 
mert a Széchenyi-téren a Wag-

ner házban levő irodák bérleti 
szerződését a tulajdonos csak 
újabb három évre volt hajlan
dó megkötni, az államvasút 
pedig nem volt hajlandó két 
évi bérleti díjat kidobni az ab
lakon. 

Az építkezést már majdnem 
meghiúsító vitának Pálfy Fe
renc polgármester tett pontot a 
végére, aki a nála járt küldött
séggel arra a megállapodásra 
jutott, hogy abban az esetben, 
ha a háziúr nem hajlandó egy 
évre megkötni a szerződést, az 
üzletvezetőséget a hatóság ide
iglenesen az újonnan épült ró
kusi iskolában, a Hungária 
szálló földszintjén és más al
kalmas létesítményekben fogja 
elhelyezni. A szerződés hírére 
sok háztulajdonos jelentkezett, 
végül a Jernei-házba és a 
Huszka-féle házba költözött az 
üzletvezetőség. Ezzel az épít
kezés megkezdése elől minden 
akadály elhárult. 

Szeged város Törvényható
sági Bizottsága 1893. január 
30-án 52. sz. alatt, majd április 
27-én 152. sz. alatt tárgyalta a 
"minden időben üzletvezető
ség, esetleg magasabb állami 
vasúti hivatal elhelyezésére 
szolgáló létesítmény céljára 
ingyen és tehermentesen áten
gedett egybefüggő házhelyek
re" vonatkozó előterjesztést és 
határozatában kimondta: "a Ti
sza Lajos körút, Kossuth Lajos 
sugárút, Fekete Sas utca és 
Pallavicini utcák által határolt 
három házhelyre osztott töm
böket a köztörvényhatósági bi
zottság az üzletvezetőség épü
letének céljaira és rendelteté
sére ingyen és tehermentesen a 
m. kir. államvasutaknak ezen
nel felajánlja ... " 

A m. kir. államvasutak 1893. 
május közepén 71.621/93. sz. 
alatt nyilvános pályázatot hir
detett a "Szegeden létesítendő 
épület előállításához szükséges 
összes munkák biztosítására ... " 
Az ajánlatok benyújtásának 
határideje 1893. június 13-án 
12 óra volt. 

A szegedi üzletvezetőség 
1893. augusztus elején azzal a 
rendelkezéssel kapta meg a pa
lota építési terveit a kereskede
lemügyi minisztertől, . hogy 
Przybilla és Szilágyi vállalko
zókkal, akik ajánlata a beérke
zett pályázatok közül a legked-

vezőbb volt, kezdesse meg a 
munkát. A Pfaff Ferenc tervei 
alapján épülő kilenctornyú pa
lota építési munkáit a vállalko
zók 1893. augusztus 2-án 
kezdték meg. Az építkezés üte
mére jellemző, hogy szeptem
ber közepén a következőket ír
ta a helyi sajtó: "már kezdenek 
kiemelkedni a földből a palota 
falai, állandóan nagy csomó 
munkás dolgozik az épüle
ten ... " 

November végén Ludvigh 
Gyula miniszteri tanácsos, az 
államvasutak igazgatója is 
megtekintette az épülő palotát 
és értesítette az üzletvezetősé
get, hogy a miniszter 400 fo
rintot utalt ki a munkásoknak, 
amit a szombaton tartandó 
bokrétaünnepen osztanak ki. 

1894. júniusában már a vá
ros egyik látványossága volt 
szecessziós elemeket is hordo
zó eklektikájával a Ferenc tér
ből "kinőtt" vöröskőóriás. Az 
üzletvezetőség díszes kerítés
sel és aszfalt burkolattal vette 
körül az impozáns épülettöm
böt. 

A Szegedi Napló 1894. júli
us 19-én közöl te a szenzációt: 
"Költözik az üzletvezetóség! 
Készen áll a m. kir. államvas
utak szegedi díszes palotája. A 
város hatósága is kiadta a pa
lota lakhatási engedélyét. Az 
üzletvezetóségi palota ezzel át 
van adva a használatnak." 

Az épület harmadik emeletét 
1943-ban építették. Ekkor a te
tőszerkezetet nem bontották le, 
hanem kézicsörlőkkel fokoza
tosan felemelték és így falaz
tak alá. Az elmúlt évben Sze
geden átvonuló zivatar a száz 
éves épület elöregedett tető
szerkezetét sem kímélte, a cse
répfedést több helyen megbon
totta, ezért elkerülhetetlenné 
vált a felújítás. Az épület bel
sejének is külön története van. 
Talán csak a főfalak vannak 
eredeti helyükön, olyan sok át
alakítás történt. 

Az üzletvezetőség szerve
zeti felépítése, vonalhálózata, 
története során, kisebb-na
gyobb mértékben többször 
változott, de a százéves épü
let mindig megőrizte eredeti 
funkcióját. 

Engi József 

,, ,, ,, 
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KEPZESI HIREK 
Mint a Magyar Vasutas 

előző számában beszámol
tunk róla a tisztségviselők 
korszerű felkészítése halaszt
hatatlan igényként merül fel, 
de sajnos a feltételek megte
remtése ma meghaladja a leg
több szakszervezet erejét, 
ezért közös érdekük, hogy 
minden külső segítséget meg
ragadjanak. A felkínálkozó 
külső segítség alatt a legtöbb 
esetben a szó legszorosabb 
értelmében külső, azaz kül
földi segítséget kell érteni. A 
Magyar Szakszervezetek Or
szágos Szövetsége lehetőségei 
természetesen sokkal nagyobb 
teret biztosítanak e tekintet
ben, mint amit bármely szak
mai szakszervezet önállóan 
meg tud szerezni. 

November elején járt ha
zánkban a Szabad Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövetsége 
(SZSZNSZ közép-kelet euró
pai főosztályának két munka
társa, azzal a céllal, hogy meg
ismerkedjenek a szakszerveze
ti képzés MSZOSZ-en belüli 
helyzetével és gyakorlatával. E 
cél érdekében egy egésznapos 
rendezvény keretében talál
koztak az MSZOSZ-hez tarto
zó szakmai szervezetek és a 
megyei képviseletek oktatással 
foglalkozó tisztségviselőivel. 
A vendégek elsősorban a hazai 
szakszervezetek oktatás terüle
tén elért eredményeire, nehéz
ségeire és terveire voltak kí

váncsiak. A felszólalók szinte 
kivétel nélkül az átfogó, rend
szeres és egymásra épülő kép
zés hiányát tekintették a legna
gyobb problémának. Többen 
beszámoltak arról, hogy az el
múlt években mindössze tö
mény információ-átadásra kor
látozódott a tisztségviselők is
mereteinek bővítése. 

Recept nélkül nálunk hozzá
vetőlegesen 400 gyógyszerfé
leséget lehet megvásárolni. Az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár főgyógyszerésze sze
rint azonban hiányzik a recept 
nélküli gyógyszerek mellé a 
lakosság tájékoztatása is. A 
legtöbb - vény nélkül kapható 
- külföldi terméknek egyéb
ként megvan az ugyanolyan 
hatóanyag-tartalmú magyar 
megfelelője - ötödannyi áron. 

• • • 

Az új lakáspolitikának nem
csak a lakáshoz jutás sokak 
számára nehezen megoldható 
gondján kell enyhíteni, de a 
szakemberek szerint a tömeges 
lakás- és épületfelújítás sem 
oldható meg állami segítség 
nélkül. Az 1990-et megelőző 
másfél évtizedben, többnyire 
paneltechnológiával, csaknem 
400 ezer lakás épült. Akkori
ban úgy gondolták, hogy az 
épületek 40-60 évig bírják ki 
különösebb átalakítás nélkül. 
Mára kiderült, hogy a panel
szerkezet 120 évet áll, ha több 
száz milliárd forintért a csöve
ket, vezetékeket kicserélik, a 
hőszigetelést megoldják. 

• • • 

A könyvek, újságok, folyói
ratok áfa-kulcs 1992 óta évről 
évre növekszik. A nulla-;záza
lékos áfát 1993-ban 6 százalé-

A korábban meglévő képzé
si rendszer felmorzsolódását 
elemezve szóba került a szak
szervezetek pénzügyi, vagyoni 
és ennek következményeként 
személyi és tárgyi feltételeinek 
elmúlt négy évben történt le
romlása, de ebben a korszerű 
képzési tartalom hiánya és a 
munkáltatás megváltozott fel
tételei is közrejátszottak. A 
meglévő nehézségek ellenére 
több szakmai szakszervezeti és 
MSZOSZ területi kezdemé
nyezésről is beszámoltak a 
résztvevők. Ezek közül a nyu
gat-magyarországi megyei 
képviseletek osztrák segítség
gel megtartott egy éves tanfo-
1 yama, illetve a Bölcsődei Dol
gozók Szakszervezete képzési 
tevékenysége emelhető ki pél
daként. Ez a szakszervezet a 
tagdíjak 15 százalékát fordítja 
képzésre. 

Megállapítható, hogy ma 
Magyarországon a szakszerve
zeti feladatok - tagok igénye 
szerinti - ellátáshoz a külön
böző helyi kezdeményezések 
nem biztosítják maradéktala
nul a tisztségviselők számára 
az elégséges felkészülés lehe
tőségét. 

Az SZSZNSZ képviselői 
azon túl, hogy segítő szándék
kal táj�kozódtak, nem jöttek 
üres kézzel. 1993. őszén Hu

bert Cambier egy három kötet
ből álló Szakszervezeti ABC-t 
írt, melynek magyar nyelvű 
nyers fordítását átadták a meg
jelenteknek. A rendezvény má
sodik napirendi pontjaként ez a 
kiadvány, pontosabban annak 
hasznosíthatósága volt a téma. 

A kiadvány az alábbi három 
fő fejezetből áll: 

1. Mi a szakszervezet? 
2. A szakszervezeti tiszt

ségviselők feladatai. 

kos váltotta fel, az idén pedig 
10 százalékos az áfa-kulcsa. A 
közelmúltban felvetődött a 12 
százalékos kulcs bevezetése is. 
Az olvasás ilyen mértékű meg
adóztatása Európában szinte 
ismeretlen. Az Egyesült Ki
rályságban, Írországban, Len
gyelországban nullaszázalé
kos, Spanyolországban három, 
Csehországban négyszázalé
kos forgalmi adó terheli a 
nyomtatott betűt. 

• • • 

November elsejétől jelentő
sen növekszik a mezőgazdasá
gi és élelmiszeripari termékek 
vámja, ami a fogyasztói árak
ban hasonló változásokat 
okoz. A kormány célja a ma
gyar mezőgazdaság védelme, 
valamint az emelésből várható 
850 millió forintos többletbe
vétel. Az importőrök szerint 
azonban a vámok emelésének 
sok esetben nincs köze a hazai 
termékek védelméhez. A bel
földi piacvédők sem fogadják 
egyértelmű örömmel az intéz
kedést. 

• • • 

Az értelmiségi szakszerve
zetek számításai szerint a feke
tegazdaság 700-900 milliárd 
forintot emel ki évente az ál
lam zsebéből. Ennek adóvon
zata 350 milliárd forint: a költ
ségvetési hiány összege. Ha a 

3. A szakszervezeti mozga
lom a társadalomban. 

A könyv célkitűzése szerint 
a szakszervezet piacgazdaság
ban elfoglalt helyét és felada
tait dolgozza fel rengeteg pél
dával, illetve különböző cso
portos foglalkozásra alkalmas 
feladat közbeiktatásával, ami 
érdekesen segíti a tananyag 
feldolgozását. A véleményal
kotók többsége amellett, hogy 
értékesnek ítélte a könyvet, 
egyetértett abban, amit a szer
ző az előszavában is megemlí
tett, azaz feltétlen szükség van 
arra, hogy megszülessen a ne
gyedik, a magyar viszonyokat 
is szem előtt tartó kötet is. 

A Szakszervezeti ABC köz
vetlenül hasznosítható értékeit 
természetesen a Vasutasok 
Szakszervezete képzési rend
szerébe a közeljövőben be kí
vánjuk építeni. 

Az eszmecsere végén a kül
földi vendégek összefoglaló
jukban arra a tenni akarásra 
hívták fel a figyelmünket, me
lyet egész itt tartózkodásuk 
alatt tapasztaltak. Véleményük 
szerint sokkal több - elsősor
ban személyi - feltétel van a 
birtokunkban, mint azt ma
gunk feltételezzük, ugyanak
kor a meglévő energiánkat a 
szolidaritás elve mentén össze 
kell hangolni. Elmondták, ah
hoz, hogy az SZSZNSZ kéz
zelfogható segítséget tudjon 
nyújtani, konkrét célirányos és 
megvalósítható terveket kell 
kidolgoznunk, amire az 1995. 
februárjában tartandó 
MSZOSZ kongresszus előké
szítésében résztvevő oktatási 
albizottság megfelelő fórum
nak mutatkozik. 

Karácsony Szilárd 

kormány "meg tudná fogni" 
ezt a pénzösszeget, az adózási 
fegyelem megszigorításával a 
befolyó pénz töredékével meg 
lehetne menteni például a fel
sőoktatást. 

• • • 

Kovács Pál népjóléti minisz
ter elmondta, hogy jövőre is 
adómentes lesz és alanyi jogon 
jár a családi pótlék, s januártól 
állampolgári jogúvá válik a 
gyermekgondozási segély. 
Számítani lehet arra, hogy a 
munkanélküliek · jövede
lempótló támogatásának finan
szírozásához igénybe veszik a 
Szolidaritási Alap összegét is. 

• • • 

A Gazdaságkutató Rt. 1995-
re a lakósság fogyasztásának 
mintegy két-három százalékos 
csökkenését tartja szükséges
nek, prognózisában ezzel szá
mol 22-25 százalékos infláció 
mellett. A jövő évi előrejelzés 
mintegy 17 százalékos nettó és 
19-20 százalékos bruttó átlag
kereset-növekedést feltételez. 
A foglalkoztatottak létszámá
nak további négy-öt százalé
kos csökkenését alapul véve, 
ez 13-14 százalékos bruttó ke
resetkiáramlásnak felel meg. A 
vállalkozók túlnyomó többsé
gükben a keresetnövekedés 
mérséklését jelzik. 

- tis. 

.. 
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ÁSVÁNYBARÁT KÖR 

Közel egy éve annak, hogy 
e lapban megjelentettük felhí
vásunkat ásványbarát kör ala
kítására. Örömmel tapasz
taltuk, hogy kezdeményezé
sünkre az ország szinte min
den részéből jelentkeztek. 
Munkatársaink, így februárban 
közel harmincan kaphatták 
meg programfüzetünket. Az 

elképzeléseink szerencsésen 
találkoztak tagjaink igényei
vel, így az elmúlt hét hónap
ban bejártuk Recsk, Bajna, 
Jászfalu, Gyöngyösoroszi, 
Gyöngyöstarján, Zemplén, Sü
meg, Zalahaláp és Pécs ismert 
és közkedvelt lelőhelyeit. Bát
ran állíthatjuk, hogy gyűjtemé
nyeink és szakmai tapasz
talataink jelentős szaporodásán 
kívül szép élményekkel és új 
barátokkal is gazdagabbak let
tünk. 

