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Nyílt, Dszinte véleménycsere 
Nagy Sándor felszólalása 

a VSz választmányi ülésén 

(Folytatás az 1. oldalr61) 

váltott ki az általános sztrájk
kal való szolidarítás elmaradá
sa, de mi a hangsúlyt nem szo
lidaritási táviratra tettük, ha
nem, a megállapodás segítésé
re. Es a sztrájk megállapodás
sal végzódött. Amit a vasuta
sok elértek, az eredmény. Az is 
kedvező dolog, hogy nem ala
kult ki kezelhetetlen helyzet, 
nem bontakozott ki országos 
sztrájkhullám. Mi tehát el tu
dunk számolni azzal, hogy mit 
tettünk. Nem voltunk érdekte
lenek, közömbösek, nem vol
tunk tétlenek. Ezek tények. 

Az MSZOSZ tagság azon
ban csak a jéghegy csúcsa -
hangsúlyozta Nagy Sándor, és 
emlékeztetett arra, hogy a vas
utas szakszervezet életében a 
tagsági viszony felfüggesztésé
nek gondolata nem az első 
eset. Előfordult korábban is. 
Az, hogy most ez megismétlő
dött, lehet, hogy a sztrájkkal 
kapcsolatos hangulat apropót 
szolgáltatátott. Ennek kapcsán 
beszélni kell arról, hogy mi az 
igazi szövetség, milyen szö
vetségről van szó? Olyan szö
vetségről van szó, amely a 
padlóról állt fel, megnyerte a 
tb-választásokat

i 
jelentős sze

repet játszik az Erdekegyeztető 
Tanácsban. 

Fontos kérdés, hogy konszo
lidálódni tud-e a MÁV, vagy 
menetrendszerint jönnek a 
sztrájkok? Nem lényegtelen, 
hogy milyen magatartást tanú
sít a Vasutasok Szakszerveze
te. Lehetnek olyanok, akik úgy 
ítélik meg, hogy a VSz egye
dül is elég erős, nincs szüksége 
szövetségre. Mérlegelni kell 
azonban: kinek érdeke a szét
tagoltság, a szakszervezetek 
szétzilálása. Ki mit ért el azzal, 
hogy különvált. Ha önállóak 
vagyunk több eredényt tudunk 
elérni? Az elmúlt évek tapasz
talatai éppen az ellenkezőjét 
bizonyítják. Természetesen 
mindenkinek szíve joga eldön
teni, hogy milyen szervezeti 
keretek között működik. Ké
rem, fontolják meg az elmon
dottakat, térjenek vissza a dön
tésükre, lehetőleg az MSZOSZ 
kongresszusáig - fejezte be be
szédét Nagy Sándor. 

Márkus Imre ezután meg
nyitotta a vitát. A felszólaló 
testületi tagok között pro és 
kontra megoszlottak a vélemé
nyek. Volt, aki így fogalmazot: 
Jó hogy eljött Nagy Sándor, de 

semmi újat nem mondott. Ez 
utolsó csepp volt a pohárban. 
Egy másik felszólaló szerint 
,.nem az utolsó csepp volt, ha

nem egy egész pohár." 1öbben 
elmondták, hogy nem Nagy 
Sándor személyével, munkájá
val van bajuk - közreműködé
séért köszönetet is mondtak -, 
hanem az MSZOSZ tevékeny
ségével elégedetlenek. Az 

MSZOSZ kritikus helyzetben 
nem állt mellénk - hallottuk -, 
nem nyújt kellő segítséget, sok 
a kifogás megyei szinten is. A 
szövetség működési zavarok
kal küszködik. Ha az 
MSZOSZ helyzete, struktúrá
ja, munkája nem változik, ak
kor a mi álláspontunk sem fog 
módosulni. 

Elhangzottak másféle véle
mények is, például a nyugdíja
soké. - Mi érzelmileg is kötő
dünk az MSZOSZ-hez, mi 
nem ítéljük negatívan munká-

ját, magatartását. Nem helyesel
jük a felfüggesztést. Nekünk is 
vannak elvárásaink, követel
ményeink a szövetséggel szem
ben - például az önálló vasút
egészségügy megőrzése -, de 
az MSZOSZ-el együtt. 

Többen hivatkoztak a tag
ság véleményére. Egyesek 
szerint a tagság azt várja, 
hogy erősítsék meg a felfüg
gesztést. Mások szerint máris 
vannak jelei annak, hogy 
csökkeni fog a taglétszám, ha 
a VSZ kilép az MSZOSZ
ból. Ezért - hangzott a javas
lat - tűzzük tagsági vitára az 
ügyet, a választmány decem
ber 15-i döntését, majd a ki
alakított álláspont kerüljön a 
rendkívüli kongresszus elé. 

A testület tagjai véleményé
nek elhagzása után Nagy Sán
dor reagált a felszólalásokra. 
Kulcsproblémának azt látta, 
hogy nincsenek alapvet6 dön
tések a MÁV helyzetér6l. Cá
folt a azt a nézetet, miszerint 
vannak tökéletes tagszerveze
tek, kitün6 szakszervezeti tagok 
és ott van egy rossz, semmire
kelő szövetség. Kire harag
szunk, ki ellen akarunk fellép
ni, kivel akarunk összefogni? -
kérdezte. Azt ajánlotta, hogy 
saját indulatainkat ne egymás 
ellen éljük k; tartsuk karban 
indulatainkat. 

Az MSZOSZ elnöke a közös 
felelősségre apellált, az együt
tes mérlegelésre, gondolkodás
ra, összefogásra szólított fel. 
Mert tényleg rossz a munka
szervezetünk. Régóta mond
juk, hogy a szükséges változ
tatásokhoz megfelelő feltéte
lek szakértők, képzés, 
sztrájkalap, pénz - kellenek. 
Kik csinálják ezt? Ez nem 
sztrájk kérdése. Ezeket vála
szoljuk meg. Ne kerülgessük a 
struktúrális kérdéseket - tag
díj, oktatás, pénzügyek -, mert 
különben szétzilálódunk, fü
getlenül attól, milyen kormány 
van hatalmon. 

Nagy Sándor kitért a kor
mány megítélésére, véleményt 
mondott a parlamentbe került 
szakszervezeti tisztségviselők 
munkájáról, szerepéről is, 
majd végül ismét hangsúlyoz
ta, hogy az MSZOSZ el tud 
számolni azzal, mit tett a vas
utassztrájkot követő megállapo
dásáért. Azt kérte a választmány 
tagjaitól, ezt mérlegeljék. 

Márkus Imre a következők
kel zárta le a napirend vitáját: 
- Meghallgattuk a különböző 
véleményeket, értékeljük eze
ket, konzultáluk a tagsággal 
és visszatérünk korábbi dön
tésünkre. 

- kárpáti -

Sztrájk után van 
okunk bizakodni 

Megszületett a várva várt megállapodás, de azokban az 
órákban megind nem minden vasutas érzett teljes elégedett
sége. 

Vajon miért? 
A kemény munka - még ha fárasztó is - általában elége

detté teszi az embert, kivéve, ha jön valaki és az eredményt 
lerombolja. Körülbelül ez történt velünk most is, amikor 
megszületett egy jó megállapodás, és mégis ... vannak akik 
most is kétkednek. Pedig nem hiszem, hogy bárki elcserélné 
az elveszett illúzióit arra a több mint 14%-os fizetésemelés
re, amit a sztrájkkal elért megállapodás tartalmaz. 

De miért írhatták a napilapok, mondhatta a tévé és a rádió, 
hogy a sztrájk szükségtelen, felesleges, azaz hiába való volt? 
Mert a megállapodás mellé csomagolt önigazoló munkálta
tói magyarázatok ezt sugallták. Csak azt hajtogatták, hogy 
egy nappal korábban, ugyanazt a megállapodást, ami 13-án 
a sztrájk végét jelentette nem fogadták el a sztrájkolók kép
viselői. 

Az igazság ennek pont az ellenkezője. A sztrájk valódi 
fenyegetését késón felismerő munkaadói oldal, december 
12-én (hétfőn) délután a saját maga által tett javaslatokat 
nem volt hajlandó aláírni. 

Persze a munkáltatót is meg lehet érteni. Ha engem ter
helne a sztrájk felelőssége, én is megpróbálnám minden esz
közzel azt a másik félre kenni. FGként akkor, ha ezzel azt 
is elérem, hogy a mondandóm a valóban sztrájkolni képes 
vasutasok egy részének elvenné a kedvét hasonló akcióktól. 

Természetesen azon sincs mit csodálkozni, hogy ezt az 
álláspontot támogatják azok a munkavállalók is, akik nem 
merték vállalni a sztrájkkal járó kockázatot, hisz amit hal
lanak látszólag őket igazolja. Bocsánat, nem ítélkezni, ha
nem csak kérdezni szeretnék: ók milyen lelkiismerettel ve
szik majd át a bérfejlesztésr6l szóló értesítőt? 

Korábban előfordult, hogy a dicsőség volt a mienk, most 
a kézzelfogható eredmény. Méghozzá olyan eredmény, ami
ért keményen és fegyelmezetten megküzdöttünk. Ne hagy
juk, hogy néhány hamisan csengő szó elvegye a kedvünket! 

A 13. havi fizetésről pedig annyit, hogy a megállapodás 
szerint nem veszett el végképp, csak 19'J5-ben máshogy hív
ják. A boltban pedig nem az számít milyen címen vettük 
fel azt a pénzt amiből éppen vásárolunk. 

A lényeg az, hogy a vasutas szakszervezetek vezetői olyan 
szerződést kötöttek a nevünkben és megbízásunkból, amire 
külön-külön egyilcneJc sem lett volna esélye. Ez még akkor 
is így van, ha vannak akik úgy fogalmaznak: így is keve
sebbet ér a fizetésünk mint tavaly. 

Karácsony Szilárd 
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A támogatás Bécsbó1 érkezett 
Az osztrák vasutas- szakszervezet 

delegációjának karácsonyi villámlátogatása 

December 22-én, az esti órák
ban, a karácsonyi ünnepekhez 
méltó, bensőséges ünnepség 
színhelye volt a Vasutasok Szak
szervezete Benczúr utcai szék
házának elnökségi tanácsterme. 
Az osztrák vasutas szakszerve
zet (ÖGB) Eric Klarer alelnök 
ve�tte öttagú delegációja „ug
rott át" Bécsből Budapestre, 
hogy villámlátogatásukkal örö
met szerezzenek a magyar vas
utas gyerekeknek. A vendégek 
ezúttal nem üres kézzel érkez
tek. Az ízlésesen csomagolt 
ajándékok mellett az elmúlt év 
nyarán a MÁV Szimfónikus ze
nekar bécsi jótékonysági hang
versények bevételéb61 tekinté
lyes összeget hoztak magukkal. 
Mindezt azzal a szándékkal tet
ték, hogy gyarapítsák a MÁV a 
Gyermekekért Alapítványt. 