Az első évünk sikerein fel
buzdulva az eddigi tapasz
talatainkból leszűrt apróbb, el
sősorban szervezési változtatá
sokkal a jövőben is folytatni 
kívánjuk tevékenységünket, 
melyhez új, kezdő és gyakor
lott gyűjtótársakat egyaránt 
szeretettel várunk. 

Programjaink színesítése és 
gyűjtőútjaink sikeresebbé téte
le érdekében tapasztaltabb és 

gyakorlottabb társakat is kere
sünk. A soproni-, és kőszegi 
hegységet, a Mecseket és Vil
lányi, a Velencei, a Bükk és a 
Zemplén hegység északi részét 
jól ismerő vasutas kollégák 
között. 

Az 1995. évi programunkat 
szeretnénk már ez év decem
berében összeállítani. lgy az 
előzőekben felsoroltak jelent
kezését már november közepé
ig várjuk. Budapesten járó te
vékenységünk iránt érdeklő
dők csütörtökönként délelőtt 
10 órától a Szív utcai Vasutas 
Nyugdíjas Klubban megtekint
hetik a részükre ajándékozott 
ásványgyűjteményt, valamint 
a vasutas eszperantisták győri 
és miskolci klubjában a kö
rünktől kapott kis gyűjtemé
nyeket. 

Jelentkezni és érdeklődni 
Mód Mihálynál a 01/66-87-es 
üzemi, a 147-2752-es postai 
telefonszámokon hétköznap 
reggel 7 és délután 15 óra kö
zött, vagy levélben az 1136 
Budapest, Tátra u. 22/B. fsz. 2. 
címen lehet. Tagunk lehet min
den vasutas dolgozó és család
tag, a belépés semmilyen kö
telezettséggel nem jár, tagsági 
díj nincs. 

Felhívás! 
A MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Főnökség 

emlékanyag-gyűjtést szervez. A kisvasút múzeuma 
számára. A kisvasút 40 éves fennállása alkalmából, 
1988-ban, Hűvösvölgy állomáson nyilt meg a Gyer
mekvasút múzeuma. Itt, szerény körülmények között 
mutathatjuk be az építés megkezdésétől napjainkig 
eltelt időszak emlékeit. 

Az anyag a megnyitás óta folyamatosan, de lassan gya
rapszik. 

A múzeumot bővíteni szeretnénk, hogy a kisvasút fenn
állásának 50. évfordulójára, (1998) egy látványos, és hi
teles kiállítással mutathassuk be a fél évszázad nagyobb 
eseményeit, és hétköznapjait az érdeklődő nagyközönség
nek. 

Azzal a kéréssel fordulunk a Kedves Olvasóhoz, vasút
barátokhoz, volt Úttörővasutasokhoz, Gyermekvasutasok
hoz. hogy a birtokukban lévő, és számukra nélkülözhető 
vasúti emléktárgyakat, főleg a kisvasúttal kapcsolatos er& 
lékanyagokat, iratokat, jelvényeket, könyveket, kiadványo
kat, fotókat, rajzokat, festményekét és egyéb tárgyakat 
ajánlják fel állandó kiállításunk számára. 

Mindennemű segítséget köszönettel fogad a Gyer
mekvasút vezetősége: Budapest, Hűvösvölgy telefon: 
176-2921; 176-5615. 

Herczeg Miklós 
Gyermekvasút mb. vezetője 

1'1AG\'AR VASUTAS 
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. ,, i .,,,Nyujijasokat ,.ó Afapil\lá� 199f 
é\lben alapította a Vamltasok Siakszervezete a XII. kong. 
resszus határozata alapján. Célja: a rendkíwl nehéz 
élethelyzetbe került vasutas nyugdi}asok segítése. 

1994. 1-111. negyedévében 342 kérelem ér1'ezeffi ebből 
229 fő kapott. segélyt. ÖSszesen mintegy 650 OOO ,� 
rint. djffe�nciáltan történő felosztásával, különös tekm♦ 

tettet a MÁV-nál töltött évekre, a szociális rászorultságra 
és a rendkMlli élethelyzetre. 

Az. alapítvány kuratóriuma és segélyezési bizottságá
nak együttes ülésén az a döntés született, hogy az ata
pítvány továbbra is a rendkívüli élethelyzetben lévőket 
részesíti segélyben. 

Kérjük a VSz alapszervezetett. a gazdasági társaságok 
üg}Veletőit és támogatóinkat, amennyiben lehetóségük 
engedJ, segftsék anyagiakkal a' Nyugdíjas Alapítványt. 
hogy minél több bajba jutott nyugdijason tudjunk segí
teni. 

Kvaka Miháfyné 
Segélyezési Bizottság 

titkára 

Akiket megcsapott 

a kályha füstje 
A II. állítóközpont dol

gozói örömmel fogadták 
az új kályhát. A réginek 
kettétört a teteje, tehát rá
szolgált a selejtezésre. Az 
új ott feszít a sarokban és 
ontja magából a füstöt. 
Igen a füstöt, nem a mele
get. Már próbáltak vele 
mindent a barkácsoló ked
vű váltókezelők, de bi
zony a jó öreg törött tete
jűt nem tudja felülmúlni, 
legfeljebb csak füstterme
lésben. 

Talán azzal van baj, 

gondolták a vasutasok, 
hogy a lengyel kályha 
nem bírja a magyar dorogi 
diót. Márpedig ha egy len
gyel kályha nacionalista, 
akkor hamarabb füstölne a 
német brikettől, mint a 
magyartól. Akkor hát mi a 
baj? 

Talán ott van a kutya el
ásva, hogy az ország leg
nagyobb forgalmú sze
mélypályaudvarán már 
nem illenék ilyen eszköz
zel fűteni. 

T.P. 

Fiam, nem gondolod, hogy a gyermekágyi segély 
kedvezöl,b lenne számunkra? 

· ·•"·•i·.•·• .i.... (Pint�·�·mjza) 

1994. NOVEMBER 23. 

LAKÁSCSERE 
Elcserélném Kiszombor na

gyállomási 71 négyzetméteres 
MÁV szolgálati lakásomat (2,5 
szoba, komfortos, előkertes, gaz
dasági udvarral) szegedi 1,5 szo
bás szolgálati lakásra. Érdeklódni 
lehet: a fenti címen Bányainé, 
vagy a 62/323-165-ös telefonszá
mon. 

Eladnám Somogyvár, Beslia
hegy 62. szám alatti 4000 négyzet
méteres ingatlanomat (termé
szetvédelmi terület mellett), rajta 1 
szoba, konyha, kamra, előszobás 
ház. Villany, víz van. Présház-pin
cével és fürdőszobás melléképület, 
körülbelül 40 gyümölcsfával. Ér
deklődni lehet: napközben: 1224-
894; 19-77-es telefonszámokon 
Pásku. Decsiné: 1173-084; 14-86. 
Délután 17 óra után: 1604-293-as 
telefonszámon. 

Eladó Szarvason a Körösparttól 
200 méterre egy 26 négyzetméte
res faház 100 négyszögöles telek
kel, villany, víz, gáz van. Érdek
lődni lehet: Szarvas, Hársfa u. 8. 
66/312-072 telefonszámon 20-21 
óráig. Budapesten a 1647-419-es 
számon. 

Elcserélném újpalotai egy és 
fél szobás, összkomfortos, telefo
nos öröklakásomat gödöllői hasona 

ló lakásra. Érdeklődni lehet: a 
1647-419-es telefonszámon. 

Elcserélném Budapest XV. 
Landler lakótelepi egy plusz két 
félszobás 62 négyzetméteres össz
komfortos tehermentes öröklaká
somat a telepen lévő 2 szobás 
öröklakásra, értékegyeztetéssel. 
Érdeklódni lehet: a 1662-842; 
1663-841-es telefonszámokon. 

Elcserélném Budapest Déli pá
lyaudvarnál lévő háromszobás 
gázfűtéses MÁV szolgálati lakáso
mat Budapest Déli pályaudvar kö
zelében lévő kétszobás önkor
má!1yzati vagy me�vásárolható 
MA V- bérlakásra, MA V-dolgozó
val. Érdeklődni lehet az esti órák
ban az 1685-303-as, napközben a 
22-13- as üzemi telefonszámon. 

Elcserélném XV. kerületi 59 

négyzetméteres, 2 szoba, nagy 
konyha, fürdőszoba, WC, kamra, 
nagy pincés, belül felújított, cirkó
fűtéssel ellátott, belsd udvaros 
MÁV-bérlakásomat, kizárólag Ká
posztásmegyeri lakásra. Érdekldd
ni lehet: a 37-17-es üzemi telefon
számon Kissnénél. 

Elcserélném Nyírmihálydi fel
vételi épületben levő, szolgálati la
kásomat, (2 szoba, konyha, elósm
ba, fürdőszoba, melléképületek, 
garázs, kis kert) egy minimum 2 
szobás, összkomfortos, de leg
alább komfortos Debreceni lakás
ra, MÁV-dolgozóval. Érdeklódni 
lehet: Szabó János 4363 Nyírmi
hálydi, MÁV állomás, vagy a 92-
76-os üzemi telefonszámon. 
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Közlemény 
A József Attila Színház 
igazgatósága értesíti az 
Egri István bérlettel rendel
kező vasutasokat, hogy vá
rakozásukkal ellentétben, 
decemberben nem tervez
nek bérleti előadást. 

HALÁLOZÁS 
A gyászhír mindig lehangoló, 

különösen az, ha közeli ismerős, 
egykori munkatárs távozásáról 
kapunk hírt a gyászjelentésben. 
Engem is lehangolt, amikor a 
VSz Benczur utcai központjába 
lépve, a hirdetmények közé ki
függesztett gyászjelentést elol
vastam. Ez állt rajta: október 24-
én 84 éves korában elhunyt 
Mrovcsák József. 

Hogy ki volt ő és pályája hon
nan indult a vasutas munkásból 
lett sportvezetőnek? Mint a 
BVSC labdarúgója 1936-tól az 
angyalföldi pályafenntartá.si kézi
szerszámokat gyártó MAV kis
üzemben, a "kapagyárban· laka
tosként dolgozott. Tizenegy évi 
üzemi élet után, 1947-ben, a 
vasutas-szakszervezet sportosz
tályára került, ahol hosszú évekig 

volt a vasutas sport egyik irányí
tója. Csendes, halkszavú, a spor
tot, főként a labdarúgást szerető 
kolléga volt. Emlékszem, hogy 
jóval túl az ötödik X-szen is he
lyet követelt magának a vasutas
szakszervezet kispályás üzemi, s 
a nagy pályás öregfiúk bajnoksá
gában indult csapatában. 

1971-ben vonult nyugalomba 
S mint társadalmi munkás még 
sokáig bejárt a szakszervezet
be, és részt vállalt a kulturne
velési és sportosztály munkájá
ban. A szakszervezeti mozga
lomban és a vasutas sport irá
nyításában végzett kiemelkedő 
munkájáért számos kitüntetést 
kapott. 

Mrovcsák Józsefet november 
9-én, az Újköztemetőben helyez
ték öröknyugalomba. 
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Az ÖGJ-nek saját költség
kerete ·nincs. Szokásjog alap
ján a felnőtt szakszervezettől 
igénylik meg rendezvényeik
hez a szükséges pénzt. Az 
oktatások egy részét a Szak
szervezeti Szövetség finan
szírozza. Egyes sportrendez
vényeket civil szponzorok tá
mogatnak, főleg természeti 
jutt;ttásokkal. 

Altalában elmondható, 
hogy 800 ezer - 1 millió ATS 
az amit évente felhasználnak. 
Ez körülbelül 20 százalékkal 
meghaladja az általuk befize
tett tagdíj teljes összegét. Te
hát a felnőttek hozzájárulnak 
az ifjúság költségeihez. A fel
használt összegből rendeznek 
igazgatósági és országos 
szintű sport rendezvényeket, 
ahol a tagok tanítási szünet
ben többnyire teljes !étszám
mal vesznek részt. Erdekes
ség, hogy a díjakat kisorsol
ják a résztvevők között. A 
győztesek csak "eszmei elis
merésben" részesülnek. Téli 
és nyári szabadidős progra
mokat anyagilag támogatnak. 
A tagok részéről igényelt 
korrepetálás, plusz tanfolya
mok, például nyelvtanulás 
költségét 50 százafékban át
vállalja. Kedvezményesen 
vásárolhatnak könyveket, 
színházjegyeket. A kollégi
umban alakuló önképző kö
röket anyagilag működtetik. 
(Színjátszó kör, zenekar utaz
tatása, fenntartása, stb.) A 
balesetet szenvedett tagok, 
egyéni segítséget kapnak , 
mely nemcsak anyagi jelle
gű, hanem inkább a közössé
gi törődést jelenti. A tisztség
viselőket tárgyjutalmakkal, 
ingyenes üdülési lehetősé
gekkel jutalmazzák. 

Télen és nyáron egy-egy 
nemzetközi szakszervezeti if
júsági találkozót rendeznek, 
immár negyvenedik alkalom
mal. 

Képzés három lépcsőben 

Az ifjúsági szakszervezeti 
munkának elsődleges célja a 
fiatal munkavállalók szak
szervezeti közösségi munká
ra, aktivitásra való nevelése, 
kiválasztása. A fiatalokkal 
való törődés alapelve, hogy a 
jóirányú közösségben való 
részvétel megakadályozhatja 
az ifjúság szélsőséges irány
zatú társaságokhoz való csat
lakozását, erősíti bennük a 
közösség iránti felelősségér
zetet, s nem utolsó sorban az 
elhivatottságot a szakszerve
zet és a szociáldemokrácia 
(baloldaliság) iránt. Ennek 
megfelelően a választott 
tisztségviselőket komoly 
képzésben készesítik. Az ok
tatások időtartama egy-egy 
hét, melyben a tematikán kí
vül szerep jut a szabadidőnek 
és a szórakozásnak is. 

Első lépcsős oktatás (éven
te két alkalommal): az újon
nan választott bizalmik ré
szére: 

- közösségi gondolkodás 
játékos tanítása, 

- szakszervezeti élet. 
Második lépcsős oktatás 

(évente kettő): régebbi bizal
mik részére: 

- tanulók jogok és kötele
zettségek, 

- iskolára vonatkozó álla
mi törvények, 

"szociális biztosítási 
rendszer" magyarázata, 

- beszédtechnika, viselke
déstan. 

Harmadik lépcsős oktatás 
(évente egy): tanműhelyi, ve
zető, választott tisztségvise
lők részére: 

vasúti szabályzatok, 
(Kollektív szerződés) 

- politikai képzés ("szak
szervezet-pártoló és ellenző" 
pártok) 

- szónoklattan. 
A felsőbb szintű vezetőség 

(igazgatósági) részére két 
évente szintén egyhetes okta
tást, melynek fő témája a csa
patmunka szervezése, rendez
vények lebonyolítása, vala
mint a pénzügyek elsajátítása. 

A képzési lépcsőkkel gya
korlatilag a feladatokhoz 
szükséges ismeretekkel ru
házzák fel a tisztségviselő
ket. 

A rendkívül jól kiépített if
júsági szervezet segítségével 
már a legfiatalabb korban le
hetőség van a fiatalok szak
szervezeti nevelésére, a jövő 
funkcionáriusainak kiválasz
tására és képzésére. 