Kölcsönös ajándékozás 

A két szakszervezet között 
évek óta baráti az együttműkö
dés. Ezt tükrözte az a néhány 
óra is, amit a vendégek a VSz
ben töltöttek. Hangulatossá va
rázsolta a találkozót a MÁV 
Gyermek Alapítvány Benczur 
utcai óvodásainak kedves kis 
műsora. A nyolctagú kisegyüttes 
- négy fiú, négy kislány - Föl
dényi Györgyné és Kiss Katalin 
óvónők kíséretében verssel, dal
lal hálálták meg a vendégek 
adományát. 

A gyerekműsor után Eric Kla
rer alelnök a két szakszervezet 
között kialakuJt baráti kapcsola
tot méltatva átadta az adományt 
Györi István alelnöknek, aki me
leg szavakkal köszönte meg a ne
mes célt szolgáló támogatást 

A műsor után az elismerés nem maradt el 

Korkedvezményt kérnek 
a kocsiszolgálat dolgozói 
A VSz műszaki kocsiszol

gálati tagozata novemberben 
soros ülést tartott, amelyen 
megtárgyalták többek között 
kocsivizsgálók, műhelyi és 
vágányközi dolgozók korked
vezményes nyugdíjba vonulá
sának lehetőségét. A korábban 
meghirdetett aláírásgyűjtés
hez 2000 dolgozó csatlako
zott, így a tárgyalások már 
októberben elkezdődhettek, 
amelyen részt vett a GIB ré
széról Pszota Árpád titkár, a 
tagozat képviseletében Zu

bály Bertalan, a MÁV-ot pe
dig dr. Tari Endre az EÜ 
Igazgatóságának vezetője kép
viselte. 

Dr. Tari Endre a témával 
kapcsolatban elmondotta, 
hogy novemberben elkezdőd
tek a felmérések minden igaz
gatóság területén. Ez a munka 
1995. jú'!iusában fejeződik be. 
Pszota Arpád levélben kérte 
Győri István alelnököt, aki 
egyben a Nyugdíjbiztosítási 

Önkormányzat tagja, hogy 
képviselje ezt az ügyet. 

Az értekezlet résztvevői ez
után tájékoztatót hallgattak 
meg a bértarifáról és a foglal
koztatás-politikáról. 

Zubály Bertalan a legutóbbi 
GIB-ülésről tájékoztatta a je
lenlévőket. 

Az ügyvivő testület kezde
ményezte, hogy a kocsijavító 
műhelyekben dolgozók bérbe
sorolását felül kell vizsgálni, 
és azt országosan egységesíte
ni. 

Az ülésen Gy6ri János, 
Debrecen területének ügyvi
vője beszámolt a fékpróba 
megváltozásáról, amely véle
ménye szerint nincs össz
hangban az E2. utasításban 
leírtakkal. Ebben az esetben 
az egyszerűsített fékpróba el
veszti hatályát. 

Kovács József budapesti 
ügyvivő javasolatára a követ
kező ülést a Nyugati pályaud
varon tartják. 

Az ifjúsági tagozat 
tervei 

A Vasutasok Szakszervezete ifjúsági tagozatának tanácsa leg
utóbbi ülésén több, a tagozat jövőjével kapcsolatos döntést ho
zott. Február 9-én küldöttértekezletet tartanak, amelyről lapunk 
hasábjain tájékoztatják majd az olvasókat. 

Ebben az évben négy országos rendezvény szerezését is ter
vezik.Áprilisban például locsolóbált rendeznek Püspökladány
ban, a nyáron júniusban ifjúsági kispályás labdarúgó kupa lesz 
Pécsett, augusztusban három napos ifjúsági találkozóra kerül sor 
Debrecenben, Szegeden pedig novemberben tartják az Erzsébet 
bált. 

(Fotó: 'Iüttó) 

, , , 

KEPZESI HIREK 

A csomóponti oktatások els6 
két havi tapasztalatait decem
ber 5-i ülésén összegezte a 
Képzési és Oktatási Bizottság. 
Az értekezleten a képzést szer
vezőkön kívül jelen voltak az 
előadók is, azzal a céllal, hogy 
jobbító szándékú észrevételei
ket közvetlen megoszthassák 
egymással. 

A hallgatóságot a szervezők 
és a kitöltött véleménykérő la
pok képviselték. A testület 
megállapította ,hogy néhány 
kisebb - kezdetben minden
képpen tolerálható - bakin kí
vül az oktatások elérték célju
kat és a hallgatók is megelége
déssel fogadták a tisztségvise
lői képzés új formáját. 

A képzési és oktatási bizott
ság tagjainak többsége egyet
értett a tanfolyamok admi
nisztrálásának egyszerűsítésé
vel, így a jövőben mindenhol 
egységes jegyzőkönyvben su
repel majd az előadás minősí
tése. A jelenléti ívek és kiké
rók kezelését felkért tanfo
lyamvezetők fogják végezni. 

A Képzési és Oktatási Terv
ben szerepló vetélkedő előké
szítésére is az ülés alkalmá
val került sor. A végleges 
programot, jelentkezési felté
teleket és természetesen a dí
jak ismertetőjét a . Magyar 
Vasutas következő számában 
olvashatják. 

Minden érdeklődőt továbbra 
is szeretettel várunk a megje
lölt helyszíneken és idópon
tokban. 

K. Sz. 



1995. JANUÁR 18. �l,\G\'AR VASUTAS 3 

Eredményes volt a munkaharc 
A vasutasokat nem vádolhatják 
megalapozatlan követelésekkel 

Valószínűleg senki sem 
tartja természetesnek, hogy a 
szakszervezetek már évek ót 
egyre keményedő küzdelmet 
folytatnak a vasút és a vas
utasok helyzetének legalább 
szinten tartása érdekében. A 
hosszan elnyúló tárgyalások 
mellett jellemző az évről év
re visszatérő figyelmeztető 
sztrájk, majd az 1994 decem
beri általános sztrájk meg
szervezésének szükségessé
ge. 

Jogosan vetődik fel a kér
dés: miért nem lehet tárgya
lások útján megegyezni a 
vasutasok életkörülményeit 
alapvetően meghatározó lét
számcsökkentési, béremelési 
kérdéseiroi, illetve a kollektív 
szerződés lényeges elemeiro'1. 
Talán túlzottak a vasutasok 
igényei, vagy a MÁV vezetői 
szándékosan egyre rosszabb 
körülményeket akarnak a 
munkavállalók részére létre
hozni? 

Egyik felvetés sem igaz. 
Csak néhány példa, számsze
rű adat a túlzott követelések 
cáfolatára. A MÁV létszáma 
az utóbbi években tízezerrel 
csökkent, a vasutasok átlag
bére - a többm.űszakos fog
lalkoztatás, a jelentős túlóra
mennyiség ellenére - elmarad 
a nemzetgazdasági átlagtól, a 
kollektív szerződés megálla
podásai inkább romlanak, 
mint javulnak (az utóbbi pél
da a műszakpótlék 40 száza
lékról 30 százalékra való 
csökkentése, vagy a sok ké
nyelmetlenséget okozó mun
kaidő bevezetése. 

Hamisak azok az állítások 
is, amelyeket a múlt év őszén 
a kormány képviselői és a 
sajtó gyakran hangoztatott, 
mely szerint a vasutasok kö
vetelései irreálisak, azokat 
csak más munkavállalói réteg 
rovására lehet teljesíteni. A 
vasutasoknak nem túlzottak 
az igényei, tudomásul veszik 
az átalakulással együttjáró el
bocsátásokat, a reálbérek ki
sebb-nagyobb csökkenését, 
de azt nem tudják elviselni, 
hogy az állam, a tulajdorws 
az átalakítás minden terhét 
rájuk hárítsa, az elmaradt in
tézkedések káros következ
ményeiért őket tegye felelős
sé. 

A korábbi évek őszi tár
gyalásainál is nehezebbnek 
látszott a múlt év szeptembe
rében kezdődő egyeztetési 
folyamat. Hiszen eddig még 
soha nem tapasztalt, rossz 
ajánlatokat tett a MA V Rt. 

menedzsmentje, hivatkozva a 
kormány és a felügyeletet el
látó (tulajdonosi jogkört köz
vetlenül gyakorló KHVM) 
határozataira. A munkaadó 
"ajánlatai" a következőkben 
foglalhatók össze: 

- szüneteltetni kell 900-
1000 kilométer hosszú vona
lon a vonatforgalmat, ezzel 
és más intézkedésekkel mint
egy 10-15 százalékkal csök
kenteni kell a létszámot, 

- a kollektív szerz6désben 
eddig elért eredményeket fel 
kell adni és azokat a többlet 
juttatásokat, amelyek a tör-

vényes szint felett vannak 
meg kell szüntetni (így csök
kenteni kell a műszakpótlé
kot, a végkielégítést stb.), 

- az 1995. évi átlagbérek 
1,5 százalékkal nőhetnek, (ez 
gyakorlatilag a bérszabály
zatban előírt úgynevezett so
ros előléptetések bérszükség
lete ). 

Ezek az intézkedések je
lentős számú - 7000-10 000-
ig! - munkavállaló elbocsátá
sát, a munkáltatás körülmé
nyeinek ( munkaidőbeosztás) 
romlását és a reálbérek 18-20 
százalékos csökkentését je
lentették volna. 

Természetesen ezeket az 
ajánlatokat az érdekképvise
Ieti szervek még tárgyalási 
alapnak nem tudták elfogad
ni. A Vasutasok Szakszerve
zete kezdettől élére állt és 
szervezte a tiltakozást a ter
vezetek megvalósítása ellen. 
A tiltakozó akciókat a kor
mánynak kellett címezni, hi
szen az hozta azt a határoza
tot, amelyen a MÁV Rt. ja
vaslatai alapultak. A MA V 
Rt. menedzsmentjét a kor
mányhatározat végrehajtásá
ra kötelezték. Szakszerveze
tünknek bizonyítani kellett, 
hogy a Merce).tanulmány 
következtetései tévesek, nem 
veszik figyelembe a sajátos 
magyar viszonyokat, (példá
ul azt, hogy nincs mire átte
relni a vasúti forgalmat), fi
gyelmen kívül hagyták a te
lepülések érdekeit, a környe
zetvédelmi törekvéseket stb. 

A tárgyalások a MÁV ve
zetőivel folytatódtak, de 
ezekbe a tárgyalásokba a 
szakszervezetek kérése elle
nére sem kapcsolódtak be a 
tulajdonos, illetve a kormány 
képviselői. Levélben keres
tük meg a kormány több tag
ját - ideértve a miniszterelnö
köt is - és kértük a "határo
zat" felülvizsgálatát, illetve 
módosítását. A tiltakozások 
hatására csak kisebb enged
ményeket sikerült elérni. Így 
mérsékelték a létszámcsök
kentést, emelték a bérfejlesz
tés mértékét, némi engedmé
nyek születtek a kollektív 
szerződés megváltoztatása 
során. Mindezek kevésnek 
bizonyultak ahhoz, hogy a 
vasutasok élet- és munkakö
rülményei drasztikusan ne 
romoljanak_, de a tárgyalások 
megrekedtek, nyilvánvalóvá 
vált, hogy más módszerre is 
szükség van további eredmé
nyek eléréséhez. A jogos kö

veteléseknek a sztrájk meg
hirdetésével és később a fi
gyelmeztető és általános 
sztrájk tényleges megvalósí
tásával is nyomatékot kellett 
adni. 

Összefogtak a szakszerve
zetek és mögéjük felsorako
zott a munkavállalók többsé
ge. A figyelmeztető és az ál
talános sztrájk lényegesen ja
vította a szakszervezetek tár
gyalási pozícióit. Közvetlen 
a sztrájkok előtt és alatt is a 
tárgyalások állandóan folytak 
(vasárnap is), , amelyben 
résztvettek a MA V Rt. leg
felső vezetői (elnök, vezér-

igazgató) és végül bekapcso
lódott a kormány képviselő
je, dr. Lotz Károly miniszter 
is. Az általános sztrájk 18. 
órájában igen kemény viták 
közepette ( december 13-án 
15 órakor) megszületett a 
"Megállapodás", amely még 
elfogadható eredményt je
lenthetett a vasutasok többsé
gének. 

A "Megállapodás" a követ
kezőket tartalmazta: 

1. A MÁV Rt. vezetősége 
arra törekszik, hogy 1995-
ben a teljes vonalra kiterjedő 
forgalom szüneteltetésére ne 
kerüljön sor. A vizsgálatokba 
az önkormányzatokkal való 
tárgyalásokba bevonja az ér
dekképviseleteket is. 

2. A munkáltató központi
lag nem ír elő a szervezetei 
számára kötelező létszámleé
pítést, sem százalékos, sem 
abszolút formában. A lét
számszükségletek megállapí
tása, az esetleges leépítések 
eldöntése a szakszervezetek
kel egyetértésben történhet. 
A Munka törvény)cönyve a 
létszámmal kapcsolatos kér
désekben a szakszervezetek
nek csak véleményezési jo
got biztosít, így az egyezte
tési lehetőség kivívása lénye
ges eredménynek számít. 

3. A kollektív szerződésről 
a tárgyalások tovább folynak, 
a módosítás összességében 
jövedelemcsökkenést nem 
eredményezhet. 

4. A felek készek olyan 
megállapodás megkötésére, 
amely lehetővé tesz egy ösz
tönzésen alapuló motivációs 
rendszer bevezetését. 

5. A jövedelem növekedés
re többirányú megállapodás 
is létrejött. Ezek: 

- 1995 január l-től a mini
málbér összege 12 500 forint 
lesz, 

- 1995 január l-től 6 szá-
zalékos mértékű alapbér 
emelést biztosítanak, 

- az 1995-ben esedékes 13. 
havi fizetést alapbéresítik és 
így a bértáblázat induló bére 
9000 forint lehet, 

- 4 százalékos mértékben 
teljesítményjutalmat garan
tálnak, amelynek kifizetésére 
1995 július 10-én kerül sor, 

- további 4 százalékos mér
tékű keresetnövekedés lehet, 
ha erre az eredményjavulás 
lehetőséget ad. Ennek kifize
tésére 1995 december 10-én 
kerül sor. Ez utóbbi 4 száza
lékos keresetnövekedésből 2 
százalék megvalósulására 
Kálnoki Kis Sándor, a MÁV 
Rt. elnöke személyes garan
ciát vállalt. 

Összefoglalásul megálla
pítható: eredményes volt a 
munkaharc, de hátra van még 
a foglalkoztatási kérdések 
részleteinek megvitatása és a 
kollektív szerződés további 
tárgyalása. Ezekre a megbe
szélésekre viszont valószínű
leg a munkabéke megőrzése 
mellett kerülhet sor, nyugod
tabb légkörben és hosszabb 
idő alatt lehet megállapodás-
ra jutni. 

Dr. S. J. 

, Megosztott dilemmák 
A szakszervezetek szerepe 

ma a belpolitikában épp olyan 
jelentős, mint a politikai párto
ké - mondta egy érdekvédelmi 
fórumon Héthy Lajos munka
ügyi államtitkár. Ez kétségtele
nül figyelmet érdemlő megál
lapítás. Kérdés, így van-e, az 
érdekképviseletek ilyen felér
tékelése megfelel-e a valóság
nak? 

Az igenlő választ számtalan 
jel erősíti. Ha megosztottak is 
a szakszervezetek, ha hat nagy 
konföderációt számolunk is, -
ami a plurális viszonyok kö
zött természetes, - a szakszer
vezetek az ország legnagyobb 
társadalmi szervezetei. Közis
mert, hogy csak az MSZOSZ
nek több tagja van, mint a par
lamenti pártoknak és azon kí
vülieknek együttvéve. Képvi
selőik újabban jelen vannak az 
Országgyűlésben is. A kor
mány és a munkáltatók szociá
lis partnereiként fontos ténye
zői az érdekegyeztetés rend
szerének. Lényeges társada
lompolitikai, gazdasági, szo
ciális kérdésekben nem lehet 
őket megkerülni, nélkülük és 
ellenükre aligha folytatható ér
demi társadalmi párbeszéd, 
aligha őrizhető meg a munka
béke. Kiiktathatatlan szereplői 
a konfliktusok kezelésének, 
egy sztrájk - mint ezt a leg
frissebb példák is mutatják -
megrázhatja az egész országot. 

Mégis, a köznapi tapasz
talatok ellentmondani látsza
nak az államtitkári vélemény
nek. Mindenfelé gondterhelt, 
�zorongó érdekvédőikel talál
kozunk. A bizonytalansággal 
átszőtt nyugtalanság oka: a 
szakszervezetek jelenlegi hely
zete. Csökken a taglétszám, 
vele együtt a befolyt tagdíj. 
Kevés a felkészült szakértő, 
nincs elég pénz oktatásra, to
vábbképzésre, infrastruktúrára, 
újságra. Belső válságjelek, 
személyes torzsalkodások 
gyötrik a vezető testületeket, 
veszélybe kerül az intézményi, 
szervezeti működőképesség, 
tisztázatlanok a tulajdoni, va
gyoni viszonyok. Gyengíti a 
szakszervezetek pozicióit a 
szétforgácsoltság, az egész
ségtelen rivalizálás is, jóllehet 
az utóbbi időben ellentétes 
tendenciákat is megfigyeltünk. 

Halljuk, látjuk mindezt ak
kor, amikor - a korábbi évek-

hez viszonyítva - most kedve
zőbb körülmények között dol
gozhatnak a szakszervezetek. 
A szónak abban az értelmében, 
hogy a jelenlegi kormánykoa
líció nem szakszervezet-elle
nes. Elődjével ellentétben nem 
hoz szakszervezet-ellenes tör
vényeket, intézkedéseket. A 
szocialista-liberális kormány
koalíció igényli, ösztönzi a tár
sadalmi párbeszédet, biztosítja 
az érdekegyeztetés intézmé
nyes rendszerének működését. 
A kedvező körülmények közé 
sorolhatjuk azt is, hogy a szak
szervezetek túl vannak egy si
keres tb-önkormányzati és 
üzemitanács-választásori, 
amely biztosította legitimitásu
kat, tisztázta az erov,szonyo
kat, növelte társadalmi elis
mertségüket. 

Az 1993. májusi eredmé
nyes megmérettetés után tehát 
azt várhattuk volna, hogy ja
vuljanak a szakszervezetek 
működésének belső feltételei, 
ehelyett azonban a gondok 
szaporodtak, a működési zava
rok fokozódtak. Az okok 
összetettek. Nemcsak szubjek
tív eredetűek, nem pusztán a 
mozgalmon belül keresendők. 
Összefüggenek a munka vilá
gának problémáival, az ország 
gazdasági nehézségeivel, er
kölcsi, szellemi állapotával és 
a nemzetközi környezettel is. 
A most zajló világátalakulás és 
az ezt kisérő tanácstalanság, 
zavarodott útkeresés nálunk is 
tapasztalható. Duplán, vagy 
sokszorosan is, hiszen egy 
rendszerváltás közepén va
gyunk, amikor minden változik 
körülöttünk és bennünk. 

A szocialista dominanciájú 
kormány liberális gazdaság
politikát hajt végre, amelynek 
restrikciós megszorító intézke
déseit, a drasztikus áremelések 
életszínvonalat csökkentő, el
szegényítő hatását a bőrünkön 
és zsebünkön érezzük. Ez ke
mény, következetes, hatékony 
érdekvédelmet, a szakszerveze
tek szervezett erejét, összefo
gását, működő szolidaritást té
telez fel. Ez azonban nem, 
vagy csak ritkán biztosított. 
Megoszlik a munk�vállalói ol
dal véleménye az Erdekegyez
tető Tanács ülésein, a legutób
bi megállapodásról például. 
Eltérőek a nézetek a társada
lmi-gazdasági megállapodás-

ról, különbözik az egyes szak
szervezetek megítélése a parla
mentbe került szakszervezeti 
tisztségviselők szerepéről, s 
nem utolsó sorban, a kormány
koalícióhoz fűződő viszonyá
ról is. 

Az utóbbi időben - az 1995. 
évi adórendszer és költségve
tés készítése, elfogadása kap
csán - felerősödtek a nézetel
térések a versenyszféra és a 
költségvetési intézmények ér
dekvédői között. Nehezíti a 
,szakszervezetek tevékenysé
gét, hogy a munka világára vo
natkozó jogszabályok ellent
mondásosak, nem harmonizál
nak egymással. A napi konflik
tusok jelentős hányada ugyanis 
a törvényi szabályozatlanságra 
vezethető vissza. Szembetűnő 
a Munka Törvénykönyvének 
hiányossága, a szakszervezeti 
jogosítványok elégtelensége, a 
megoldatlan munkaügyi prob
lémák és az elhúzódó munka
ügyi perek nagy száma. 