A végzett szakmunkásokta
nulók kikerülnek az ifjúsági 
szervezet kötelékéből és au
tomatikusan átkerülnek a fel
nőtt szakszervezeti csopor
tokba. Jellemzően itt is meg
őrzik aktivitásukat, ha nem is 
rögtön szakszervezeti funkci
ókban, hanem a hétköznapi 
életben. 

Összefoglalásként elmond
ható, hogy az Osztrák Vas
utasok Szakszervezete rend
kívül jól kihasználja azt a le
hetőséget, amit az biztosít, 
hogy a szakmunkástanuló in
tézményekben, kollégiumok
ban együtt van a jövő vas
utassága. Mivel az iskolák a 
vasúthoz tartoznak semmi 
nem akadályozza tevékeny
ségüket, a diákság önszerve
ződését, melyet jótékonyan, 
anyagilag �s erkölcsileg is tá
mogat az 0GB, így szerezve 
népszerűséget a szakszerve
zeti mozgalomnak. 

Az osztrák és magyar 

struktúra 

összehasonlítása 

A magyarországi képzési 
rendszer eltér az osztrákétól. 
A tanulók felváltva tanulnak 
állami és vasúti intézmé
nyekben. A járműjavítók pri
vatizációjával az ott működő 
nagyobb létszámú ipari taryu
lóképzés is kikerült a MAV 
közvetlen felügyeletéből. 
Törvényi szabályozás tiltja ná
lunk tanintézményekben a 
szakszervezeti tevékenységet. 
(Más kérdés, hogy milyen ve
szélyes "szerveződések" lép
hetnek ezek helyébe). 

Ezzel együtt sem szabad 
azonban ezt a réteget teljesen 
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A VASUTASOK ÉS A KULTÚRA 
Össz-balkáni konferencia Szalonf/dben 

számításon kívül hagyni. Ke
resni kell a lehetőségét a kap
csolatfelvételre, hiszen ezek 
a fiatalok tanulmányaik egy 
részét közöttünk végzik, 
nagy valószínűséggel mun
katársaink - s rajtunk múlik, 
hogy szakszervezeti társaink 
- lesznek. 

A magyar Ifjúsági Tagozat 
elsődlegesen fölvállalt célja a 
fiatal munkavállalók érdek
képviselete, sajátos problé
máinak fölkarolása. Mivel 
ennek jelentős része szociális 
jellegű, ezért az osztrák szer
vezetben erre nincs szükség. 

Mindemellett az utóbbi 
idők tapasztalatai (és talán a 
magyar példa) alapján rájöt
tek, hogy vannak egyedi 
problémái a munkakezdők
nek, s ha ezek nem kapnak 
kellő figyelmet, az ifjúság, 
ha nem is fordul el a szak
szervezeti mozgalomtól, de 
passzívvá válik, s esetleg 
más téren nem lesz elkötele
zett. (Például az ifjúsággal 
történő nem kellő törődésnek 
tudják be a legutóbbi politi
kai választások szociálde
mokrata térvesztését.) Terve
ik szerint az iskolában műkö
dő képviseleti rendszert to
vább vinnék egészen 25 éves 
korig, tulajdonképpen hasz
nálva, illetve működtetve azt 
az információs rendszert, 
amelyet még a tanintézmé
nyek falai között építettek ki. 

Számunkra .. tanulságul 
szolgálhat az 0GB tudatos 
nevelési munkája, az ifjúsá
got segítő programja, és nem 
utolsó sorban az az egységes 
és erős szakszervezet, amely 
lehetőséget teremt mindeh
hez a munkához. 

Kodé László 

November 4-5-én a Görög 
Vasutasok Központi Munka 
Tanácsa meghívására össz
balkáni kulturális konferenci
át rendeztek Szalonikiben, 
melynek témája: "A vasutak 
és a kultura" volt. A konfe
rencián részt vettek; az albán, 
a bolgár, a magyar a román, 
a macedon, a szerb és a gö
rög vasutas szakszervezetek 
képviselői. A Vasutasok 
Szakszervezetét Győri István 
alelnök képviselte. 

A megnyitót követően több 
előadásra került sor. Többek 
között: 

- a vasút szerepe a kultu-
rában, 

- irodalom és a vasút, 
- zene és a vasút, 
- képzőművészet és a vas-

út témakörökben. 
Hallottunk referátumot a 

"Gazdaság és kultura kapcso
lata a Balkánon" és vetítés 
kiséretében "Vasúti emlékek 
Görögországban" címmel. 

A külföldi résztvevők hoz
zászólásaikban hangsúlyoz
ták, hogy a Balkánon élő né
pek egymásra vannak utalva, 
ezért barátságban, jóviszony
ban kell lenni egymással. 
Nem véletlen - mondták -, 
hogy Görögország rendezte 
az első konferenciát, hiszen 
több mint 2000 éves kulturá
ra tekint vissza. 

A balkáni országok vasuta
sainak is közelebb kell kerül
ni egymáshoz. Ebben jelen
tős szerepe kell, hogy legyen 
egymás kulturája megismeré
sének, s a kapcsolatok kiala
kításának. Ezt elsősorban, a 
szakszervezeteken keresztül, 
különféle cserékkel (énekka-
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rok, zenekarok, néptánc cso
portok, csereüdültetés) lehet 
és kell megoldani. 

A bolgár és román kollé
gák felvetették, hogy a Bal
kánon kialakult jó kapcsola
tokon túl nyitni kellene a kö
zép-kelet-európai országok 
felé is, de először ebben a 
körben kellene megerősíteni 
a pozíciókat. 

Győri István elmondotta, 
hogy két alkalommal is szólt 
a konferencia résztvevőihez. 
Először tájékoztatta a delegá
ciókat arról, hogy Magyaror
szág földrajzilag nem tarto
zik a Balkánhoz, a görög 
vasutas szakszervezettel 
azonban több, mint tíz éve 
kialakult szoros baráti kap
csolatot tartunk fenn. Ennek 
köszönhető a meghívás is. 

Számolni kell vele 

Felhívta a figyelmet arra 
is, hogy vasút nélkül nincs 
kultúra. Bár Közép-Kelet Eu
rópában ma sok veszély fe
nyegeti a vasutakat, így nem 
volna hiábavaló azzal is fog
lalkozni. 

A konferencián részt vevők 
1. kongresszussá minősítették 
és bejelentették, hogy a kö
vetkező kongresszus helyszí
ne Románia lesz, azt követő
en pedig minden évben más 
ország rendezi. 

Az alelnök a görög vas
utas szakszervezet elnöké
vel történt többszöri tárgya
láson megállapodott abban, 
hogy a gyermek csereüdü
lést tovább folytatjuk. Ami
kor az időpontok egyezteté
se megtörténik aláírják a 
megállapodást. 

, Ha enyhül az embargó 

megélénkül a tranzit 
Két évvel ezelőtt a MÁV 

Szegedi Üzletigazgatósága 
kezdeményezésére az ország
ban elsőként megalakult Sze
geden a Fuvaroztatói Klub. 
Legutóbbi, november 16-i ta
lálkozójuk vendégeként a 
társaság a Keleti Piacokért 
Egyesület mutatkozott be, is
mertette az orosz piac bőví
tési elképzeléseit. 

Mezei András, az egyesület 
főtitkára elmondotta az élet 
hozta létre az egyesületet, 
amelynek vezetői mindany
nyian a reálgazdaság szak
emberei. Az elmúlt másfél 
évben csaknem száz nagy
vállalat lépett be hozzájuk, 
azok, akik az egyesület veze
tőivel együtt azt vallják, 
hogy a konnányzat mellett a 
gazdasági élet szereplőinek is 
tenni kell, valamint a boldo
gulásukért. Mert hiába van
nak nyitva a kapuk nyugat 
felé, az igazi lehetőségek 
mégiscsak keleten vaQl)ak, ez 
a terület nagyon tág. Ezért 
programjukban szerepel a 
különböző gazdasági öveze
tek kialakítása. Legelőször 
Záhonyban, késoöb Csepel 
szigeten szeretnének különle
ges gazdasági övezetet létre
hozni. Szóba került a későb
biekben Székesfehérvár és 
Sopron környéke is. Magyar
ország Európában elfoglalt 
kedvező földrajzi helyzetét 
tekintve központi szerepet 
kaphat, e térség kereskedel
mi és forgalmi csomópontja. 
lehetne. Hazánk fontos tran
zit útvonal, mind vasúton, 
mind közúton, ezért rendkí
vül fontos, hogy Oroszor
szág felé hogyan továbbít
hatók a hazai és a Nyugat
ról érkező áruk. 

A főtitkár szólt arról is, 
hogy Szeged vonatkozásában 
is korlátlan lehetőségek van
nak, mely már Kis-Jugoszlá
via részéről is megmutatko
zott. Az embargó ellenére a 
gazdasági párbeszéd nem 
szünt meg. A társaság remé
nyei szerint pár hónap múlva 
várható a Kis-Jugoszlávia el
leni embargó részleges felol
dása, s ezért a két országba 
komoly szállítási lehetőség
gel számolhat a vasút. Az 
embargó feloldására nekünk, 
magyaroknak is fel kell ké
szülni, hogy ne járjunk úgy, 
hogy mindenről lekéssünk. A 
nyugati befektető üzletem
berek szinte ugrásra készen 
állnak és tudják az időt, mi
kor kell lépni. Ezért is jó len
ne a január végén, február 
elején találkozót szervezni 
déli szomszédaink üzletem
bereivel, amelyen a magyar 
és jugoszláv partnerek meg
beszélhetnék, hogy milyen 
árucikket kínálhatnak egy
másnak, sőt előzetes megál
lapodásokat is lehetne kötni. 

Kis-Jugoszlávia magyaror
szági nagykövetségének ta
nácsosa elmondotta: ők is ér
deklődtek a záhonyi térség 
iránt, de számunkra kedve
zőbb lenne Szegeden kiépíte
ni egy átrakó- és egy raktár
bázist, hogy mire az embar
gót feloldják a kereskedelem 
tárgyi feltételei már adottak 
legyenek. Kis-Jugoszlávia ki
kötőin keresztül ki lehet jutni 
Afrikába, Közel-Keletre és 
onnan árut szállítani. Szá
mukra ez a tranzit vonal Ma
gyarországon keresztül Uk
rajna és Oroszország felé 
egyaránt fontos. 

(G. J.) 
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KEPZESI HIREK 

November második felében 
sorra megalakultak a Magyar 
Szakszervezetek Országos 
Szövetsége 1995. februárjában 
tartandó kongresszusát előké
szítő bizottságok. A szövetségi 
tanács döntése alapján a tagok 
és tisztségviselők képzésének 
kérdéseit, a téma fontosságára 
való tekintettel külön albizott
ság dolgozza fel. 

Az albizottság alakuló ülését 
1994. november 11-én tartotta. 
A bizottság összeállítása meg
felel az MSZOSZ-ben fellelhe
tő valamennyi, a képzés szem
pontjából felmerülő elvárás
nak. A bizottság munkáját Fo
garasi László a Vasas Szövet
ség Tájékoztatási és Képzési 
Irodájának vezetője fogja 
össze. Külön megtiszteltetés 
számomra, hogy több nagy ta
pasztalattal rendelkező szakér
tő és tisztségviselő mellett a 
Vasutasok Szakszervezetét 
képviselhetem a bizottságban. 

Az alakuló ülés alkalmával 
a jelenlévők megvitatták és el
fogadták a bizottság munka
programját. A tervek szerint a 
kongresszus elé kerülő képzési 
tevékenység továbbfejlesztésé
ről szóló előterjesztés hét fő 
fejezetből fog állni, melyet az
zal a szándékkal ismertetünk, 
hogy mindenki számára bizto
sítsuk az előkészítő munkában 
való aktív közreműködést. 

1. Szándékaink szerint az el
ső fejezet a meglévő helyzet 
alapos elemzését kívánja fel
ölelni, illetve mindazon ten
denciákat fel kívánjuk benne 
dolgozni, melyek a jelenlegi 
állapotok kialakulásához ve
zettek. 

2. Ugyancsak elemző szán
dékkal szeretné a bizottság fel
tárni a szakszervezeti képzés 

AZ ELSÖ FORDULÓBAN 

mai magyar szakszervezeti 
mozgalomban és társada
lomban betöltendő szerepét. 

3. A képzési struktúra felépí
tésének talán a legfontosabb 
alapja, hogy pontosan körvo
nalazzuk, milyen tartalmú is
meretek továbbadására van 
igény, azaz milyen tartalmat 
hordozzanak az egyes képzési 
formák. 

4. Az MSZOSZ és az azt 
alkotó tagszervezetek egyes 
szervezetei között fel kell tár
ni az ésszerű, hatékony és 
gazdaságos munkamegosztás 
lehetőségeit, ezen belül külö
nös tekintettel kell lenni a te
rületi szervezetek sajátos 
helyzetére. 

5. A képzési tevékenység 
megvalósulása érdekében az 
oktatási programokat szervező 
és végrehajtó konkrét szerve
zetre vonatkozó, megvalósít
ható javaslatot is a kongresz
szus elé kívánunk terjeszteni. 

6. A képzések elvárt színvo
nalon és mennyiségben való 
megtartásához a személyi fel
tételek megteremtésére teendő 
javaslatot a bizottság az egyik 
legfontosabb kérdésként keze-
1 i. 

7. Végezetül a szakszerveze
ti oktatás feltételrendszerét, 
ezen belül a finanszírozási és 
jogszabályi kérdések tisztázá
sát, illetve azokra való javas
lattételt tűztünk ki célul. 

A felsorolt pontok a munka 
vázlatául szolgálnak, melyek a 
január végéig tervezett befeje
zésig kerülnek kidolgozásra és 
ennek megfelelően szükség 
szerint változhatnak. A bizott
ság az egyes fejezetek kidol
gozására saját tagjai közül té
mafelelősöket bízott meg, ami 
nem azt jelenti, hogy egy té-

mát egy-egy személy dolgoz 
ki, hanem a feldolgozást segítő 
előkészítő anyagok és a csa
patmunkában kialakuló végle
ges álláspontok gondozása 
adott témafelelős feladata. 

Természetesen szívesen fo
gadunk minden, a felsorolt 
pontokhoz kapcsolódó, illet
ve azokat kiegészítő javasla
tot, felvetést ugyanúgy, mint 
a jelenleg a Vasutasok Szak
szervezetében folyó képzési 
és oktatási tevékenység javí
tását célzó megkeresést. Aki 
ebbe a munkába szeretne be
kapcsolódni az a képzési és 
oktatási bizottság tagjain ke
resztül jelezze. 

Talán megengedik a Kedves 
Olvasók, hogy a fenti tájékoz
tatás kapcsán néhány szemé
lyes véleményemet is meg
osszam Önökkel. A VSz XIII. 
kongresszusát követően, ami
kor a képzési és oktatási bi
zottság megalakulásával szak
szervezetünkben kezdetét vette 
a korábban elsikkadt szakszer
vezeti képzés újjáélesztése 
csak reménykedni mertünk ab
ban, hogy a kérdéssel súlyának 
megfelelően fognak foglalkoz
ni a különböző szakszervezeti 
fórumokon. Ez a vágyunk már 
teljesülni látszik. De a képzés 
csak fele részben múlik az azt 
szervezőkön. A másik felét 
azok a szakszervezeti tagok és 
tisztségviselők szolgáltatják, 
akikért ezt a munkát végezzük. 
Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 
vették és veszik a fáradtsá
got, hogy munkájuk mellett 
ellátott tisztségük betöltésé
hez újabb ismeretekre tegye
nek szert. 