Mindezek az anomáliák ér
ződnek a MÁV Rt. területén, 
ezekkel a dilemákkal kell 
megküzdeniük a vasutas szak
szervezeteknek is. Hogyan? -
kérdezhetjük egymástól. Kö
zös gondolkodással, a legjobb 
megoldások megtalálásával. 
Ez legalább két kérdésben az 
elfogadható válasz kiérlelését 
igényli: Mit jelent az érdekvé
delem a szociális piacgazdál
kodás körülményei között? Mi 

a kívánatos gondolkodásmód 
és magatartás a szakszervezeti 
aktivisták és tisztségviselők 
számára? 

A tavasszal esedékes üzemi
tanács választásra való felké
szülés megfelelő időszaknak 
kínálkozik ahhoz, hogy a min
dennapi gyakorlati érdekvédel
mi munkát összekössük a 
szakszervezetP-Olitika stratégiai 
kérdéseivel. Újragondolhatjuk 
például a vasutassztrájk tanul
ságait, az üzemi tanácsok és a 
szakszervezetek kapcsolatait, a 
taglétszám problémáit, az ér
dekegyeztetés tennivalóit. An
nál is inkább, mert nem jó, ha 
mindig csak a földre nézünk, 
mert akkor nem látjuk a hori
zontot, ám ekkor meg orra 
bukhatunk, ha csak a távlatok
ra tekintünk és nem figyelünk 
a lábunk elé. 

Kárpáti Sándor 

Kik jogosultak 
díjIDentes utazásra? 

Válaszol Perger Imre, 
személyfuvarozási igazgató 

(Folytatás az 1. oldalról) 
re változatlan. A vasutasok 
és családtagjaik, a vasutas 
nyugdíjasok és családtagjaik 
miként eddig, továbbra is díj
me.ntes utazásra jogosultak. 
Most ez bővül a közlekedési, 
Hírközlési és Vízügyi Mi
nisztérium dolgozóinak és 
nyugdíjasainak a kedvezmé
nyezésével a meghatározott 
feltételek teljesülése esetén. 
Kiterjed továbbá a kedvez
mény a vasutas érdekképvi
seleteknél a vasútegészségü-

gyi szerveknél foglalkozta
tott dolgozókra és családtag
jaikra, a biztosító és önsegé
lyező egyesületek, V TI, ÖTA 
dolgozóinak is adható arcké
pes igazolvány. Rendeződött 
a vasutas alapítványnál dol
gozók ügye, valamint a kft.
ék sorsa. Biztosítja a jogsza
bály a vasúti alapítású kft.-ék 
és alapítványok dolgozóinak 
kedvezményét azok számára, 
akik az alapításkor is rendel
keztek vele. A kft.-ék új dol
gozói részére azonban már 

mást ír elő a szabályozás. Fi
zetés nélküli szabadság adá
sára a kedvezmény megha
gyásával már nincs lehető
ség. A Pro Ferrovia díj és a 
Széchenyi szobor kitüntetett
jei a jövőben nem kaphatnak 
adómentes szabadjegyet. 

- Még annyit jegyeznék 
meg, hogy a menetkedvez
mények részletes szabályozá
sa most van kidolgozás alatt. 
- fejezte be tájékoztatását 
Perger Imre. 

V.F. 
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Nemzetközi konferencia 

Záhonyban 
Remény van arra, hogy felgyorsul a térség fejlesztésének a programja 

- Ez a térség kelet felé az 
utolsó hely, ahol még érvé
nyesíthetőek a törvények, 
maradéktalanul garantálják 
egy beruházás biztonságát, s 
a megtermelt nyereség szaba
don történő készpénzre váltá
sát, és ugyanakkor még vi
szonylag könnyen megköze
líthető. A volt Szovjetunió 
utódállamai felől tekintve pe
dig a legnyugatibb olyan 
pont, amely még ugyancsak 
megközelíthető, ahol jelentős 
számban tudnak oroszul, s a 
határ kétoldali együttműkö
dési folyamatát nem zavarják 
napi politikai problémák és 
feszültségek, - indokolta a 
Magyar Vasutas kérdésére 
válaszolva Bajor Tibor, a Zá
hony-Kisvárda térség "vas
utas-képviselője" Záhony kü
lönleges szerepét a december 
3-án megrendezett 2. Nem
zetközi Területfejlesztési 
Konferencia szünetében. -
Csak nálunk, Magyarorszá
gon, s különösen itt, Záhony 
környékén szokatlan még, 
hogy egy ország adott térsé
gének valamilyen szempont 
szerinti intenzív fejlesztése 
érdekében speciális progra
mot dolgoznak ki, majd pe
dig koncentrált módon törté
nő tőkebevonással megvaló
sítják. 

- A piacokért mindig meg 
kell küzdeni. Kereskedelem 
nélkül pedig értelemszerűen 
nem létezhet fejlődés. Ma
gyarország esetében ez azt 
jelenti, hogy a számunkra 
legnagyobb súllyal jelentke
ző orosz-magyar külkereske
delem folyamata Záhony nél
kül elképzelhetetlen. Ahhoz 
pedig, hogy "hídfőállás-sze
repét" európai igényszinten, 
korszerűen és hatékonyan 
töltse be, egyértelmű, hogy 
fejleszteni kell. Azért va
gyunk most itt, hogy ennek a 
folyamatnak az egyre inkább 
körvonalazódó • program
pontjait megvitassuk, illetve 
a következő lépéseket meg
határozzuk - mondta Pál 
László ipari és kereskedelmi 
miniszter. 
· - Záhony sajátos jelképe, 

mondhatni, hogy "zászlósha
jója" a fokozatosan kibonta
kozó magyar fejlődésnek. Aki 
pedig a környék adottságait 
felismerve szívós munkával, 
töretlen elszántsággal idáig 
eljuttatta a különleges terü
letfejlesztési program kiépü
lését, tettével vonzó, mások 
által is követendő példát 
szolgáltat. Bajor Tibor, az 
egykori vasutas, a művelődé
siház-igazgató, polgármester, 
parlamenti képviselő és mos-

tantól az Ukrán-Magyar Te
rületfejlesztési Vegyesbizott
ság vezetője elérte azt, hogy 
tennikész segítőtársakat, il
letve a legmagasabb európai 
politikai és gazdasági körök
ben cselekvő támogatókat ta
lált. Úgy tűnik, a helyi vá
lasztópolgárok jól döntöttek, 
amikor őt bízták meg kép
viseletükkel - nyilatkozott 
Baja Ferenc környezetvédel
mi és területfejlesztési mi
niszter. 

országoknak is: keresked
jünk, ne háborúzzunk! Foko
zódjék az árúcsere. Szilárdul
janak és szélesedjenek a ke
reskedelmi utak. Záhony tér
ségében legyenek kedvezőb-

igyekezni, aligha gondolták, 
hogy jövőjüket formáló ne
ves hazai és külföldi politi
kusok, minisztériumi, közé
leti, gazdasági szakemberek 
egyikével találkoznak. 

- Záhony a vasútra épü4 
Magyarország pedig egy sa
játos szempontot tekintve Zá
honyra. A MÁV az ország 
szerves része, s ha megkapja 
a szükséges támogatást, nem 
a leépülés, hanem a dinami
kus fejlődés irányába lesz ké
pes lépni. Ebhez a szándék 
adott, cselekedni pedig közö
sen kell. Nem optimista, nem 
pesszimista, hanem realista 
alapállásból kiindulva, - fej
tette ki gondolatait Rigó Zol
tán, a MÁV Rt. vezér
igazgatója. 

Pál László tájékoztatóját tartja 

"Záhonynak, Európa egyik 
legnagyobb szárazföldi kikö
tőjének, átrakó bázisának fej
lesztése, tranzitszerepünk je
lentőségének felismerése 
üzenet a környező és távoli 

bek az ipari és kereskedelmi 
feltételek. Konferenciájuk Je
gyen üzenet az Uraitól az At
lanti-óceánig, Bar kikötőjétől 
Prágáig, Varsóig és tovább és 
közelebb" - írta a konferencia 
tagjainak Göncz Árpád, a 
Magyar Köztársaság elnöke. 

Sokan azok közül, akik Zá
honyban látták a tanácskozás 
mintegy másfél száz résztve
vőjének bármelyikét a helyi 
Vasutas Művelődési Házhoz 

A konferencia záróközle
ményében a résztvevők 
hangsúlyozták Magyarország 
tranzitszerepének jelentősé
gét és fontosságát, Záhony 
megkülönböztetett szerepét 
és komplex fejlesztésének in
dokoltságát, a vasút és a vas
utasság meghatározó jelentő
ségét, illetve célul tűzték ki 
a fejlesztés strukturális kiépí
tésének felgyorsítását. 

G. Szűcs László 
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Igen, ez egy kék pont, illetve 

a kék pont, 

mely ezentúl felhívja az On 
figyelmét 

arra, hogy az 
1995. évi ÜZEMI TANÁCSI 
választásokkal kapcsolatos 
információkat hol találja a 

lapban! 

UZEMI TANÁCS 
választások 

A kék pont alatt a 

VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETE 

5 

hiteles információt nyújt az Önök részé
re, ahhoz hogy 

1. megismerhessék a választások való-
di tétjét 

2. valamennyien eljöjjenek szavazni 

3. törekvéseinket támogathassák 

4. jelöltjeink elnyerjék a bizalmukat 

5. hozzáértő ÜZEMI TANÁCSOK ala
kuljanak 

6. a vasutasság újra egységes legyen! 

Figyelje a kék pontot! 
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. A megál/apodá.s szellemében 

Gyümölcsözö az együttmúl<ödés 
a MÁV Rt. és az ORFK között 

A MÁV Rt. és az Orszá
gos Rendőrfókapitányság 
vezetői december 15-én, a 
Vezérigazgatóságon értékel
ték az 1992-ben megkötött 
együttműködési megállapo
dás tapasztalatait. A két in
tézmény vezetői megelége
déssel nyugtázták, hogy a 
munkakapcsolat jó, az 
együttműködés eredmé
nyes. Az értékelő megbe
sz�lés végén Rigó Zoltán, a 
MA V Rt. vezérigazgatója és 
dr. Pintér Sándor rendőraltá- • 
bornagy, országos rendőrfő
kapitány aláírta a megújí
tott együttműködési megál
lapodást. 

Aláírják az együttmu'1cödisi megállapodást 

kapitányságon vasúti alosz
tályt hozott létre. 

ken növelték a vasutasokkal 
együttműködő egyen- és ci
vilruhás rendőrjárőrök szá
mát. További, koordinált in
tézkedésekre a jövőben is 
sor kerül. Az ellenőrzést - a 
nemzetközi vonatok mellett 
- a veszélyeztetett belföldi vo
natokra is kiterjesztik. 