Karácsony Szilárd 

Szegeden sikeres volt 

a tisztségviseló1< oktatása 
A VSz Képzési és Oktatási 

Bizottsága által meghatározott 
és elfogadott irányelvek alap
ján a szegedi területi bizottság
nál október közepén szervezett 
keretek között megkezdődött a 
tisztségviselők oktatása. Jelen
tőségét növeli az a tény, hogy 
az utóbbi négy-öt évben a Vas
utasok Szakszervezeténél ilyen 
jellegű képzésre nem került 
sor. A betervezett hat témakör 
közül az első már befejeződött, 
a tapasztalatokról Cseh Feren
cet, a TB titkárhelyettesét, a 
központi képzési és oktatási 
bizottság tagját kérdeztük. 

- Az alapszervezeti tisztség
viselők felkészítését az indo
kolta, hogy az elmúlt négy év
ben tisztségviselőink - titká
rok, bizalmiak, bizalmihelyet
tesek - jórészt kicserélődtek. A 

választással nem járt együtt a 
tisztség ellátásához szükséges 
általános műveltség megala
pozása, mely a szakszervezeti 
tevékenység egységes szemlé
letét alakította volna ki - kezd
te tájékoztatóját Cseh Ferenc, 
majd így folytatta: - Szükségét 

éreztük annak is, hogy a tiszt
ségeket ellátók magas színvo
nalú érdekvédelmi szolgáltatá
sokat nyújtsanak és az ismere
teket a tagok számára egyfor
mán, szakértelemmel adják to
vább. 

A fentiek figyelembevételé
vel készült el a szegedi tb ok
tatási ütemterve, amely a cso
móponti jellegű oktatásra 
épült. Szeged, Kecskemét, Bé
késcsaba és Kiskunhalas cso
mópontokon előre meghatáro
zott napokon tartották meg a 
foglalkozásokat. Termé
szetesen a már korábban emlí
tetteken túl az egyes előadáso
kon mindenkit szívesen láttak. 
Talán e nyitottságnak is kö
szönhetik, hogy most az első 
fordulót követő értékelésnél 
várakozáson felüli eredmény
ről számolhatnak be. 

Cseh Ferenc nem kis büsz
keséggel említi, hogy több he-
1 yen az előre tervezett 25-30 
fős létszám helyett 50-en vet
tek részt az egyes foglalkozá
sokon. Valamennyi területen 
nagy érdeklődés kísérte az elő-

adásokat, amelyek lényegretö
rőek, érthetőek voltak, ezáltal 
minden hallgató számára köz
érthetővé tette az általános 
szakszervezeti ismereteket és 
feladatokat. 

Az előadásokat konzultációs 
kérdések, illetve a témakörhöz 
kapcsolódó kötetlen beszélge
tések követték. Ezeket az esz
mecseréket használták fel arra 
is, hogy a jelenlévőket tájékoz
tassák az aktuális kérdésekről, 
a VSz aktuális információihoz 
megfelelő háttér magyarázatot 
adjanak. E téren az a tapasz
talatuk, hogy az itt elhangzottak 
tovább jutottak a tagsághoz. 

A szegedi terület oktatási ta
pasztalatait november 16-án a 
területi bizottság is megtárgyal
ta, s az ott született határozati ja
vaslatot pár nappal később a tit
kári testület is megismerhette. A 
megfogalmazott feladatok közül 
csupán egyet emelnék ki: s�ret
nék az első témakör előadásain 
résztvevők számát a továbbiak
ban is biztosítani. Ehhez a TB 
minden segítséget megad. 

(Gellért) 

A küldöttek bizalmából 

VEZETÖ-FÖBIZALMIBÓL 

Régi ismerősként fogadott 
Kovács József, a Nyugati pá
lyaudvar nem rég megválasz
tott szb-titkára. Bár nem lát
szik rajta, de én még meg sem 
születtem, amikor ő már az 
Északi Járműjavítóban dolgo
zott, mint járművillamossági 
szerelő. 1970-től a MÁV 
Szak- és Szerelőipari Főnök
ségen folytatta pályáját, s ott 
vállalta első szakszervezeti 
funkcióját. A Nyugatiba 1974-
be került, ahol járművillamos
sági, majd kocsivizsgálói szak
vizsgát szerzett, s 1989-től lett 
csoportvezető, amelyet ezév 
július 11-éig, új megbízatásá
nak kezdetéig töltött be. 

Szakszervezeti karrierje 
1980-tól bizalmiként kezdő
dött, majd főbizalmi, szb-titká
ri megválasztásáig vezető-fő
bizalmi. Az üzemi tanácsok 
megválasztása után, a Műszaki 
Kocsiszolgálat Üzemi Taná
csának lett az elnöke. Ezt a 
funkciót a mai napig betölti. 

- Mennyire volt egyértel
mű, hogy te leszel az szb-tit
kár? 

- Megkerestek, hogy válla
lom-e, én azt válaszoltam, ha 
megkapom a kellő bizalmat, 
akkor igen. Bíztam abban, 
hogy többes jelölés lesz, de 
végül a potenciális ellenfelek 
visszaléptek. Nem számítottam 
rá, hogy ilyen egyértelmű lesz 
a megválasztásom, mert a for
galmi szakszolgálatnál keve
sebben ismertek. A bizalmat, 
amivel nem szeretnék visszaél
ni, nekik is köszönöm. 

- Nem volt benned némi 
félsz azután, hogy ismert 
szakszervezeti titkár volt az 
elődöd? 

- Bizony féltem egy kicsit, 
mert Varga Gyuláné Magdika 
tapasztalt, felkészült szb-tit
kár volt. Ezen a poszton egy 
kicsit jogásznak, közgazdász
nak, de legföbbképpen gerin
ces embernek kell lenni. 
Ugyanakkor ez kihívás is ne
kem: szeretném tudni, hogy 
mire vagyok képes. Ha már 
egy kicsit tudok tenni a dol
gozókért, akkor megérte. 

"' 

SZB TITKAR 

- Nem gondoltam, hogy 
ilyen sokoldalúnak kell lenni 
egy szb-titkárnak. 

- Folyamatosan napra kész
nek, a jogszabályi változások
kal is tisztában kell lenni. Ezek 
az ismeretek akkor érnek vala
mit, ha az érdekvédelmet, az 
érdekképviseletet szolgálják. 

- Említenél folyamatban 
lévő ügyeket? 

- A KSH adatok szerint még 
mindig a vasutasoknak a lega
lacsonyabb a bére. Hiába pró
bálnánk azt, hogy pénzt te
gyünk félre sztrájkalapra, nem 
tudunk, mert kénytelenek va
gyunk segélyre költeni. Ho

gyan küldjek el egy három 
gyerekes anyát, ha segélyért 
folyamodik hozzánk? Ezek 
mindennapos ügyek. Ami na
gyobb jelentőségű, az a külföl
di kiküldetési díj. Kormány
rendelet van arra, hogy a kül
földi munkavégzésre megálla
pított napidíj jár. Ebben nem 
tudunk megegyezni, mivel a 
30/1992-es rendelet azt mond
ja, hogy négy órán túli külföldi 
tartózkodásra a munkaválla
lót dollár elszámolá�ú térítés 
illeti meg. A munkáltató egy 
államközi egyezményre hi
vatkozva nem ismeri el a jo
gosságát. Mindkét fél ragasz
kodik az álláspontjához, így 
nincs más hátra, mint a Mun
kaügyi Bíróság. Kemény 
mérkőzésnek ígérkezik, mi
vel csak a sturovói dolgozók 
követelése mintegy 62 millió 
forint. 

- A műszaki kocsiszolgá
lattól jöttél, ahol terjeszke
dik a FVSZSZ. 

- Az idén februárban alakult 
meg a helyi szervezetük, ké
sőbb megkerestek egy levéllel, 
hogy biztosítsak nekik irodát. 
Ez az igény nevetséges, mert 
ez az iroda nem a mienk, ha
nem a MÁ V-é. Tehát a szolgá
lati főnökhöz kellett volna for
dulniuk. 

- Én úgy tudom, hogy 
azért gyarapszik a VFSZSZ 
tagok száma, mert volt egy 
olyan eset, amikor azonos vét
séget követett el két dolgozó, 
és a munkáltató a VSz-tagot 
megbüntette, míg a VFSZSZ
es kollégát felmentette. 

- Sajnos igaz a történet, de 
a hibát nem mi, hanem a mun
káltató követte el. A két dolgo
zót ugyanis italozáson érték, 
amelyért azonnal el lehetett 
volna bocsátani őket. Mi a ta
gunk nevében egyeztetést Jcér
tünk, amelyet a munkáltató 
nyolc napon belül kitűzött. A 
szolgálati főnök azt a döntést 
hozta, hogy az érintett dolgo
zót nappalos beosztásra köte
lezte. A VFSZSZ-tagot való
színűleg azért nem marasztal
ták el, mert a munkáltató nem 
értesítette nyolc napon belül az 
egyeztető tárgyalásról. Ezt ku
darcnak értékelem, mert én be
tartottam a jogszabályokat, és 
úgy gondoltam becsületesen 
járok el akkor, amikor ezt az 
enyhe büntetést kapta tagunk. 
Ezzel szemben a másik talál 
egy eljárási hibát és nyert 
helyzetben van. Ilyen a jog. 

- Bár már hűvösödik az idő, 
mégis meleg évvége vár ránk. 

- Ismerve a kormány és a 
szakminisztérium javaslatát, én 
attól félek, hogy ez inkább forró 
lesz. Aki a javaslatot végigol
vassa, tudja, hogy semmi jóra 
nem számíthat. Félő, hogy nem 
jutunk megállapodásra. Ezt 
azért mondom, mert minden 
sztrájk, megmozdulás olyan tár
sadalmi veszélyeket rejt magá
ban, amelynek beláthatatlan kö
vetkezményei lehetnek 

Tonzor Péter 

Bemutatjuk a MÁV Rt. Budapesti 
Üzletigazgatóság új vezetőjét 

Rigó Zoltán, a MÁV Rt. 
vezérigazgatója november 
15-én Vizsy Ferencet nevezte 
ki a Budapesti Üzletigazgató
ság vezetőjének. A fiatal 
mindössze 41 éves igazgató 
élete szorosan kötődik a 
MÁV-hoz. A Budapesti Mű
szaki Egyetem Közleke
désmérnöki Karán folytatott 
tanulmányok után Szolnok 
állomásfőnökségen üzem
mérnökként ismerkedett a 
vasúti munka hétköznapjai
val. Később a személy- és 
rendezőpályaudvari üzemi 
tervek, technológiák készíté
sét merőben más munka kö
vette. 1982-től hat éven át a 

Vezérigagaztóságon menet
rend-tervezői munkakörben 
foglalkoztatták, de részt vett 
az új vonatszámozási rend
szer bevezetésében és a ha
tárállomási technológiák 
ésszerűsítésében is. 

Vizsy Ferenc karrierjében 
1988 volt fordulópont. Két 
éves menedzserképző tanfo
lyamon vett részt, ahonnan 
visszatérve az üzemviteli 
főosztályon osztályvezető
helyettesi kinevezést kapott. 
Egy éven keresztül az Utasí
tásszerkesztő főbizottság tit
kára, emellett foglalkozott a 
MÁV humánstratégiai alap
elveinek kidolgozásával is. 

1990-94 között a Budapes
ti Üzletigazgatóság üzemel
tetési igazgatóhelyettese
ként a személy- és árufuva
rozás operatív irányítási fel
adatai mellett, a logisztikai 
központok közlekedési 
rendszerével, a személyfu
varozási szolgáltatások fej
lesztésével kapcsolatos 
vizsgálatokat végezte. 

Személyében vasúti szak
mai ismeretekkel és vezetői 
tapasztalatokkal rendelkező 
ambiciózus vezető került a 
MÁV Rt. legnagyobb üzleti
gazgatóságának élére. 

G. Sz. S. 
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A BIZTONSÁGOT SZOLGÁLJA. 
Ferencvárosban már üzemel a DOM/NO 70 biztosítórendezés 

November 27-én, a 44 napos 
üzembehelyezési eljárást köve
t6en, teljeskörúen üzembe he
lyezésre került Budapest-Ferenc
város személypályaudvar új DO
MINO 70 típusú jelfogófüggé
ses biztosítóberendezése. 

Az új biztosítóberendezéssel 
mintegy "új szívet" kapott a ma
gy� vasúti közlekedés, mivel a 
MA V vonalhálózatában Ferenc
városnak különleges helyzete 
van. A "műtétre" haladéktalanul 
szükség volt, hiszen az ezideig 
üzemel6 VES (a Vereinigte Ei
senbahn Signalwerke = Egyesí
tett Vasúti Jelz6berendezés Mű
vek tipusnév rövidítése) tipusú 
biztosítóberendezés alapvet6en 
még a két világháború között 
1932-ben létesült, majd a hábo
rús káros helyreállítása és a so
rozatos átalakításokat követően, 
máta a működésképtelenség ha
tárára érkezett. 

Az új biztosítóberendezés ha
táskörzete a mintegy 4200 m 
hosszú állomásra, ezen belül 
163 db villamosan állított vál
tóra, 81 f6jelz6re (ebb61 50 to
latásjelz6vel egyesített kijárati 
jelz6), 17 el6- és ismétl6jelző
re, 11 árbocos és 102 törpe to
latásjelz6re, továbbá 2 db szá
loptikás számkijelz6re terjed 
ki. Az új biztosítóberendezésen 
a kerülő vágányutakkal együtt 
kb. 13 ezer vonat és mintegy 
50 ezer biztosított tolató vágá
nyút állítható be, amit egy iga
zi ferencvárosi sajátosság, az 
elegyrendezés gyorsítását szol
gáló szalasztásos üzemmód 
egészít ki. 

A berendezés a váltók és a vá
gányszakaszok foglaltságelle
nőrzését biztosító, közel 370 szi
getelt sínáramkör felhasználásá
val kizárja a vonatvágányúttal 
foglaltra járatás, valamint lezárt 
vágányúton történ6 mozgáskor 
az aláváltás veszélyét, és ezzel 
jelent6sen megnöveli a közleke
dés biztonságát. 

Az üzembe helyezés nagy ha-

A Domino 70 új épülete 

A műszerészek „élesztik" a váltókat 

tással van a forgalmi szolgálat 
ellátására is. Az állítóközpontok 
megszűnésével, a helyszíni vá
gányáttekintés kiváltásával és 
Ferencváros C elágazásnak az új 
berendezésbe integrálásával je
lentős létszám és feladat átcso
portosítás vált szükségessé. Az 
eddigi szociális és ergonómiai 
szempontból igencsak kifogásol
ható munkahelyek az új üzemi 
épületben kialakított korszerű 
forgalmi irodába lettek koncent
rálva, ahol a 7 m széles és 3,6 

m magas panorámatábla el6tt 
három körzetkezelő, egy enge
délykérő és egy förendelkező 
teljesít szoglálatot. 

A november végi üzembe 
helyezéssel Ferencváros sze
mélypályaudvar biztosí
tóberendezésének korszerűsíté
se még nem ért véget. A biz
tonsági funkciókat ellátó D70 
berendezés a közeljövőben ki
egészül egy számítógépes kó
dos kezelő és irányító rend
szerrel. 

Miért hirdettek 
sztrájkot a vasutasok? 

terhet elismerő szociális és gazda
sági juttatások szűkítésére irányuló 
munkáltatói javaslatot elfogadni! 

Az éves várható vasutas átlag
bér 33.000 Ft körül realizálódik, 
míg a nemzetgazdasági átlagbér 
34.000 Ft körül várható. Ez 1000 
Ft lemaradás. Ha megnézzük, 
hogy a vastasság évi 1,6 milli.ó túl
órát teljesít a létszámhiány miatt, 
és az össz létszám kb. 40%-a több 
műszakos folyamatos munkarend
ben dolgozik, így a törvény szerint 
műszakpótlékra jogosult. Ha az e 
két tényezőből eredő többletkere
seteket az átlagbérre gyakorolt ha
tásától megtisztítjuk, akkor 28.-
29.000 Ft-os átlagkeresetet ka
punk, amib.:n a tizenharmadik ha
vi fizetés is benne van, tehát így 
az átlagfizetés 15-18%-kal vagyis 
5-600 Ft-tal kevesebb az országos 
átlagnál. 

"Száz vasutat, ezret! 
csináljatok, csináljatok, 

hadd fussák be a világot, 
mint a testet az erek" 

Körülbelül egy hónapja a Vas
utasok Szakszervezete felvállalta, 
hogy egy elkészült kormány terve
zetet, a sajtó, a rádió és a televízíó 
segíségével nyilvánosság elé ter
jeszti, a MERCEL cég átvilágítási 
tervének térképével együtt. Kide
rült, hogy ezeknek a terveknek 
megalapozatlan végrehajtása mi
vel járna. Mindezeket azért tártuk 
a közvélemény elé, hogy megpró
báljuk a települések elsorvadásá
nak megakadályozását. 

Ekkor a közvélemény és sok 
érintett önkormányzat mellénk állt, 
és együtt tiltakozott a vasutak 
megszüntetése, illetve megalapo
zatlan döntések alapján önkor
mányzati vagy egyéb tulajdonba 
adása ellen. A lakosság felháboro
dása és a tiltakozási akció finomí
tottak ezeken a terveken, így újabb 
felmérérseket kezdtek, a fő- és 
mellékvonalakon, a gazdaságossá
got megcélozva, minek várható 
eredménye: a forgalom ideiglenes 
szüneteltetése, a vonatpárok szá
mának csökkentése, az állomások, 
megállóhelyek csökkentése illetve 
egyes vonalak bezárása. Termé
szetes, hogy ezeknek az intézkedé
seknek egyenes következménye, 

még a vontatási kirendeltségek, a 
műhelyek, a szertárak, a pálya
fenntartási kirendeltségek is feles
legessé válnak, bizonyos szintig, 
és akkor még nem beszéltem a fö

vonali állomások lecsökkent for
galma miatti létszám csökkenésé
ről, a vasúti Kft-k. csökkent meg
rendeléseiről, ami szintén létszám 
leépítéssel jár. Ez 900 km-re vetí
tetten több mint 7000 LÉTSZÁ
MOT JELENT. 

Hogy miért hirdettük meg a 
sztrájkot? 
• követeljük, hogy a vasútvona
lak szűkítéséről, megszüntetéséről, 
bérbe ill. önkormányzati tulajdon
ba adásáról, csak valamennyi kör
nyezetvédelmi, energia-takarékos
sági és településfejlesztési célt tar
talmazó, össz-társadalmi érdeket 
figyelembe vevő gazdasági elem
zés alapján, az érintett felek véle
ményének figyelembe vételével 
szülessen döntés. 

Ellenzünk minden megalapozat
lan, előkészítetlen döntésre hivat
kozó létszámcsökkentést! 

A vasutasság több mint 40%-a, 
forduló szolgálatban, ünnep és 
szabadnapon is dolgozik, sokuk az 
időjárás viszontagságainak folya
matosan kitéve. 

Hogy miért hirdettük meg a 
sztrájkot? 

Nem tudjuk a vasutasság sajátos 
munkavégzéséb61 fakadó többlet-

Hogy miért hirdettük meg a 
sztrájkot? 

Elfogadhatatlannak tartjuk a 
Kormány és a Munkáltató által fel
ajánlott 6%-os bérfejlesztést! 

Meg kell, hogy jegyezzem: a 
vasúton az alapbérek megoszlása a 
következő: 

8000 f6 bére 10.500-14.000 Ft 
között 

50.000 f6 bére 14.000-30.000 Ft 
között 

13.000 fő bére 30.000 Ft felett. 
Ezek után a vasutasság számára 

megalázó és elkeserítő lenne, ha 
az ország lakossága nem értené 
meg a sztrájk jogosságát és elle
nünk fordulna. 

Spitl Gábor 
titkár helyettes 

Szaz éves 
·-.x ::. :/v �-=� :: ·  ..... . . ., 

i�IIZ-�fn(�íkl · tanm�1íé1y 
November 22-én ünnepelte 

fennállásának 100. évfordulját 
a MÁV Rt. Istvántelki tanmű
helye. A vasutvonalak jármű
veinek javítása egyre nagyobb 
számban igényelt szakmunká
sokat. A műhelyi és vontatási 
személyzet pótlására a vasút 
igazgatóság elrendelte a Nyu
gati Főműhelyben (lstvántelki) 
a tanonciskola létrehozását, 
amely 1894. szeptemberében 
elkészült. A vasút az elsők kö
zött folytatott vállalati keretek 
között szakmunkásképzést 
úgy, hogy az elméleti és gya
korlati képzést is maga végez
te. 

A nyolcvanas évek végén a 
tanműhelyt a bezárás veszélye 
fenyegette. A MÁV vezetői 
1992-ben úgy döntöttek, hogy 
a speciális helyett ismét a szé
les alapozást biztosító szak
mák oktatását helyzik előtérbe. 
A vezérigazgatóság korszerű, a 
kor követelményeinek megfe
lelő oktatóbázis kiépítésével az 
Istvántelki tanműhelyt bízta· 
meg. A feladat, hogy a kiépülő 
oktatási rendszer több szakte
rületű konvertálható tudást adó 
legyen a felnőtt át- és tovább
képzésben. Ez év szeptembe
rében a tanműhelyben meg
kezdődött a járműelektronikai 
technikus képzés, de már túl 
vannak a villamosjármű diag-

A vendégek a számúógépes teremben 

nosztikával foglalkozó vasuta
sok első továbbképző tanfolya
mán is. 

A 100 éves évforduló alkal
mából rendezett ünnepségen 
négy laboratóriumot az 
Elektronikai és Mechanikai 
Szabályozástechnikai, Gépjár
műelektronikai - is átadták 
rendeltetésének. A negyedik 
teremben pedig olyan nagytel
jesítményű számítógépek van
nak, melyek segítségével a fel
sorolt tudomány területek el
méleti megalapozása válik le
hetővé. A rendelkezésre álló 
eszközrendszer mindezeken 
felül korszerű, nyelvi oktató 

laboratórium kialakítását is le
hetővé teszi. Az. oktatóbázis 
teljes kiépülése az 1996-os ta
név kezdetére várható. 

A több év alatt megvalósuló 
beruházás várható költségigé
nye 150 millió forint. 

Az  ünnepségen megjelent 
és az elnökségben foglalt he
lyet dr. Lotz Károly közleke
dési, hírközlési és vízügyi 
miniszter, valamint Rigó Zol
tán, a MÁV Rt. vezér
igazgatója. Jelen volt Izrael 
állam magyarországi nagykö
vete, Aion Joe/ úr is. 

Kép és szöveg: 
Thttó Tibor 

MVJ 
MÁV VASJÁRMŰ 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: 94-313-313 
1872 óta működő elődünk profilját folytatva és kiegészítve az 

alábbi tevékenységekkel állunk partnereink rendelkezésére. 

Javítási tevékenységünk: 
- kis- és közepes teljesítményű dízel

mozdony javítás 
- motorkocsi javítás 
- villamos felsővezeték-szerelőkocsi ja-

vítás 
- különleges rendeltetésű pályaépítő jár-

műjavítás 
- sínautójavítás 
- vasúti nosztalgiajármű javítás 
- Bzx motor mellékkocsi átalakítás BZ 

motorkocsivá 
- román mozdony átalakítása új, más tí-

pusú motor és hajtómű beépítésével 
- 2-4 tengelyes személykocsi javítás 
- mechanikus hajtóműjavítás 
- PRÁGA 2M70 típusú hidraulikus haj-

tóműjavítás 
- dízelmotor javítás 
- irányváltó javítás 
- ütközőjavítás 
- forgóváz javítás 

- kerékjavítás abroncsozással 
- Iégtartályjavítás 

Tervezünk és gyártunk: 
- forgácsolt alkatrészeket 
- kovácsolt munkadarabokat 
- lakatosipari termékeket 
- fém- és acélszerkezeteket 
- szerszámokat 
- faipari termékeket 
- műszaki gumiárukat 

Szolgáltatásaink: 
- láng- és plazmavágás 
- szemcseszórás 
- emelőgépek-, kötöző elemek vizsgálata 

és javítása 
- villamos érintésvédelmi vizsgálatok el

végzése belföldi és külföldi bérfuvarozás, 
daruzás 

- személyszállítás (autóbusz, mikrobusz) 
- szennyvízszállítás, szennyvíztisztítás 

MEGBÍZHATÓ TRADÍCIÓRA 
ÉPÍTJÜK JÖVŐNKET. 

�/----�----

További felvilágosítás: 
MARKETING OSZTÁLY 

Tel.: 07/29-31, 07/28-05 
Tel./Fax: 04/313-313 
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Hat gyerek és egy unoka 

Karácsonykor együtt lesz 
a népes Bagóczki család 

Szegedtől mintegy tíz kilo
méterre lévő Újszentivánon, 
Felszabadulás utcai otthoná
ban kerestem fel az éppen sza
badságát töltő Bagóczki Ká

roly targoncavezetőt, hogy be
szélgessünk munkájáról, csa
ládjáról és mindennapos gond
jairól. A házigazda nagy fiával 
az udvaron egy szebb napokat 
megélt Ladával foglalatosko
dott. A barátságos fogadtatás 
után betessékelt a lakásba, 
ahol felesége és népes családja 
társaságában indult meg a be
szélgetés. 

Bagóczki Károly 1975-ben a 
Volántól jött át dolgozni a vas
úthoz Szeged állomásra. A ke
reskedelmi részlegnél előbb 
raktári munkás, málházó, majd 
darukezelő lett. Hosszú évek 
óta targoncakezelőként dolgo
zik, ahogy a munka kívánja a 
nemzetközi darabáru raktár
ban, vagy Szeged-Tisza pálya
udvaron, a konténer terminá
lon. Vasutas munkaviszonya 

óta tagja a VSz-nek. 

Korábban Szegeden laktak 
egy 1+2-es panel lakásban, de 
ahogy a gyerekek nőttek az 
egyre szűkebb lett számukra. 
Ezért leadták a lakást és az érte 
járó pénzből OTP kölcsönnel 
kiegészítve vették meg négy 
éve ezt az újszentiváni házat. 
Itt, a 87 négyzetméteres 3 szo
bás, központi fűtéses házban 
jobban elférnek és a gyerekek 
is szabadabban futkározhatnak 
az udvaron. 

Arra kérem vendéglátómat 
mutassa be családját. Moso
lyogva sorolja a neveket: -
Krisztina 20 éves, ő kereske
dőnek tanult, jelenleg gyesen 
van, egy 8 hónapos kislány 
édesanyja. Ők is vélük élnek 
itt egyfedél alatt. Károly 19 
éves, a MÁV-nál dolgozik, 
vasúti járműszerelőként szaba
dult, most rendész. Őket köve
tik az iskolások: Katalin 9, Ju
dit 7 éves és végül a legkiseb
bek Renáta 5 és Sándor 3 éves. 
Az édesanya jelenleg nincs 
munkaviszonyban, főállású 
anya. 

- Hogyan élnek? - kérde
zem a családfőtől. 

- Nehezen, nagyon nehezen. 
Jól meg kell gondolni mire, 
mit költünk. 

- Árulja el: mennyi pénz
ből gazdálkodnak? 

- Én a vasúton tisztán 32 
ezer forint körül keresek, eb
ben benne van a 15 600 forin
tos családi pótlék is. Felesé
gem 7500 forintot kap, amit az 
önkormányzat szintén 7500 fo
rint nevelési segéllyel kiegé
szít. Ez ha jól számolom 46-47 
ezer forintot tesz ki. Ebből él 
a család. 

- Ez mire elég? 
A férj feleségére néz, tőle 

várja a választ. 

- Arra, hogy kifizessük a 
számlákat, az OTP-t, és na
gyon-nagyon szűken ennivaló
ra. Ruhára és egyebekre már 
nem igen telik. 

Látja rajtam a csodálkozást, 
s máris sorolja a költségeket: 

- Havonta a fűtés 4500-
5000, a villany 2400�2500, a 
vízdíj kettőezer, az OTP öt
ezer, - lehet számolni. Amikor 
a nyári hónapokban nincs fű
tés, akkor a kert miatt a vízdíj 
összege a nagyobb. 

- Egy ilyen nagy családnál 
úgy gondolom minden egyes 
forintnak megvan a helye. 
Mennyit költenek plldául 
élelmiszerre? 

- Naponta hozunk 3 liter te
jet, 2 kg kenyeret, 10 kiflit, 
legalább félkilogramm pari
zelt, egy margarint, ehhez jön 
még a főznivaló és egyebek, 
ez összesen úgy 1200-1300 fo
rintot tesz ki. De hétvégeken 
ennél jóval többet otthagyunk 
a boltba. Még az a szeren
csénk, hogy a gyerekek nem 
válogatnak, mindent megesz
nek, legyen az lekvároskenyér, 
vagy bármi más. 

- És ruházkodásra? 
- Nem sokat. Ha a mai ára-

kat nézzük, akkor nagyon 
meggondoljuk kinek - mit ve
szünk, s főleg hol? Tudja, én 
üzletben már évek óta nem vá
sároltam, kimegyek a Csere
pes-sori (KGST) piacra, s ott 
aránylag olcsóbban veszek 
meg mindent. Katikának leg
utóbb egy csizmát vettem 700 
forintért, ha a boltba megyek 
ötezer forintnál olcsóbban nem 
úszom meg. Kati csizmáját Ju
dit örökölte. Már előre félek, 
hogy jövőre három párat kell 
vennem, mert a jelenlegit ki
növik. 

- Hó végén marad-e vala
mi tartalék összegük? 

- Általában nem, sőt van 
olyan hónap, hogy kiszaladunk 
a pénzből. Az iskolásoknál 
már a napközit sem tudtam ki
fizetni. 

-A gyerekek közül Katalin 
és Judit jár iskolába. Mit je
lentett Önöknek a szeptem
beri iskola kezdés? 

- Ne is említse, nagyon ne
héz volt. Ha a nagymama nem 
segít, nem is tudom mi lett 
volna velünk. A két kislány is
kolába indítása 13-14 ezer fo
rintba került. Csak Judit első 
osztályos könyveiért kettőezer 
forintot kellett fizetni, aztán 
kellett mindkettőnek táska, fü
zet, ceruza, iskolaköpeny, tor
naruha, cipó, és még sok min
den. 

- Hogyan gazdálkodták ki 
ezt az összeget? 