Két héttel az új megálla
podás aláírása után - de
cember 28-án - Sipos István 
üzemeltetési és dr. Magos 
György kereskedelmi vezér
igazgató-helyettes találko
zott dr. Túros András rendőr
vezérőrnaggyal, az ORFK 
közlekedésbiztonsági fői
gazgat�ával. 

A MA V és a rendőri szer
vek együttműködéséről Si
pos István vezérigazgató
helyettes elmondotta: a 
megbeszéléseken - csakúgy, 
mint az országos ,rendőrfő
kapitány és a MA V vezér
igazgatójának a találkozó
ján - megállapították, hogy az 
utazók és a vasutasok személy
és vagyonbiztonságát, továbbá 
a teherszállítmányok védelmét 
jól szolgálta a megállapodás. 
Ennek egyik fontos eleme 
volt, hogy a rendőrség a 
már működő vasúti szerve
zeteinek szakmai irányítá
sára az Országos Rendőrfő-

A DW A cég tíi.et szállított le a n� 
met kormányhitelból finanszírozott 
Z2-es típusú kocsikból. Az össi.esen 
hetven kocsi megrendelés teljesítése 
még ezévben megtörténik. 

Németország keleti rési.ében nyugati 
színvonalú kocsikat gyártottak a MÁV
nak. Igazán kellemes a kocsik belső te
rének kialakítása A szürke, zöld, lila és 
bordó színek harmonikus kombinációja 
szinte otthonos hangulatot teremt A 
másodosztályú kocsilcnál szokatlan 
nagy hely, a kényelmes ülések hosszú 
utakon is kiemelkedő komfortot bizto
sítanak. Az ajtók önműködő záródására 
csengő hangú szignál figyelmeztet. A 
Siemens hangosbemondó rendsi.er kivá
ló technikai hátteret nyújt az Eurocity 
vonatokon már megszokott utastájékoz
tatáshoz. Ezzel azt is elárultuk, hogy az 
új kocsik a nemzetközi forgalomban 
fognak közlekedni. A kocsik egy része 
légkondicionáló berendezéssel is el van
látva, néhány darab pedig hagyományos 
légfűtéses. 

A 160 kilométeres sebességre alkal
mas GH 250 típusú forgóvá7.at a 
GANZ-HUNSI.EI' készítette, így biro
nyos mértékben a magyar vasúti jánnll
gyártásban dolgoi.óknak is munkalehe
t&éget ad a MÁV beruházása. 

A vezérigazgató-helyettes 
ezután a vasúti közlekedés 
biztonságát veszélyeztető 
szándékos cselekményekről 
beszélt. Mint mondotta: az 
elkövetések számának je
lentős csökkenésében is ki
emelkedő szerepet vállalt a 
rendőrség. Ezt tények is alá
támasztják. Amíg 1992-ben 
2711 ilyen eset volt, addig 
1994 első tíz hónapjában 
1621. Ezen belül a biztosí
tóberendezésekhez kapcso
lódó kábellopások száma is 
csökkent. 

Ma már a nemzetközi 
konferenciákon is elismerő
en beszélnek arról, hogy a 
hazánkon áthaladó nemzet
közi vonatokon sikerültvisz
szaszorítani az utasok sérel
mére elkövetett rablásokat 
és lopásokat. Ezt úgy érték 
el, hogy a leginkább érintett 
vonatokon - Kálmán Imre, 
Balkán és Hellas expressze-

Eredményesnek bizo-
nyult az együttműködés a 
közutak és a vasutak ke
reszteződésében bekövetke
zett balesetek csökkentésé
ben. Ami pedig a legújabb 
veszélyt, a bombafenyegeté
seket és az áruszállítmá
nyok, megdézsmálását illeti, 
a MA V és a rendőrség ve
zetői közös fellépést hatá
roztak el. 

Sipos Istvántól megtud
tuk azt is, hogy Rigó Zoltán 
vezérigazgató az együttmű
ködésben kiemelkedő mun
kát végző rendőri vezetők
nek Széchenyi emlékszobrot 
adományozott. /visi/ 

A becsületes 

megtaláló 
Kovács Csaba raktári munkás 

A Lehár EuroCity január 3-án, kedden délelőtt is rend
ben futott be a Déli pályaudvarra. Amint az utasok és a 
jegyvizsgálók, komfortkocsi kísérők elhagyták a szerel
vényt, munkához láttak a kocsivizsgálók, a raktári dolgo
zók és a takarítók. Ki-ki a maga feladatát végezte. Ko

vács Csaba raktári munkás az 501-es számú MÁV kom
fortkocsit vette kezelésbe. Figyelme ezúttal is mindenre 
kiterjedt. Méterről méterre haladva gondosan szemügy
re vette a csomagtartókat és az üléseket. Így akadt meg 
a tekintete egy kézitáskán, amely két ülés közé volt be
csúszva. 

Vajon ki hagyta itt - tűnődött magában, majd azzal a 
szándékkal nyitotta ki, hogy hátha sikerül a tulajdonos 
nyomára bukkannia. Erre utaló iratot nem, de idegen 
fizető eszközt - amerikai dollárt és japán jent - bőven 
talált benne. A valuta láttán egy pillanatig sem tétová
zott. Befejezte ellenőrző munkáját és indult az irodába, 
hogy az eseményt jelentse szolgálati főnökének. Az pe
dig nyomban a telefonhoz nyúlt és a japán nagykövet
séget tárcsázta. Sikerrel. 

A bejelentést követő két órán belül a nagykövetség 
tolmácsnője kíséretében megérkezett a táska tulajdono
sa, Takahashi Masanobu japán állampolgár, aki karnagy
ként érkezett Bécsből Budapestre. S amikor a kézitás
kát, benne a valutával hiánytalanul átvette, meleg sza
vakkal mondott köszönetet a becsületes megtalálónak. 

/vf/ 
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Miért nem volt vágányzár? 
A sorozatos mulasztások áldozata lett egy pályamunkás 

Mint arról már hírt ad
tunk, a múlt év december 6-
án a dombóvári Pft. főnök
ség pályamunkásait 0. Ist
vánt munkavégzés közben 
Kaposvár és. Mernye állo
mások között elütötte a vo
nat és életét vesztette. A 
negyvenéves pályamunkás 
testvérével abban a munka
csapatban kapott beosz
tást, amelynek feladata volt 
fénysorompó létesítéséhez 
szükséges szigetelt sínek 
cseréje. Ismereteink szerint 
0. István vétlen áldozat 
volt. Testvére is csak azért 
kerülte el a tragédiát, mert 
olyan gépet kezelt, amely
nek zaja nem nyomta el a 
veszélyre figyelmezetető ki
áltást. 

Ma már az illetékes bal
esetvizsgáló bizottság nagy 
valószínűséggel rekonstru
álta a baleset körülményeit, 
ok és okozati összefüggése
it, és ebből levont következ
tetéseket figyelembe véve a 
pécsi igazgatóság vezetői 
megtették a szükséges in
tézkedéseket a hasonló bal
esetek megelőzésére. 

Mi is okozta 0. István, két 
kiskorú gyermek atyjának tra
gédiáját� 

A MA V pécsi üzletigaz
gatóság Kaposvár és Mer
nye állomások között köz
úti-vasúti kereszteződést 
biztosító csapórudas sorom
pó fénysorompóval történő 
felcserélését határozta el. A 
szükséges kábelszerelési 
mtytl<ákat a szombathelyi 
MA V Kft., a szigetelt sín be
építését a dombóvári Pft. fő
nökség e munkával megbí
zott munkacsapata végezte. 
Ez a munka csak vágányzár 
mellett végezhető biztonsággal. 
Erről nem is feledkeztek 
meg a pályafenntartás szak
emberei, amihez hozzájá
rult az üzletigazgatóság er
re jogosult szerve. Hogy en
nek ellenére miért nem volt 
vágányzár, aminek követ
kezménye egy ember halála 
és az anyagi kár, választ 
majd a vizsgálat eddigi 
megállapításai adnak. 

A munkacsapat december 
6-án abban a tudatban kez
dett munkához, hogy a köz
lekedő vonatok közti idő
ben vágányzár alatt végzi 
munkáját. A sínek méretre 
vágását 0. István végezte 
benzinmotoros gyorsvágó
val. Testvére 0. József a sín
csavarozógépet kezelte, bár 
egyikőjüknek sem volt kis
gépkezelői vizsgája. Egyik 
társuk sínvágást végzett, a 
másikJársuk éppen reggeli
zett. 0 vette . észre kb. 70 
méter távolságból a vonat 
mozdonylámpáit, ezért elki
áltotta magát. 0. István aki 
valószínű, hogy a vonat za
jától nem hallotta a kiáltást, 
nem tudott menekülni, a 
többiek kiugrottak a sínek 
közül, s ezzel életüket meg
mentették. A mozdonyvezető 
is észlelte a munkacsapatot, 
jelzése és gyorsfékez.és ellenére 
már az elütést nem tudta meg
előzni. A balesetet súlyosbí
totta, hogy a· vonat útjában 
egy pályakocsi volt és a raj-

ta lévő gázpalack rongáló
dása miatt kigyulladt. A 
baleset helyszínére érkező 
mentők már csak a halál be
álltát tudták megállapítani. 

Az esemény még súlyo
sabb következményekkel 
járt volna, ha K. József so
rompókezelő a vonat érke
zése előtt nem figyelmezteti 
az ott dolgozó kábelszerelő
ket arról, hogy vonat köze
ledik, akik megdöbbenve 
vették tudomásul a közlést, 
mivel midaddig abban a tu
datban éltek, hogy vágány
zár alatt végzik munkáju
kat. 

Milyen okok, mlf lasztások 
okozták a balesetet? Ugy is le
hetne fogalmazni, hogy a 
félreértések, felületességek 
sorozata. Időrendi sorrend
ben a következők: 

A munka irányítója felet
tesétől kéri, hogy december 
5-ére és 6-ára kérjen vá
gányzárt, mert a munkákat 
december l-jén és 2-án nem 
tudták befejezni. Az meg
kérte az engedélyt az igaz
gatóságtól. Azonban az en
gedélyt nem kapták meg. 
(Valószínű az idő rövidsége 
miatt.) Az engedély kérésről 
szóló táviratot a munkave
zető engedélyként kezelte, 
ennek tudatában december 
6-án a munkát folytatták. A 
vágányzár megkezdéséhez 
azonban nem kérte az érintett 
forgalmi szolgálattveók hozzá

járulását, csak a sorompókeze
lőt tájékoztatta. 