- Elvitte minden félretett 
pénzünket, azóta nem tudtunk 
semmit félrerakni. 

- Azt azért el kell mondani, 

hogy a szakszervezettől kap
tunk 500-500 forint beiskolá
zási segélyt - egészíti ki az el
hangzottakat az édesapa. Majd 
így folytatja: - Szeretnénk a 
melléképületet is befejezni, át
alakítani, de nem tudom hon
nan szerzünk hozzá pénzt. 
Szeretnénk levinni oda a kony
hát, és egy szobát kialakítani, 
hogy a lányomék a picivel le
költözhessenek. A felszabadu
ló helyiségekben kényelme
sebben elférnénk, hiszen most 
ebben a szobában hatan al
szunk. 

- Segítség valahonnan ér
kezik-e? 

- Nem hiszem. Mint már 
említettem a vasutas szakszer
vezet esetenként ad támoga
tá<;t, főleg ajándék formájában. 

- Milyen a család munka
megosztása? 

- Feleségem reggel elsőnek 
kel, bevásárol a boltban és reg
geli után útnak indítja először 
az iskolásokat, majd a két óvo
dást. Délelőtt a lányommal kö
zösen főznek, mosnak, takarí
tanak és vasalnak. A férfiaké 
pedig a ház körüli munka. A 
kicsik felügyeletére odafigyel
nek a nagyobbak, játszanak 
velük. 

- Nehézséget okoz-e a fő
zés? 

- Nem. Bármennyire szeré
nyen élünk mindennap két tál 
étel kerül az asztalra - mondja 
a háziasszony, majd nevetve 
meséli. - palacsintából például 
160-170 darabot szoktam süt
ni, két serpenyővel négy óra
hosszáig. Aztán a gyerekek fél 
12 órakor hazajönnek és dél
utánra már egy darab sem ma
rad. 

- Mikor voltak együtt nya
ralni? 

- Nyolc éve Siófokon, azóta 
nem. Igaz lehetőség lenne rá, 
csak pénzünk nincs. 

- A nyáron elmentünk a 
strandra a négy kisgyerekkel 
és csak a belépőkre ötszáz fo
rintot fizettünk - egészíti ki 
szülei szav:\it Krisztina. - Töb
bet oda sem mentünk. 

- Közeleg a karácsony, a 
szeretet ünnepe, lesz-e aján
dék, a fenyőfa alatt? 

Az édesanya válaszol: 
- Minden évben nagy fát ve

szünk és Krisztina díszíti fel. 
A fa alá pedig apró, inkább 
csak jelképes ajándékok kerül
nek. A kívánságok most is 
megfogalmazódtak, hogy mi 
lesz belőlük? Remélem kiszo
rítjuk a kért ajándékok árát: sá
lat, kisebb ruhadarabokat, já
tékbabát, autót kértek a gyere
kek. Többre nem telik. Ennél 
is fontosabb, hogy együtt van 
a család és örülünk egymás
nak. 

Gellért József 

A kompromisszum eredménye 

MEGMARADT 
A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 
MEGÁLLAPODÁS REMÉNYE 

Az eredeti elképzelésekhez képest munkavállalók nevében. Békesi László 
késésben lévő társadalmi-gazdasági elmondta, hogy a folyó fizetési mérleg 
megállapodás köriil különféle problé- 2,5 milliárd dolláros hiánya miatt a köz-
mák jelentkeztek. A paktum megköté- ponti költségvetés pozíciói 40-50 milh-
sének legfőbb feltétele, hogy a szociális árd forinnal tovább romlottak. Ha elfo-
partnerek megegyezzenek a kormány- gadnák a szakszervezeti követelést, ak-
koalíció gazdaságpolitikáját kifejező kor újabb 60-80 milliárd forinttal növe-
adórends:er és a jö1•ó hi költségl'etés kedne a hiány. A pénzügyminiszter egy-
számaiban. Az előzetes tárgyalásokon szersmind merucgyezte, hogy az eredeti 
meglehetősen megmerevedtek az állás- javaslatokon belül lát lehetőséget az át-
pontok. csoportosításra. 

A kormány Jelezte, hogy nem tud to- • Ezek után kezdődön el - a kisebb-
vábbi engedményeket tenn i , mert a költ- nagyobb megs1,akításokkal - három na-
ségvetési hiány nem növelhető. Nagy pig tartó verejtékes alkudozá\ a konkrét 
Sándor úgy nyilatkozott, hogy végére témakörökről. A legélesebb vita a bérek 

ért az MSZOSZ kompromisszumkész- kérdésében alakult ki. A pénzügy-
sége. A szakszervezetek közül többen miniszter jelezte: a versenyszférában a 
bejelentették, hogy sztrájkolnak, ha nem jövő évi minimálbérekről, valamant a 
kapják meg az elvárt és a törvény által bérnövekedés alsó és felső határáról a 
garantált béremelést. A tüntetést kilátás- munkaadóknak és a munkavállalóknak 
ba helyező közalkalmazottak, pedagó- kell megállapodniuk. Az állam fenntart-
gusok egységfontba tömöriiltek. ja viszont magának a jogot, hogy ahol 

A szakszervezetek másik része - a ő a munkaadó. ott ő tárgyaljon a bérek-
Liga és a Munkástanácsok - gyakorta- ről. Valamelyest közeledtek, de nem ta-
ulag már le is mondott a TGM-ről. Nem lálkoztak az álláspontok a legjelentő-
látják értelmét, kétségbe vonJák realitá- sebb költségvetési teret jelentő kérdé-
sát. Ezek a tények önmagukban is Jel- sekben, a köza/kalmawui bérek JÖVŐ 
zik, hogy megromlott a viszony a szo- évi mértékének növelésében. 
ciális partnerek közön, halványult a A kormány vitákkal, az érvek ütköz-
megállapodás reménye, felrémlett a de- tetésével tarkíton szívós egyeztetésben 
monstrációk, a sztrájkok sorozata. és türelemJátékban a kormány képvise-

llyen kedvezőtlen előjelek után ke- lői 1s rugalmasságot tanúsítottak, s az 
riilt sor az Érdekegyeztető Tanács no- enyhültebb légkörben a pénzügy-
vember 25-27-i plenáris ülésére, amely- miniszter is elmozdult a kályhától. En-
nek az volt a tétje, hogy a maradék tü- nek eredményeként számos kisebb-na-
relem és kompromisszumkészség ele- gyobb adó- és befektetési engedmény 
gendő lesz-e a megegyezésre, fennma- született a munkaadók és a munkavál-
rad-e a TGM reménye. A feszült légkö- lalók követelése, nyomán. Békesi Lász-
rű tanácskozás elején Nagy Sándor 17 ló utolsó ajánlatai után azonban hátra 
pontos követeléscsomagot nyújtott be a volt még a kormány döntése, amely 

rendkívüli ülésen tekintette át az ÉT ja
vaslatait. 

A kabinet ülését követően a pénz
ügyminiszter rugalmasságának és a 
szakszervezetek kompromisszumkész
ségének eredményeként, a vita sarok
pontjának számító kö:alkalma:011i 

alapilletmény ügyében abban állapodtak 
meg, hogy az a mai nyolcezer forintról 
januártól nyolcezer ötszázra nő. 

A szociális partnerek tudomásul vet
ték a belső átcsoportosításokat, így az 
Érdekegyeztető Tanács ülése kompro
misszumos megállapodással ért véget. 
Ezzel kapcsolatban egy szakszervezet 
és három munkaadói szervezet különvé
leményével élt. 

Az aláírt megállapodásban tételesen 
felsorolják azokat az alkupontokat, ahol 
megegyezésre jutottak és azokat is, ahol 
ez nem sikeriilt. Rögzítik azt is, hogy 
az érdekegyeztetésben résztvevő szak
szervezetek vállalják: nem lesz központi 
sztrájk a megállapodással érintett terü
leteken. A szociális partnerek azt is dek
larálták, hogy érdekük fűződik a társa
dalmi-gazdasági megállapodásról szóló 
tárgyalások folytatásához. 

A keserves, monstre egyeztetésben a 
szakszervezetek derekasan küzdönek a 
reálbérek csökkenése ellen, a szociális 
kedvezmények biztosításáért. Ugyanak
kor önkorlátozást is tanúsítottak, empa
tikusak és szolidárisak voltak egymás 
iránt is. A körülményekhez képest jól 
képviselték a munkavállalók érdekei� 
hozzájárultak a társadalmi békéhez; ah
hoz, hogy fennmaradJon a reménye a 
társadalmi-gazdasági megállapodás 
megkötésének. - tis -

Együttműködés 

a biztonságért 
A Magyar Vasutas novem

ber 23-án megjelent számá
ban riportot közöltünk a 
nemzetközi vonatokon el
szaporodott rablásokról, az 
ott szolgálatot teljesítő jegy
vizsgálók biztonságáról. Az 
érintettek sürgős és hatékony 
intézkedést várnak, ami tel
jesen összhangban van azzal, 
amit a MÁV illetékes vezetői 

is kérnek a rendőrségtől. Ez 
derül ki az alábbi tudósítás
ból is, amelynek szerzője egy 
a témával kapcsolatos ta
nácskozásról számol be. 

A MÁV Rt. Budapesti Üzle
tigazgatóságán, a nemrég kine
vezett új igazgató. Vizsy Fe
renc kezdeményezésére érte
kezletet tartottak a vasút és az 
utasok biztonságának javítása 
érdekében. A meghívottak a 
rendőrség, a határőrség a vám
és pénzügyőrség, valamint az 
ügyészségek és a bíróságok il
letékes vezetői voltak. A kö
zelmúlt helyzetét értékelve a 
résztvevők megállapították, 
hogy a széles körű és össze
hangolt rendőri akcióknak kö
szönhetően a Keleti és a Nyu
gati pályaudvar közbiztonsága 
lényegesen javult. A renszere
sen rendőri kísérettel közleke
dő nemzetközi vonatokon 

visszaszorul a lopások, rablá
sok, illetve az erre tett kísérle
tek száma. A vasútra vonatko
zóan is igazolódott, hogy a 
rendőrök jelenléte javítja a 
biztonságot. 

Az anyagi lehetőségek szű
kössége miatt további eredmé
nyek a jobb együttműködéstől, 
illetve a vasúti rendészek in
tézkedési jogának kiterjeszté
sétől várhatók. Az ehhez szük
séges jogszabály változásokra 
vonatkozó javaslatok kidolgo
zását a vasút biztonsági ügyek
kel foglalkozó vezetői már 
megkezdték. 

Felmerült a kérdés, vannak
e tartalékok, más lehetőségek 
a biztonság növelésére? Túri 
Sándor, rendőralezredes el
mondta, hogy bár a vonatkísé
rő szolgálat teljes erőbedobás
sal dolgozik, növelhető a haté
konyság azzal, hogy emberei
ket a legveszélyeztetettebb vo
natokra vezénylik. Ehhez a 
végrehajtó szolgálat szintjén is 
jó munkakapcsolat szükséges, 
hiszen az ott dolgozók tudják 
a legjobban, hogy melyik vo
naton utaztatják fölöslegesen a 
rendőröket és azt is, hogy hol 
kell a folyamatos jelenlét. Azt 
azonban továbbra is figyelem
be kell venni, hogy a rendőr-

ség képtelen minden jegyvizs
gáló mellé rendőrt állítani. 

Tóth László alezredes, az 
Országos Rendórfőkapitány
ság vasúti alosztályának veze
tője ismertette terveiket, ame-
1 yek lényege, hogy a vasút 
szervezeti felépítéséhez és há
lózatához jobban igazodó szer
vezetet hozzanak létre. Céljaik 
között szerepel a létszám je
lentős növelése és a szakmai 
munka színvonalának emelése. 

A tárgyalás fontos témája 
volt a dézsmakárok okainak és 
a megelőzés lehetőségeinek 
elemzése. Sajnálatos, hogy sok 
esetben vasutasok is vannak az 
elkövetők között. Az eredmé
nyes vagyon - és áruvédelmi 
munka a vasút elsőrendű érde
ke, mert ezen a területen olyan 
veszteségek vannak, amelyek 
mértékét befolyásolni lehet. A 
védelmi erők koncentrálása itt 
is hozhat anyagiakban is mér 
hető eredményeket. 

Az értekezletet értékelve 
örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy a lehetőségek határain 
belül történnek intézkedések a 
biztonság növelésére, de még 
jobban örülhetnénk, ha ilyen 
irányú lehetőségeink is növe
kednének. 

G. Szabó Sándor 
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W11ll,láv Rt. és a kormányzat ajánlata 

ííl!Ogadhatatlan a munkavállalóknak 
(Folytatás az 1. oldalról) 

dás területére. Ez utóbbira 
konkrét számadatok nincse
nek, a most folyó vizsgálatok 
eredményétől teszik függővé, 
a létszámszükséglet (felesleg) 
meghatározását. Szakszerveze
tünk eddig semmilyen létszám
csökkentési tervet nem foga
dott el, mert azokat kellő in
dokkal alátámasztani nem tud
ták. Álláspontunk szerint a lét
számszükségletet alulról felfe
lé (szolgálati főnökség - üzle
tigazgatóság - szakszolgálat -
MÁV összesen) kell meghatá
rozni és ehhez minden szinten 
igényeljük, hogy a szakszerve
zetek ebben a fontos kérdés
ben ne véleményezési, hanem 
az egyetértési jogukat gyakorol
hassák. A foglalkoztatással kap
csolatos egyéb kérdésekben 
(az esetleges feleslegessé váló 
munkavállalók átképzése, át
helyezése, nyugdíjazása stb.) 
ugyancsak egyetértési jogot kí
vánunk gyakorolni. 

Minden munakvállalót érin
tő kérdés a kollektív szerződés 
tartalma, amely lehet a munka
viszony, a munkaidő és szá
mos anyagi vonzattal bíró 
egyéb kérdés szabályozására. 
A felsorolt témákból a munka
adónak csak néhány javaslatát 
emelünk ki. 

A különböző pótlékok mér
tékét a munkáltató a Munka 
Törvénykönyvében szabályo
zott mértékre kívánta csökken
teni, illetve egyes pótlékokat 
meg kívánt szüntetni. Néhány 
pótlék vonatkozásában azon
ban sikerült megállapodni ab
ban, hogy ezek a jelenlegi 
szinten maradtak. Így már el
dőltnek minősíthető, hogy a 
mostani szabályozás marad ér
vényben: 

- a gépjárművezetői pótlék
nál, (KSz. 57. §.) 

- az építőipari különélési 
pótléknál, (KSz. 53. §.) 

- az oktatási felügyeleti pót
léknál, (KSz. 52. §.) 

- a nyelvtudási pótléknál, 
(KS. 50. §.) 

- a jegyeladási pótléknál, 
(KSz. 51. §.), amely azonban 
kiegészül a hálókocsi kalauz
zal és azzal, hogy a szakági 
függelékben, a pótléktól felfe
lé el lehet térni, illetve további 
munkakörrel lehet kiegészíte
ni. 

Nincs még megegyezés a 
túlmunka-, a műszakpótlék, az 
éjszakai pótlék, a készenléti és 
ügyeleti díj tekintetében. 

A 13. havi fizetést a munkál
tató korábban alapbéresíteni 
kívánta, majd ettől a szándéká
tól elállt, így ez megmaradhat, 
legfeljebb kisebb változtatá
sokra kerülhet sor. 