A körülményeket súlyos
bította, hogy a pályakocsit 
rátették a vágányra, azt is 

abban a tudatban, hogy a 
kiskocsi közlekedésére a so
rompókezelő engedélyt kért 
és kapott. Ez nem is volt kö
telessége. A 102 + 80-as 
szelvényben megkezdték a 
munkát annak ellenére, 
hogy a pályarész fedezésé
ről gondoskodtak volna. 
Mivel sem a kaposvári, sem 
a mernyei szolgálattevók
nek nem volt tudomása ar
ról, hogy azon a pályasza
kaszon, ahol az általuk en
gedélyezett vonat közleke
dik, kiskocsi áll és pálya
munkások dolgoznak, en
gedélyt adtak a vonat indu
lásához, ami a tragédiát 
okozta. 

A balesetet előidéző okok 
kiváltó és közreható ténye
zők, évitzedek óta visszaté
rő mulasztásokban keresen
dők, amelyek megszünteté
se, mérséklése eddig cse
kély eredménnyel járt. Az 
üzletigazgatóság intézkedé
sei azt igazolják, hogy ezt 
felimserték és azok tudatá
ban határozták el intézke
déseiket. 

Az elhunyt szakszerveze
tünk tagja volt. Enyhe 
gyógyír ugyan, de a várat
lan élethelyzet elé állított 
özvegynek és két kiskorú 
gyermekének a részvétnyil
vánításon túl szakszerveze
tünk képviseletében Győri 
István alelnök és Balogh 
László 1B. titkár 50 OOO forint 
gyorssegélyt adott át. Ha
sonló módon cselekedtek a 
pécsi üzletigazgatóság és a 
Pft. főnökség képviselő is. 

Pásku Jen6 

Tatabányán végveszélyben 
a régi felvételi épület 

A város gyöngyszeme 
lehetne, jelenlegi állapotá
ban viszont a környék el
csúfítója a tatabányai vas
útállomás régi felvételi 
épülete. Az omladozó 
„indóház" a múlt század 
nyolcvanas éveitől 1990 
tavaszáig szolgálta a vas
úti dolgozók és az utazó
közönség generációit. Az 
állomás átépítését követő
en az épület nelnéptelene
dett", rohamos pusztulásnak 
indult. Megmentése az Ál
lamvasutak és a helyi ön
kormányzat közös érdeke 
lenne, ám - a nyilvánvaló 
pénzhiány miatt - mind
eddig nem sikerült közös 
nevezőre jutniuk. 

Nemrég - ha kevés idő
re is - fölcsillant a re
mény: egy hentes vállal
kozó húsáruházat szán
dékozott berendezni a 
műemlék jellegű épít
mény falai között. Saját 
becslése szerint a fölújítás 
15 millió forintot vett vol
na igénybe, amit bérleti 
díj leírásával #törlesztett" 
volna a tulajdonos. Az 
egyik szem- és fültanú 

szerint a földszint, az egy
kori utasvárók meg is 
nyerték a vállalkozó tet
szését, ám az emeleten 
körülnézve elment a ked
ve az egésztől ... 

Mai becslések szerint a 
teljes tatarozás 30-40 mil
lió forintot emésztene föl, 
kérdés ilyen gazdasági 
helyzetben honnan lehet 
ennyi pénzt előteremteni? 
Márpedig a· költségek az 
idő múlásával egyre nő
nek, a tetőszerkezet, a fö
démek roskadoznak, a fa
lak az omlásveszély hatá
rához közelednek. A vas
útállomásnak ugyanak
kor óriási szüksége lenne 
a régi épület helyiségeire, 
hiszen jelenleg nincs kul
túrterem, kiképzési góc 
létükre az oktatásokat egy 
arra alkalmatlan szobá
ban tartják. 

A rossz tapasztalat 
mondatja: tartani kell att6l, 
hogy rövid idő elteltével már 
nem az újjáépítés, hanem a 

bontás költségei jöhetnek 
csak számításba ... 

{IbonJay/ 
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Megváltoztak 
nyugdíjmegál_lapítás 

egyes szabályai 
A Nyugdíjbiztosítási Ön- A Nyugdíjbiztosítási Ön- A degresszió savJat ,s a konnányzat közgyűlése no- kormányzat közgyűlése megváloztak. A társadavember 15-én tartott közgyű- mindezeket a körülményeket lombiztosítási törvény koráblésén a biztosítási képviselők mérlegelve indokoltnak tar- bi rendelkezése szerint elfogadták a Nyugdíjbiztosí- totta a nyugdíjbavonulás évé- ugyanis, ha a nyugdíj alapját tási Alap 1995. évi költség- tői visszamenőleg egyre tá- képező havi átlagkereset 16 

vetés irányelveit, valamint a volabbi években elért kerese- e�r forintnál több volt, a 16 társadalombiztosításról szóló teknek a korábbinál nagyobb ezer forint feletti átlagkere-1975. évi II. törvény módo- szorzószámokkal történő va- setrészt csak a meghatározott sítását tartalmazó törvényja- lorizálását (felszorzását) úgy, összeghatárok között előírt vaslatot, amelynek egyes ré- hogy a nyugdíjazást megelő- mérték szerint csökkentve leszeit az Országgyűlés 1994. ző harmadik évben elért ke- betett figyelembe venni. Ez a december 27-i ülésnapján el- resetet is megnöveljék. A degresszió. Ennek a beszámífogadta. Úgy gondoljuk, nyugdíjbiztosítási képviselők tási korlátozásnak a változathogy a nyugdíjbamenetel szerint ugyanis csak így ér- lanul hagyása indokolatlanul gondolatával foglalkozó ol- hető el a jövedelemmel és a sújtotta volna a nyugdíjba vasóinknak hasznos lesz a járulékfizetéssel arányosabb, menőket. A biztosítási képvi-jogszabálymódosításokat úgynevezett kezdő nyugdíj selők ezért szükségesnek tar-megismerni. megállapítása. tották a jelenlegi rendszert 
A nyugdíjemelés eddigi .------------� megváltoztatni úgy, hogy a 

rendsz.ere nem változikA A TERVEZETI degresszió mérséklése ne a Nyugdíjbiztosítási Önkor- VALORIZÁCIÓS százalékkulcsok mérséklésé-mányzat közgyűlésének a SZORZÓSZÁMOK: vel, hanem az alsó sávok vál-már nyugdíjban lévőket leg- _ az 1988-ban elért kerese- toztatásával valósuljon meg. f6bbképpen érintő határozata tet l 54,7 százalékkal, Az. Országgyűlés elfogadta az, hogy 1995-ben ne változ- _ az 1989-ben elért kerese- az Önkormányzat javaslatát, zon meg a nyugdíjak éven- tet 117,9 százalékkal, hogy a havi átlagkereset korkénti rendszeres emelésének _ az 1990-ben elért kerese- látozás nélkül figyelembe veeddig alkalmazott rendszere. tet 79,2 százalékkal, hető részét 16 ezer forintról A közgyűlés azonban java- _ az 1991-ben elért kerese- 20 ezer forintra emelje fel. solja a törvényben kimondani tet 42,8 százalékkal Az öregségi nyugdíj alap-azt, hogy a márciusi és a szep- ját képező havi átlagkereset 
temberi nyugdíjemelések, kell növelni akkor, ha a nyugel- megállapításánál a követkemindkét esetben január 1-jéig látást 1994. december 31. után zők szerint kell ezután a havi visszamenőleg történjenek. A és még 1996. január l -je előtti átlagkeresetet figyelembe biztosítási képviselők tehát időponttól állapítják meg. venni: elutasították azt az elnökségi 
javaslatot, hogy az évenkénti Ha az öregségi nyugdíj alapját képező havi rendszeres kétszeri nyugdíj-
emelés az előző évi nettó át- átlagkerset 
lagkereset tényleges emelke- 20 ezer forintnál több, akkor 

dését figyelembe véve, azt - a 20001 - 22000 Ft közötti átlagkeresetrész 90%-át, 
"követve" emelkedjen. Ez azt - a 22001 - 30060 Ft közötti átlagkeresetrész 80%-át, 
jelenti, hogy a nyugdíjemelés - a 30001 - 40000 Ft közötti átlagkeresetrész 70%-át, 
mértékét az 1995. évben is a - a 40001 - 50000 Ft közötti átlagkeresetrész li0%-át, 
várható nettó átlagkeresetnö- - az 50001 - 60000 Ft közötti átlagkeresetrész 50%-át, 
vekedés mértékéhez igazod- - a 60001 - 70000 Ft közötti átlagkeresetrész 40%-át, 
va fogják megállapítani. Az. - a 70001 - 80000 Ft közötti átlagkeresetrész 30%-át, 
önkormányzat január 9-én - a 80000 forint feletti átlagkeresetrész 10%-át. 

Dr. Kiss Ferenc 

Az MSZOSZ-nek címezték 

Vasutas 

a 

nyugdíjasok ajánlása 

k�ngresszusnak 
Újévi üzenetnek is tekinthető az a levél, amit a Vasutasok Szakszervezete a székesfehérvári nyugdíjas alapszervezetének tagsága nevében Perlaki Józ.sef elnök intézett Nagy Sándorhoz, az MSZOSZ elnökéhez. A levélben nyugdíjasaink ajánlásokat, javaslatokat fogalmaztak meg a februároan összeülő MSZOSZ kongresszus határozataihoz. Egyértelműbb, határozottabb fellépést igényelnek az MSZOSZ-tól az élet minden területén található visszásságokkal szemben. Szeretnék, ha megállítanák a néptö

megek elnyomorodását, kisem
mizését a nemzeti vagyonból. Véleményük szerint a hatékonyabb és eredményesebb mozgalmi munka nagyban függ a szakszervezeteken belüli infonnááó áramlástól, a tájékoztatás és tájékozódás gyorsaságától. E terű- -leten elégedetlenek a szakszervezetek tevékenységével. Igénylik a nyugdfjas tagság naprakész tájékoztatását. A vezetők ismerjék meg a tagság véleményét, hangulatát és ennek ismeretében tárgyaljanak. 

A munkáltatói érdekképviselet egyetlen letéteményesének a szakszervezetet tartják. A székesfehérvári nyugdíjas alapszervezet nem híve az üzemi tanácsoknak, mert jelenlétükkel megosztják a munkavállalók érdekeinek képviseletét. Levelükben összefogásra szólítják fel az MSZOS'Z-ba tömörült szakszervezeteket, mert ebben látják egyik biztosítékát annak, hogy érdemben fel lehessen lépni a munkanélküliség csökkentéséért, - a szociális gondoskodás színvonalának javításáért, a nyugdfjak értékállóságának megórzéséért. Aktuális teendők közé sorolják a tisztségviselők képzését, továbbképzését. Sürgetik a rendteremtést a tagsági átigazolásoknál. A munkaherr· s szakszervezeti szervekne elő kell segíteni, hogy a nyugdíjba vonuló szal<szervezeti tagok tagsági viszonyukat a nyugdíjas alapszervezeteknél tartsák meg. Erre ma a szakszervezeti bizottsá9.ok kevés fi
gyelmet fordítanak. Levelükben aktuális követelésekre is felhívják a kongresszus figyelmét. Kérik, hogy a kongresszus támogassa a szakszervezeti tiszteletdíjak adómentességét, 5000 forint értékhatárig. Lépjenek fel az üzemi konyhák, étkezdék indokolatlan 

felszámolása ellen, kapjanak nagyobb kedvezményeket a nyugdíjasok az üzemi étkezdékben. Kezdeményezik a 70 éven felüli állampolgárok mentesítését a személyi jövedelemadó megfizetése alól. Mint a vasutas-szakszervezet tagjai egyöntetűen síkraszállnak amellett, 
hogy a vasutas társada
lombiztosítás, a vasútegészség
ügyi szolgálat és intézményei 
maradjanak önállóak. Tisztázzák az intézmények tulajdonjogát. Hasonló követelményeket tartalmaz a levélhez csatolt memorandum is, amit vezetőségüket újra választó küldöttgyűlésük fogalmazott meg. A székesfehérvári nyugdfjas alapszervezetünk többszáz fónyi tagságának nevében Nagy Sándor elnökhöz intézett levélnek a jelzés értékén túl sok tanulságos, megszívlelendő mondanivalója is van. E levél arról is tanuskodik, hogy nyugdíjas tagságunk nemcsak saját sorsa iránt tanűsít érdeklódést, hanem felelősséget érez a szakszervezeti mozgalom jelene és jövője iránt is. Megnyilvánulásuk igazolja, hogy nemzedékre való tekintet nélkül erősödik az egységes szakszervezet iránti igény. 

P. J. 

Javaslataikban a sztrájkot 
csak vé� fegyverként tartják 
célsz.eru.nek alkalmazni. A sztrájk igen nagy kárt okozhat az ország gazdaságának. Szerintük helyette mindaddig érdemi tárgyalásokra kell törekedni, amíg �--------------------kölcsönös engedmények , 
alapján meg lehet egyezni. ui·abb taggal bíívült A szakszervezeti érdekvé-delemben az ésszerű komp-

d„ k ki bb , I ' t romisszumokat tartják jár- a nyug IJaSO U a oza a ható űtnak. Azt is javasolták továbbá, hogy az MSZOSZ fordítson nagyobb figyelmet a szakszervezeti vagyon megosztására. Ebből nem zárhatók 
ki a nyugdfjas szakszervezeti tagok sem. Kezdeményemi kell az erre vonatkozó törvénymódosítást. 

Többéves próbálkozá- Olyanok ezek a klubna
pok mint egy teadélután. 

Ami ennél izgalmasabb a 
,, világlátás" lázas szervezé
se, az utazások közel kör
nyéki szomszéd országok
ba. megtartott közgyűlése úgy 

határozott, hogy az idei már
ciusi nyugdíjemelés mértéke 
10 százalék legyen, a szep
temberi emelés mértékét pe
dig - várhatóan - május vé
géig határozzák meg. 

Martfün is csökkent a fuvar, 

de még eltartják magukat 

sunk végül is meghozta 
eredményét, és immár egyé
ves ténykedése után meg
alakultak és működőképes
nek mondhatjuk a Budapest 
N�ati pályaudvar vas
utas nyugdíjasainak a klub
ját. A közel száz alapítótag
gal létrejött klubot alapvető
en egydülálló, nyugdfjas 
özvegyek, főként asszonyok 
igénye hozta létre. Ók vol
tak, azok, akik évek óta 
időnként "összeverődtek", 
az együttlét igényén tűl, a 
magányosság nyomasztó 
érzésének feloldása, az or
száglátás, világjárás vágyai
val, óhajával. 

Tavaly például öt napos 
kiránduláson vettek részt. 
Erdélyben jártak Gyergyó
szentmiklóson, majd Szlo
vákiában, Kassán a Gyilkos
tónál. 

Meggyőződésem szerint e 
vonzó klubélet magával ra
gadó lesz a klub tagság 
többségére és a klublétszám 
növekedésére is. 

Megváltozott a valorizáció, 
a keresetek felszorzása is. A 

régi szabályok szerint ugyan
is a nyugdíjazást megelőző 
harmadik év előtti naptári 
években elért kereseteket 
kellett - meghatározott mó
don és mértékben - a nyug
díjazást megelőző második 
év kereseti szintjéhez igazíta
ni, azaz az 1988, 1989. és az 
1990. években elért keresete
ket kellet 118, 5, 86, 9 és 
52,2 százalékkal növelni az 
1993. december 31-ét köve
t6en, de még az 1995. január 
1-jét mege16ző időponttól 
megállapított nyugdíjak ese
tében. Az átlagszámítási idő
szak azonban - ugyancsak a 
hatályos rendelkezések szerint - évról évre egy-egy évvel emelkedett és 1995-ben már a nyugdíjazást köz
vetlenül megelózó hét év és a töredék év kereseteiból kell a nyugdíj alapját képezd egy havi átlagkeresetet kiszámítani. 

Amíg az 1968-as, Csanádi 
Györgynek tulajdonított 
Közlekedéspolitikai Kon
cepció "csupán" a hazai 
mellékvonalhálózat fölszá
molását tűzte ki céljául, a 
mostani "vizsgálódás" már 
a másodrendű fővonalakra 
is kiterjed. Ilyen "B"-kategó
riás, a Tiszatenyőnél elága
zó, kunszentmárton-szente
si vonal is. 

Bérczi János,Martfű szol
gálati főnöke nem titkolja, 
az állomás megért már 
szebb napokat is. A forga
lom akkor tetőzött, amikor 
a hetvenes évek végén ide 
telepítették Európa egyik 
legkorszerűbb növényolaj
gyárát, amelynek kapuin 
belül 250 kocsit befogadó 
iparvágányhálózatot is le
fektettek. Akkoriban szinte 
állandóan mozgalmas volt 
az állomás, olykor naponta 
120 kocsit is meg kellett moz
gatni, be kellett állítani ki-, 
vagy berakásra. Emellett 

számottevő volt a ápógyár 
forgalma is, az épülő szö
vetkezeti sörgyár is további 
szállítanivalóval kecsegte
tett. 

Aztán bekövetkezett a 
rendszerváltás. A Tisza Ci
pőgyár részvénytársasággá 
alakult vasűti föladásait 
közútra terelték át, csupán 
energetikai alapanyag érke

zik számukra. A sörgyár 
sem állította immár meg
oldhatatlan feladatok elé a 
martfűi vasutasokat. Le
épültek a környező mező
gazdasági üzemek is. 

- Azt lehet modani, hogy ál
lomásunkat az olajgyár tartja 
el - összegzi a tényeket 
Bérczi János. Augusztus 
végétől a tavasz elejéig tart 
az olajos magvak feldolgo
zása, átlagban napi 45-50 
kocsival akad dolgunk. Az 
állomásra továbbra is 
szükség van, eltartjuk ma
gunkat, sót, ha azt mon
dom, az egész gócot, akkor 

sem hazudok. Jellemző, 
hogy nálunk nem rendelték 
el a máshol elkerülhetetlen 
létszámleépítés Martfűn -
csakúgy mint régen - most 
is negyven vasutas teljesít 
szolgálatot. 

A szem)lyszállításban 
mutatkozó problémák köz
keletűek - derül ki az állo
másfőnök szavaiból. Az 
"aszfalt" jó darabon párhu
zamosan halad a sfnpárral 
és a távolabbi falvak lakói is 
szívesebben választják az 
egyszeri buszozást a több
szöri átszállás helyett. 

- Az állomás mögött 
megy el a 442-es fóűt na
ponta látjuk a sűrűn közle
kedő autóbuszokat és azt is, 
hogy a tömegárunak számí
tó mezógazdasági termé
nyeket - bűzát, kukoricát, cu
korrépát - teherautóval szál
lítják. Dehát mit lehet tenni, 
mindenki meg akar élni, mi 
is, a közúti speditőrök is ... 

Thorday Zoltán 

Az alakulás legnehezebb 
fázisa a bürókratikus for
maságok legyűrése volt. 
Ezen talán még ma sem ju
tottunk tűi minden tekintet
ben. 

Lényegesnek azonban 
mégis azt tartom, hogy a 
klubtagok havonként meg
határozott napokon mindig 
összejönnek van mir6l tár
salogniuk. Mint alapító tag 
magam is mindig ott va
gyok alig jutok szóhoz 
annyi a mondanivalójuk 
egymásnak. 

Szép hagyománnyá vált, 
hogy meg-meg kínálgatják 
egymást apró süteménnyel 
egy-egy almával kölcsönös 
vendéglátá$al, amolyan 
piknik alapon. 

Hegedűs Károly 

ÉVZÁRÓ 
- KÖZGYŰLÉS 

Az. albertirsai nyugdíjas vasutasok szakszervezeti csoportja november 28-án évzáró közgyűlést tartott, amelyen Tokai Lász

ló elnök számolt be az elmúlt év eredményeiről, a szervezet terveiről. gond
jairól. Feleky Pál, a VSz Országos Nyugdíjas Szakszervezetének elnö
ke a vasút jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a köz
gyűlés résztvevőit. Az. esemény kultúrműsorral és tombolasorsolással zárult. 
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Vasúttörténeti évfordulók 
Lapunk az utóbbi néhány évben 

rendszeresen ráirányítja a figyelmet 
az adott esztendő fontosabb vasúttör
téneti jubileumaira, nevezetesen egy
egy vasútvonal átadására Ezt tesszük 
most is au.al a megjegyzéMel, hogy 
néhány szakasz egyik végpontjaTria
non miatt már másik ország területén 
található. A:z egyes pályák létrehozá
sának előzményeire, hátterére, a helyi 
érdekek éivényesülésére, vagy azok 
mellőzésére bizonyára fény deriilhet a 
vidéki kutatí.wk, a vonatkozó sajtó
anyag tanulmányozására, majd a le
vont következtetések közzététele 
alapján. 