A végkielégítés mértékét 
csökkenteni kívánják, szak
szervezetünk a jelenlegi szintet 
szeretné megtartani. Megálla
podás nincs. 

Lényeges változást tervez a 
munkáltató a munkaidő szabá
lyozásban. Így az utazóknál a 
munkaidőnek minősülő vára
kozást 6 óráról 2 órára kíván
ja csökkenteni, illetve az osz
tott munkaidőnél a munkaidő 
megszakítási lehetőséget 2 
órára tervezi mérsékelni. Sza
bad kezet kér a munkáltató a 
szolgálati helyeken a munka
rendek kialakításában, a mun
kaidő-beosztás előírásában. 
Szakszervezetünk továbbra is a 
kollektív szerződés függeléké
ben szeretné a munkaidő kér
déseit szabályozni. 

A tervezet szerint a szociális 
ellátáshoz tartozó juttatások-

ban lényeges változás nem 
váhrató. A munkáltató emelni 
tervezi a vállalati üdülők, a 
munkásszállások díjait. Ked
vező viszont, hogy az étkezési 
hozzájárulást havi 900 forint
ról 1200 forintra (az adómen
tes határig) emelnék. E témá
ról tárgyalás még nem folyt. 

Külön téma lehet a bérsza
bályzat, a bérbesorolási rend
szer módosítása. A munkáltató 
tervezete az utóbbi két hónap
ban már többször változott. A 
legutóbbi javaslat már csak két 
helyen tartalmaz módosítást. 
Az egyik a szakmunkások be
sorolása, mely szerint a hosszú 
gyakorlattal rendelkező szak
munkások külön vizsgát tehet
nek és annak alapján jogosult
ságot szereznek a mester szak
munkás kategóriába való beso
roláshoz a következő év január 
l-jétől. Tehát 1995-ben ilyen 
átsorolásra már nem kerülhet
ne sor. A másik tervezett vál
toztatás az, hogy a bértételek 
minimum bérként funkcionál
nának, amelytől felfelé el le
hetne térni. 

Az egész bérezési rend
szerben olyan átalakítást is 
terveznek, amelyben szerepet 
kapna egy teljesítmény ösz
tönzési rendszer is. Ilyen irá
nyú kidolgozott javaslatot 
még nem terjesztettek elő. 
Nyilvánvaló a bérrendszer
ben lényegesebb változtatás
ra csak elfogadható mértékű 
bérfejlesztés esetén kerülhet
ne sor. 

Egyik legfontosabb vita té
ma a jövő évi bérfejlesztés 
mértéke. Ebben a MÁV Rt. 
vezetőinek mozgás szabad
ságát lényegesen behatárolta a 
kormány vasútra vonatkozó 
határozata. A kormány döntése 

szerint ugyanis a MÁV Rt. 
1995. évi bérköltsége az 1994 
évinél több nem lehet. A gaz
dálkodási lehetőség is igen 
korlátozott, hiszen jövőre a 
vasútnak mintegy 8 milliárd 
forintot kell költségeiben meg
takarítani, vagy a bevételeket 
kell változatlan költségek mel
lett ilyen mértékben növelni. 
Ennek ismeretében tette a 
MÁV Rt. vezetése azt a javas
latot, hogy csak a soros bér
emelések hajthatók végre, 
vagy körülbelül minden har
madik dolgozó kaphat 4 száza
lékos béremelést, amely ösz
szességében 1,5 százalékos 
bérnövekedést jelent és éves 
bérkihatása 500 millió forint. 
Ezt az összeget mintegy 1250 
fő létszámcsökkentéssel kell 
előteremteni. Szakszerveze
tünk - a többi szakszerveze
tekkel együtt - ezt a javaslatot 
még tárgyalási alapnak sem 
tudta elfogadni. Ezután került 
sor a közlekedési miniszterrel 
való tárgyalásra, ahol végső 
soron összességében 6 száza
lékos béremelési lehetőséget 
ajánlottak fel. Később a kor
mány is megerősítette ezt a ja
vaslatot. A reprezentatív szak
szervezetek ezt nem fogadták 
el, hisz ebben az esetben a 

vasutasok reálbére 1995-ben 
mintegy 15 százalékkal csök
kenne. 

A felsorolt tényezők együtt 
tehát a bizonytalan foglalkoz
tatási elképzelések, a kollektív 
szerződés körül kialakult elté
rő nézetek, a bérfejlesztés 
ilyen alacsony mértéke veze
tett a figyelmeztető és az álta
lános sztrájk meghirdetésé
hez. 

Dr. Simon Jó2Rf 

A választmány a sztrájk- mellett 

szavazott 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A vita, a szembenállás ezután sem há
rult el. A munkáltató ugyanis kifejtette: 
azzé_ll a feltétellel írja alá a kollektív 
szerződés ideiglenes meghosszabbítását, 
hogy a további tárgyalásokon is fenn
tartja álláspontját. Szakszervezetünk tár
gyaló delegációja is ragaszkodott ahhoz, 
hogy a VSz kitart az írásban foglalt ja
vaslatok mellett. 

Ami a béreket illeti, az elnök elmondot
ta, hogy a munkáltatói oldal közölte: a 2,5 
százalékos bérfejlesztési javaslata nem 
változott. Ebben a kérdésben, a további tá
gyalásokon a 2,5-ról 6 százalékig jutottak. 

Miből tevődik össze a 6 százalék? 
A 4 százalék kötelezettségvá:Jalásból, 

amit a MÁV a munkavállalókon hajtana 
be, további 2 százalék pedig az, amit a 
kormány a MÁ Y-nak fuvarpiaci támoga
tásként nyújt. 

Ez az ajánlat jóval a megfogalmazott 
követelés alatt van. Ennek ismeretében a 

választmány úgt határozott, hogy decem
ber 8-án, hajnali 5 és 7 óra között, két 
órás figyelmezetető sztrájkot hirdet. Ezt 
követően, ha a tárgyalások nem hozzák 
meg a várt eredményt, december 12-én, 
este 22 órától, 14-én délelőtt 10 óráig, 36 
órás figyelmeztető sztrájkot tartanak a 
vasutasok. 

A választmány a YSz enökének tájékoz
tatója után meghallgatta a területi és az 
intézőbizottságok titkárait, akik a tagság 
többségének véleménye alapján egyetér
tettek a sztrájk megtartására előterjesztett 
javaslattal. Ezután került sor a szavazásra. 
A VSz választmánya a sztrájk mellett sza
vazott. 

A választmány ezt követően határoza
tott fogadott el a sztrájkbizottság össze
tételének módosítására és munkaprog
ramjára. A 13 tagú sztrájkbizottság el
nöke dr. Márkus Imre, helyettese Győri 
István alelnök. A bizottság a választmá
nyi ülés befejezése után már munkához 
is látott. 

A Vasutasok Szakszervezete a választ
mányi ülésen és utána többször is meg
erősítette szándékát, hogy a folyamatos 
tárgyalás híve. Mivel azonban a kormány
zat újabb javaslattal nem élt, ezzel mint
egy igazolta: a holtpontról nem tud (vagy 
nem akar) elmozdulni. 

A MÁV vezetői december 6-ra soron
kívüli béregyeztető tárgyalást hívtak össze 
és azt ígérték, hogy ezen új javaslattal él
nek. Ezzel szemben maradt a régi, 6 szá
zalékos bérajánlat. Ez is követhetetlen di
ferenciálás elve alapján kerülne felhaszná
lásra. E szerint a bértáblában többezer 
olyan dolgozó lenne, akik egyáltalán nem 
részesülnének bérfejlesztésben. Az érdek
képviseleti szervek ezt a javaslatot sem 
fogadták el, mire a munkáltató az előter
jesztést visszavonta. A helyzet tehát nem 
változott. A figyelmeztető sztrájk - lap
zártakor - december 8-án mindenütt fe
gyelmezetten, zavaroktól mentesen bo
nyolódott le. 

V. F. 
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Levélváltás 

a miniszterelnökkel 
Horn Gyula úr miniszterelnök 
M agyar Köztársaság Miniszterelnökség 

BUDAPEST 
Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
A MÁV Rt. területén érdekvédelmet ellátó reprezentatív szakszervezetek 

már évek óta törekednek egy olyan "Megállapodás" megkötésére, amely 
hosszabb időre rendezi az állam (kormány-költségvetés) kapcsolatát és mü
ködőképessé teszi a vasutat. 

Megny!lgvással vesszük tudomásul, hogy a közeljövőben végre sor kerül
het a MA V Rt. helyzetének vizsgálatára, a pénztigyi szanálásra és olyan 
szervezeti, szerkezeti átalakításra, amely legalább középtávon jelentős költ
ségvetési támogatással biztosítja a vasút múködőképességét. 

Ahhoz az előterjesztéshez, amelyet a KHVM-PM készített a Kormány ré
szére a vasút helyzetének rendezéséről, írásban és szóban is észrevételt tettunk. 
Azt tapasztaljuk, hogy megjegyzéseinket, jó szándékú javaslatainkat nem veszik 
figyelembe, érdemben nem méltányolják. Az.ért fordulunk tisztelettel Minisz
terelnök Úrhoz, mert feltételenül a döntések előtt szeretnénk, ha a Kormány, 
illetve személyesen Miniszterelnök Úr megismerné álláspontunkat. 

A határozati javaslatok és a tervezett intézkedések ugyanakkor megdöbbenést 
és csalódást is okoznak egyenlőre csak az érdekvédelmet ellátó vezető szak
szervezeti tisztségviselőknek. A munkavállalók a tervezetet még nem ismerik. 

Ezek a következők: 
- Az irányító létszám jelentős, az összes létszámhoz viszonyítva 3-4 szá

zalékos csökkentését, illetve az egyéb létszám 10 százalék feletti mérséklését 
tervezi a KHVM-PM előterjesztés. 

Mivel � elmúlt néhány évben a MÁV létszámát drasztikusan, több tízezer 
fővel csökkentették, ma már semmilyen területen számottevő létszámfelesleg 
nincs. Néhány munkakörben a jelenleg is meglévő létszámhiány miatt több-
száz főnek a törvényben előírt mértéken felul kell túlórát teljesíteni a for
galom fenntartása érdekében. 

A mozdonyvezetők alulforglalkoztatottságának vélelmezését, az ebből 
származó leépítési terveket pedig elfogadhatatlannak tartjuk. 

Az elmúlt évek létszám leépítései százalékos mértékben kerültek meghatáro
zásra, mindenféle gazdasági számítást nélkülözve és mechanikusan az áru és sze
mélyszállítás mutatóinak csökkenéséhez igazodtak. Nem voltak tekintettel a vas-
út-üzem sajátosságaira. Így, további létszámcsökkenté=I egyetérteni nem tudunk. 

A kollektív szerződésben szabályozott néhány juttatás (müszakpótlék, tú
lórapótlék, végkielégítés, 13. havi fizetés) hosszabb időszak vívmánya. A 
tervezet egyenes szándéka, hogy ezeket a törvényi minimumra szorítsa. 

A kollektív szerződésben rögzített megállapodások csorbítása önmagában 
is konfliktus keletkeztető tény. 

Az. 1995. évi bérfejlesztés elmaradása, vagy alacsony szinten való megsza
bása lehetetlen helyzetet teremt, hiszen a vasutas munkavállalók átlagkeresete 
a nagyarányú túlóráztatás, a többmúszakos munkarend miatt fizetett műszak
pótlék ellenére sem éri el a nemzetgazdasági átlagot, sőt jelentősen alatta marad. 

Végképp elutasítjuk azt a határozati javaslatot, amely a bértömeg növe
kedés tilalmát kiterjeszti a MÁV Rt-re és csak a létszám-leépítési intézke
dések megtételét jelöli meg az 1995. évi bérfejlesztés forrásául. Tárgyalási 
alapnak az infláció mértékével megegyező béremelést tartunk elfogadható
nak. 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
A korábbi kormány is létszámcsökkentéssel, vonalbezárásokkal, a juttatások 

mérséklésével kívánta a vasút gazdálkodási, finanszírozási problémáit megol
dani. Természetesen az erre irányuló intézkedések a közlekedéspolitikai kon
cepció és a vasútpolitika hiánya miatt semmilyen eredménnyel nem járhattak. 
A munkavállalók további méltánytalan teherviselést már nem vállalnak! 
. Bízunk abban, hogy Miniszterelnök Úr által vezetett Kormány tanult elő
dei hibáiból és a MA V Rt. ht>iyzetét, mint a nemzetgazdaság meghatározó 
részét egy széles társadalmi konszenzus alapján kívánja rendezni! 

Elvárjuk Miniszterelnök Úr megértő támogatását. 
Budapest, 1994. október 18. 

Mozdonyvezető Szakszervezete 
Dr. Borsik János 
ügyvezető alelnök 

Vasutasok Szakszervezete 
Dr. Márkus Imre 

elnök 

Dr. Márkus Imre úrnak, elnök 
Vasutasok Szakszervezete 
Dr. Borsik János úrnak, ügyvezető alelnök 
Moulonyvezetők Szaksi.ervezete 

BUDAPEST 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! 
A MÁV Rt. gazdasági konszolidációja, valamint tevékenységének racio

nalizálása érdekében teendő intézkedéseket tartalmazó előterjesztés elkészí
tése során - amint Önök előtt is nyilvánvalóan ismeretes - a közlekedési, 
hírközlési és vízügyi tárca képviselői több alkalommal tartottak egyeztetést, 
konzultációt a reprezentatív szakszervezetekkel. 

Tájékoztatom Önöket, hogy az átdolgozott és benyújtott előterjesztésben 
nincsenek olyan konkrét létszámcsökkentési mértékek, mint az összlétszám
hoz viszonyítva 3-4 százalékos irányítói és az egyéb területen 10 százalék 
feletti mérséklés. Tartalmazza viszont az előterjesztés azt a követelményt -
a Kormány 1995. évi gazdaságpolitikai programjából adódóan -, hogy az 
1994. évi bruttó bértömeg 1995. évben nem növekedhet. Ebből következik, 
hogy létszámcsökkentés, illetve valamennyi eddig kiharcolt "szerzett jog" 
csorbítása nélkül nincs forrás. béremelésre. 

Nyilván a szakszervezetek is tisztában vannak azzal, hogy a megfelelő gazda
sági eredménnyel alá nem támasztott bérfejlesztés gyakorlata - amely 1994. évben 
átlagosan legalább 25 százalék lesz - a jövőben nem folytatható. Irányadó ez az 
1995. évre is, amikor a MÁV Rt teljesítményei várhatóan nem növekednek. A 
tarifaemeléssel, illetve a költségvetési támogatás növelésével elérhető többletbe
vétel pedig csupán az előrelátható veszteségek mérséklését teszi lehetővé. 

Az. 199'5-re minimálisan sztikségesnek tartott 20 százaékos bérfejlesztés 
9 Md forint többletköltséget jelentene. 

Megítélésünk szerint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium a 
MÁV Rt. megújult vezetésének elfogadható javaslatait figyelembe veszi, de 
szükséges az elkerülhetetlen intézkedések végrehajtását megkövetelni, még akkor 
is, ha az bizonyos érdekeket sért. 

A fentieket a vasutasok többségének biztonsága, jövője céljából vállalni kell, 
és ehhez a szakszervezetek részéről is elvárható a lehetőségek figyelembe vétele. 

Budapest, 1994. november 11. 

Udvözlettel: 
Horn Gyula 
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Megállapodásban is rögzítették 

A VSz elnöksége támogatja 
a nyugdíjasok országos szervezetét 

A Vasutasok Szakszerveze
te több mint 40 ezer nyugdí
jas taggal rendelkezik. A VSz 
nyugdíjas szervezetei haté
kony érdekképviseleti tevé
kenységet folytatnak nem
csak tagságuk körében, ha
nem eredményesen hallatják 
szavukat az országos nyugdí
jas érdekképviseleti szervek
ben is. Képviselőik közéleti 
szereplését minden esetben 
tagságuk iránti elkötelezett
ség határozza meg. A nagy
létszámú tagság és a nyugdí
jas VSz szervezetek befolyá
sa napról napra erősödik, 
amiben nemcsak a vasutas 
nyugdíjasok napi gondjainak, 
problémáinak a felvállalása 
jut kifejezésre, hanem a tény
leges vasutasok és a vasút ér
dekeivel való awnosulás is 
egyenrangú tényezőként jele
nik meg. 

A VSz elnöksége a nyug
díjas szervezetek mozgalom
ban betöltött pozitív, sokrétű 
szerepét kívánta erősíteni 
azáltal, hogy szervezeti mű
ködési feltételeit javítja, a 
nyugdíjas tagság megbecsü
lését az elkövetkezendő idő
szakra több módon akarja 
erősíteni, amelynek kereteit 
1994. szeptember 29-én és 
október 14-én tartott vezetői 
megbeszélés során emlékez
tetőben rögzítették a VSz és 
az Országos Nyugdíjas Szer
vezet vezetői. 

A megállapodás lényeges 
elemei a következők. 

Az elnökség a pénzügyi 
helyzettől függően biztosítja 
annak lehetőségét, hogy az 
irodai felszerelések minél 

előbb beszerzésre kerüljenek. tényleges és a nyugdíjas 
Célul tűzték ki, hogy az Or- szervezetek szoros munka
szágos Nyugdíjas Szervezet kapcsolatát olyan irányba fej
súlyának és szerepének meg- lesztik és erősítik, ami ered
felelően kezelik, a tényleges ményesen hozzájárulhat a 
és a nyugdíjas szervezetek VSz taglétszámának növeke
minden szintjén. A tisztségvi- déséhez. 
selők megbecsülésének pedig Gondoltak a nyugdíjbavo
kitüntető szerepet szánnak. nulók nyugdíjazásával 
Megkülönböztető figyelmet együttjáróeljárásokmegköny
fordítanak a szakszervezeti nyítésére is. A VSz erre vo
mozgalom veteránjainak natkozó útmutatásokat és 
megbecsülésére. Az idős nyomtatványokat juttat a kö
szakszervezeti tagok egyre zép- és az alapszervezetek 
nagyobb számban érik el az részére és megszervezik a 
50 éves tagságot. Sőt a legi- nyugdíjas búcsúztatókat. 
dősebbek 55, 60 és 65 éves Közös elhatározással to
tagsággal is rendelkeznek. vább fejlesztik a Nyugdíjas 
Az elismerés jeleként évente Alapítvány működési rend-
50 főt a központi költségve- szerét. Növelik a nyugdíjas 
tés terhére oklevéllel és választmány hatáskörét. 
pénzjutalomban részesítenek. Tervbe vették az alaptőke 
Hasonló módön jutalmazzák gyarapítását. Célszerűnek 
- öt évenként - a 70 éven fel- ítélték az alapszabály módo
üli tagjaikat is. sítását oly módon, hogy az 

A VSz elnöksége keresi a alapítvány kezelését a vá
lehetőségét annak, hogy ked- lasztmány hatáskörébe átad
vezményes, esetenként in- ják és a Kuratórium elnöke a 
gyenes üdültetést biztosítson nyugdíjasok közül kerüljön 
idős tagjainak. A tárgyaló fe- megválasztásra. 
lek deklarálták, hogy egysé- A megbeszélésen kötött 
gesen állnak ki az önálló vas- megállapodások és közös 
utas társadalombiztosítási célkitűzések a VSz tagságá
önkormányzat létrehozásáért, nak egységét hivatottak erő
a vasútegészségügy és a síteni. Egyenrangúnak ítél
MÁV Nyugdíjigazgatóság ve meg a nyugdíjas és tény
önállóságának megőrzéséért. leges tag, szakszervezeti jo
A méltányossági nyugdíj- gait, a mozgalom érdekében 
emelések döntési jogát kap- végzett munkát, függetlenül 
ják vissza a vasutas társada- a belső szervezeti hovatar
lombiztosítás illetékes szer- tozástól. Ez a megegyezés 
vei. már napjainkban is érezteti 

A megbeszélésen közös el- kedvező hatását, a későbbi
határozás született arról, ekben pedig még erőtelje
hogy az elnökség 1994. au- sebben jelentkezik a szak
gusztus 18-i határozatának szervezeti egység erősítésé
végrehajtása érdekében a ben. 

Nyugdíjasok taggyűlése 
Kelebia határállomáson 

Kelebián, november 22-én 
teltház fogadta a községi kul
túrotthonban rendezett nyug
díjas csoport taggyűlésének 
vendégeit. Amint Farkas La

jostól a csoport főbizalmijá
tól megtudhattuk ez csak ne
künk tűnt fel, náluk az lenne 
furcsa, ha uem így lenne. 

A jelenlévők túlnyomó
részben vasutas özvegyek 
voltak, de találkoztunk az al
kalomhoz öltözött házaspá
rokkal sőt 80 éven jóval fe-
1 üli tagtársakkal is. 

A taggyűlésen részt vett a 
határállomás fiatal állomás 
főnöke - szakszervezetünk 
aktív tagja - Hegyesi Mihály 

is, aki a részletes tájékoz
tatást adott az állomás, a vas-

út jelenlegi helyzetéről gond
jairól, megható jelenete volt 
a taggyűlésnek a helyi óvo
dások műsora, melyet az idő
sek vastapsa köszönt meg a 
távoli jövő építőinek remél
hetően vasutasainak. 

Az elmúlóban levő eszten
dőben elhunytakról történt 
kegyeletteljes megemlékezés 
után a főbizalmi beszámoló
ját Feleki Pál, a VSZ Orszá
gos Nyugdíjas Szervezete el
nökének és Gazsi Lajosnak, 

a szegedi terület szervezőjé
nek tájékoztatója követte. 

A beszámolókból, tájékoz
tatásokból értesülhettünk ar
ról, hogy a nyugdíjasok Ke
lebián éppúgy mint a vasút, 
illetve az ország egésze terü-

)etén, megfelelő érdekvéde
lemmel rendelkeznek. Meg
tudhattuk, hogy a ráswrulók 
megsegítése, a szervezet lét
számarányának megfelelően, 
az idén is biztosítva volt. 

A taggyűlés, a hivatalos 
részt követően rendkívül 
bensőséges, családias össze
jövetellé alakult át. Egyik 
nyugdíjas kollégánk szóló 
énekesként szórakoztatta a 
közönséget és mindenkit ma
gával ragadva, kedélyes han
gulatot teremtett. 

Az összejövetel a közelgő 
karácsonyi és újévi jókíván
ságokkal ért véget, amihez 
jómagam is szívből járulok 
hozzá. 

Hegedűs Károly 

1994. DECEMBER 14. 

TALALKOZO SZOBON 
Hagyományos, évvégi ta

lálkozójukra gyülekeztek a 
Swb és környékén élő vas
utas nyugdíjasok, közülük 
300-an a Vasutasok Szak
szervezete nyugdíjas csoport
jának tagjai. Ebből eredően 
természetes volt, hogy ezt a 
találkozót a VSZ Szob állo
mási szakszervezeti-bizottsá
ga és a nyugdíjas tagozat ve
zetősége szervezete meg. A 
találkozóra november 24-én 
az állomási laktanya nagyter
mében került sor, amin több 
mint 100 nyugdíjas vett részt. 
A résztvevők többsége a kör
nyék településeiről érkezett, 
de volt aki a távolabbi Soly
márról jött el a hagyományos 
összejövetelre. 

A szervezők változatos 
programot ígértek, amit be is 
tartottak. Étel és ital fogadta 
az idős vasutasokat. A fehér 
asztal mellett Zibriny Ferenc, 
a VSZ helyi szb. titkára adott 
számot a vasutasság mai 
gondjairól, ennek megoldása 
érdekében kifejtett szakszer
vezeti tevékenységéről. Nem 
titkolta a MÁV Rt. közismert 
gazdálkodási nehézségeit, a 
vasutasok jövő évi kilátásta
lan helyzetét. Úgy ítélte meg, 
hogy a nyugdíjasok ugyan-

úgy érdekeltek egy jól műkö
dő vasút fenntartásában, mint 
a tényleges dolgozók. Ez 
többszörösen igaz, mert a 
vasút vezetői ma sem feled
keznek meg nyugdíjasaikról. 
Az ő sorsuk alakulása csalá
don belül nem lehet közöm
bös. Ezért válik egyre fonto
sabbá a nyugdíjas csoport és 
az szb. együttműködése. 

Hasonló gondolatokat fej
tegetett a nyugdíjas csoport 
főbizalmija, Klein László is. 
Beszámolójában számot 
adott a szervezet 1994. évi 
munkájáról. A beszámolót 
nagy figyelemmel hallgatták 
a résztvevők. Az érdeklődés 
az arcokról Jeolvash.1tó volt. 
Különösen azoknál a részle
teknél, amikor azt fejteget
te, hogy a VSZ-hez tartozó 
nyugdíjasok saját ügyeiket 
önállóan intézik, de nem el
szakadva a Vasutasok Szak
szervezete országos érdek
védelmi tevékenységétől. 
Kölcsönös a bizalom és a 
támogatás, mindkét fél ré
széről. Az önállóság bizo
nyítéka, hogy a nyugdíjas 
szervezetek küldött gyűlése 
megalkotta működési sza
bályzatát, önálló programot 
dolgozott ki és a tagdíjak 

mértékét újonnan szabályoz
ta. 

A beszámolóban helyet ka
pott a tagcsoport gazdálkodá
sa, amely ebben az évben ki
egyensúlyozott volt. A besl.á
molót követően Fórum meg
tartására került sor. Ennek 
során többen felvetették a 
biztosító egyesületek és a 
VSZ kapcsolatát. Az önkén
tes biztosítóktól többet vár

nának, mivel évtizedek óta 

fizetik a tagdíjat. Ugyanak
kor sokan dicsérték az ÖTA 
segélyezésében bekövetke
zett kedvező változásokat 
Az ÖTA helyi képviselői kér
ték a megjelenteket, hogy se
gélyezési problémáikkal for
duljanak hozzájuk, mivel he
lyileg minden ilyen kérés el
intézhető. 

Szóba került a vasútegész
ségügyi intézmények önálló
ságának féltése is. Nagyra ér
tékelik a vasutas nyugdíjasok 
ellátási színvonalát. Ebből 
nem lehet engedni. 

Jó hangulatban fejeződött 
be a találkozó. Szemmel lát
hatóan örültek egymásnak a 
megjelentek. Jövőre ismét ta
lálkozunk, ez volt a búcsú
szó. Így legyen. 

Pásku Jenő 

Műsoros est 

Hatvanban 

A hatvani vasutas-szak
szervezet nyugdíjas csoportja 
november második felében a 
MÁV Liszt Ferenc Művelő
dési Házban műsorral egybe
kötött nyugdíjas találkozót 
rendezett. 

SZERVEZETI ÉLET 
A MISKOLCI 

, , 
NYUGDIJASOKNAL 

A zsúfoltság megtelt helyi
ségben elsőként Nagy Ká
roly, a csoport elnöke kö
szöntötte a résztvevőket, 
majd ezt követően Hatvan 
város Naplemente Nyugdíjas 
Klub szereplői szórakoztat
ták a megjelenteket. A két 
órás műsort vacsora, majd 
szórakozás, tánc követte. 

Alapszervezetünk feladatai 
között első helyen szerepel, 
mint közösség összetartó té
nyező, az idős emberek, 
alapszervezetünk tagJa1, 
nyugdíjasok, egyedülélők se
gítése, szórakoztatása. Ezért 
szervezünk kirándulásokat, 
összejöveteleket. 

Ezeken a közös együttléte
ken minden alkalommal be
szélünk a szakszervezetről 
mint érdekképviseleti szerv-

:: 

Szúcs Ferenc 

Megalakult � Vasutas 
. . ' 

Nyugdíjas Klubok Országos 
Szövetsége 

A Vasutasok Szakszervezetében november 21-én ren
dezett közgy(llésen 29 mdkődő nyugdíjas klub vezetdi, 
illetve képviselői megalakították a Vasutas Nyugdíjas 
Klubok Országos Szövetségét Az alap.szabály elfoga
dásá után a résztvevők megválasztották .a. szövetség ve� 
zető testületeit: a választmányt, az ellenőrző és etikai 
bizottságot.A válaszhnány elnöke: Kapitány István, al
eln* KO\lács József . Az eJlenörző 9izottság elnöke: 
Rákóczi Péterné. Az etikai bizottság eliiöke: Meszdr Fe-
rerte. 

A�vetség 1egfdbb céJja, hogy a vasutas nyugdíjas 
klul>ok munkájában•··�• a. helyi körülméqyekt6f fúggetle• 

t nül-- segfl$éJ megvalósítani az. eséty�yenldsé�t, s az 
!��. af'Cltlatot. A vezetőség. Vj{jll/lÍjabb tag<>kJe,< 
lé1ltf.é7..ését. qrm: · 1065� • Budapest, l\aj�1-ZsilUl$Zky µ{ 
�. 3eleto11r9l--81. Félfugadá1;.:, a � e1it1 'hgtfójétt{ 

i �Mtt 9-JZ .P.ráig.· > ·. .. ·•· / < t . A ? ••, 
. '· . '❖ 

ről, vagy valamilyen aktuális 
szakszervezeti eseményről. 
Tájékoztatást adunk részükre 
a megküldött központi tájé
koztatóban található esemé
nyekről. 

Október 31-én az idősko
rúak hete rendezvénysorozat
hoz kapcsolódva tartottuk 
meg összejövetelünket a Vó
rösmarty Művelődési Ház
ban. Erre meghívtuk T. Asz
talos Ildikó polgármester 
asszonyt, aki köszöntőt mon
dott. A köszöntő után Kalmár 
Péter nyugdíjas karmester 
operett dalokat adott elő, 
majd a Gárdonyi Géza Álta
lános Iskola színjátszói szó
rakoztatták a jelenlévőket. A 
polgármester asswny a jelen
lévő 100-110 főt és a még ér
deldődőket meghívta a mis
kolci Nemzeti Színházba egy 
előadásra, amikor is a kivá
lasztott darabot csak a nyug
díjasoknak fogják előadni .. 
Ez szintén jó alkalom lesz az 
együttlétre. 

Ez után awk a tagjaink, 
akik beneveztek a Vasutas 
NyugdíjaskJubok Amatőr 
Művészeinek III. Orsúg� 
Találkozójára, fópróbaként 
előadták számaikat. Még am 
is maradt idő, hogy rövid ba
ráti beszélgetésre leüljenek 
awk, akik régen találkoztak. 

Lukács Tiboné 
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