* * * 

Már történelmi távlatot tükröz a 
140 éve, 1855 december 24-én az Ál
lamvasút Társaság által épített Gyéír
Hegyeshalom-Bruck-Királyhida (ma 
Bruck an der Leitha) közötti 78 kilo
méter hosszú, a magyar vasutalc nyol
cadik vonala. A Dunántúl egyik jelen
tős átlós vonala a Déli Vasút kivite
lezésében I 65 kilométeren Sopron
Swmbathely-Nagykanizsa között 130 
év óta, 1865 szeptember 21-től bizto
sítja a forgalmat. 

Ötnegyedszázados jubileumot több 
szakasz mondhat magáénak. A Zá
kány-Gyékényes-Kapronca (Koptjv
nica) 103 kilométeres részt a MA V 
adta át üzemelésre 1870 január 5-én. 
Négy nappal később kezdte működé
sét a Hatvan-Miskolc Tiszai pályaud
var közötti MÁV vonal 115 kilométer 

hosszban. Március 16-tól közlekedik 
Vámosgyörk és Gyöngyös között sze
relvény (MÁV, 13 kilométer). A Bé
késcsaba-Hódmezővásárhely vonal 
június 16-án létesült Engedélyes az 
Alföld-Fiumei Vasút, 66 kilométer. 
November 16-án vette fel a forgalmat 
a Hódmezővásárhely-Szeged-Rókus 
szakasz (AFV, 24 kilométer). Ugyan
csak fontos évforduló a Villány
Eszék- (Osijek) -Gombos (Bogojevo) 
- Zombor (Sombor) vonal megnyitása 
december 20..án 113 kilométer hossz
ban. (FV). Műszaki érdekesség: akkor 
komp vitte át a vonatot Gombosnál a 
Dunán. 

Centenáriumra emlékezhetnek a 
következő vaspályák: 

1895 május 21. Szentlőrinc -
Sellye ( 24 kilométer, Szentlórinc-Sla
tina-Nasici HÉV), szeptember 14. Ba
ja-Újvidék (Novi �ad) [ 143 ,kilomé
ter, Baja-Zombor-Ujvidéki HEV], ok
tóber 27. Fülöpszállás-Kecskemét (42 
kilométer, Kecskemét-Fülöpszállási 
HÉV), november 17. Óbuda-Eszter
gom-Kenyérmező (40 kilom�ter, Bu
dapest-Esztergom-Füzitői HEV}, de
cember 15. Zalaszentgrót-Balaton
szentgyörgy (42 kilométer, Dunántúli 
HÉV), december 2 2. Sellye-Drávasz
tára-Zaláta-Slatina-Nasic) [69 kilo
méter, Szentlőrinc-Slatina.Nasici 
HÉV], december 30. Dombóvár-Lep
sény-(Hajmáskér)-Veszprém ()13 ki
lométer, Győr-Dombóvári HEV). 

(horváth k.) 

Egy illúzióval 
megint szegényebbek lettünk 

Amilyen csöndben dolgoztak évti-
7.edeken keresztül, olyan csöndben 
"távoztak" ... Bekövetkezett az, amitől 
a vasútbarátok oly régóta tartottak, 
megszűnt a forgalom , két hazai, 
klasszikusnak számító MA V-kezelésú 
kisvasúton. Nem zakatolnak többé te
repasztal makettjeit idéző kicsiny vo
natok Szob és a márianosztrai kőbá
nya, Úrkút és a felsócsingeri-rakodó 
között. Pedig sokáig élt a remény, a 
két vonalat némi ráfordítással esetleg 
a túrizmus szolgálatába lehet állítani. 
Nem így történt... (A:z úrkúti kisvas
útról lapunk előző számában írtunk.) 

A szobi kisvasút eredeti vonalát 
Luczenbacher Pál földbirtokos épít
tette au.al a szándékkal, hogy a Csák
hegyen nyitott kőbánya anyagát a Du
na partjára telepített uszályrakodóig 
szállítsa. A vonatokat eleinte lovak 
húzták, majd a szomszédos erdei vas
úttal való összeköttetés megteremté
sét követően gózvontatásra tértek át. 
A:z ötvenes évek végén megindult a 
menetrendszerű személyforgalom 
Szob és Márianosztra között, ez azon
ban tíz évvel később megszűnt. (A 
márianosztrai szakasz vágányai ma is 
megvannak, igaz közöttük már comb
vastagságúra hízott az akác ... ) 

A nyolcvanas évek végéig élt az az 
optimista elképzelés, amely szerint 
Márianosztráig visszaállítanák a sze-

mélyforgalmat, mi több, összekötte
tést teremtenek a nagybörzsönyi erdei 
vasúttal, ami nyilván föllendítette vol
na a környék idegenforgalmát. De hát 
tudjuk: ember teivez, Isten végez ... 

Úrkúton már az első világháborút 
megelőző években is létezett egy kis
vasút A falut 600 mm nyomközű vo
nal kötötte össze a Kabhegy erdőte
rületeivel, ahonnan lóvontatású sze
relvényekkel fát fuvaroztak le a 
völgybe. A mangánbányászat fölfutá
sával a vágányokat - most már 7flJ 
mm nyomtávolsággal - meghosszab
bították Felsócsinger-rakodóig, ahol 
a "hadifém" normál nyomközű vasúti 
kocsikba került. A leszállítandó 
mennyiség növelésére a bánya gőz
mozdonyokat állított üzembe, ame
lyeket később az erdei vasutalcon ma 
is használatos C. 50 tipusú dízelmoz-
donyok váltottak föl. 

Bár a szakemberek az Urkúton 
megbúvó mangánkészletet mintegy 3 
millió tonnára becsülik, amely a kis
vasút működését további 50 évre biz
tosította volna, a keleti "haditömb" 
széthullása a mangán iránti keresletet 
is a minimálisra csökkentette. Mindez 
egyet jelentett a kisvasút fölszámolá
sával. Hát így foszlottak szét az Ajkát 
környező hegyek vasúton való meg
közelítésére szőtt illúziók ... 

Tborday Zoltán 

Negyven éves 

a Gyöngyösi Játékszín 
December 10-én ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját 

a Mátra Művel6dési Központban a Gyöngyösi Játékszín. Ebből 
az alkalomból a játékszín történetét bemutató kiállítást rendez
tek, amelyet Sz(vós József, az intézmény nyugalmazott igazga
tója nyitott meg. Ezután ünnepi társulati ül_ést ta�ottak. � ü�
nepi gálaestet dr. Fodor Gábor, művel6dés1- és kozoktatás1 nu
niszter nyitotta meg. A gálaest szerkesztó-rendezóje Jankovits 
Jenő volt, a ki már nemcsak a Gyöngyösi Játékszín neves ren
dezóje, hanem a losonci Kármán József Színkör elóa�it is 
rendezi. A Kalctusz virága című darabot például már harmmcszor 
játszották Losoncon. 

Jótékony célú síbörze 
A szegedi üzletigazgatóság 

személyfuvarozási osztálya  
több utazási iroda közreműkö
désével december 10-én Sze
geden, a vasutas művelődési 
házban rendezte meg a IV. sí
börzét és karácsonyi ajándék
vásárt. 

Reggel 8 órától délután 4-ig 
kispénzű diákoknak, nagycsa
ládosoknak, csereberélni szán
dékozóknak és minden érdek
l6d6nek lehetőséget teremtet
tek arra, hogy olcsón hozzájus
sanak téli sportfelszereléshez 
és karácsonyi ajándékhoz. Le-• 
hetet vásárolni és cserélni sí
felszerelést, síruhát, korcso
lyát, hótaposót és sok más 
sportkelléket. A börzére beté-

A VSz szervezésében 

r6ket gazdag program is várta: 
volt majorett bemutató, video
vetítés, ingyenes sítanácsadás, 
síszervíz, kedvezményes áron 
korcsolyaélezés, síjavítás és 
virágvásár. Akik pedig még 
nem döntötték el hova menje
nek síelni, vagy szilveszterez
ni, azok a jelen lévő utazási 
irodák gazdag kínálatából vá
laszthattak. 

Az egész napos rendezvény
re egységesen 20 forintos be
lépődíjat szedtek, amely egy
ben tombolajegy is volt. A ren
dezvény tiszta bevételét a Csa
lád Éve alkalmából a Nagycsa
ládosok Szegedi Egyesületé
nek ajánlották fel. 

- g -

Síeljen Zakopánéban! 
A Vasutasok Szakszerve

zete február 27-tól március 
5-ig, továbbá március 6-tól 
12-ig két turnusban sítúrát 
szervez Zakopánéba. Rész
vételi díj turnusonként 12 

ezer forint. A két turnus 
együttes igénybevétele ese
tén 22 OOO forint. A részvé
teli díj magába foglalja a tel
jes ellátást, az utasbiztosí
tást és helyfoglalást. 

Elhelyezés blkopánéban, a 
városközponttól 5 kilomé
terre lévő kors2erú üdülő
szállóban, két ágyas fürdő
szobás szobákban. 

Program: Síelési lehetőség 
blkopánéban. (A részvételi 
díj síbérletet nem tartalmaz
za) Úszási lehetőség az 
üdülő uszodájában, kirán
dulás a kaszprovi csúcsra. 

Utazás a Cracávia ex
presszvonattal a turnuskez
dést megelőző napon. Je
lentkezés, b6vebb felvilágo
sítás Döme Lászlónénál tele
fonon, vagy írásban január 
31-ig. 

Vasúti telefon: 19-77, 19-
78/157-es mellék. 

Közvetlen postai telefon: 
2696-745. 

Elődeink már régen 

megálmodták 
A vasuta� nem kell újból kitalálni 

A világ legtöbb vasútja ál
lami, miért akarunk éppen 
mi a sok HÉV-ből MÁ V-vá 
alakult vasutunkat szétfor
gácsolni? Azt sem tudom 
megérteni, miért kellett kü
lönválni a járműjavító vagy 
pályafenntartási főnökség-· 
nek? Miért kell az egyetlen 
nagy szolgáltató állami üze
met ennyire elaprózni? Egy 
egységen belül részlegek 
gazdaságosságát miért ne 
lehetne külön megállapítani 
és a szerint elosztani a jöve
delmet? 

A vasutat régen megálmod
ták, nem kell újra kitalálni. El
lenben olyan vasutat kell lé
tesíteni mint másutt, ahol a 
300 kilométer/ óra sebessé
gű szerelvény kisiklás ese
tén sem fordul fel. 

Olyan vasútról álmodunk 
mi, amely kényelmes, s a 
legkevesebb veszéllyel 
utazhat a közönség. Nem 
kell félni, hogy nem veszik 
fel, mert dugig van mint az 
autóbusz. Negyvenkét évi 
szolgálatom alatt még soha 
nem hallottam, hogy valaki 
azért maradt volna le mert 
nem fért fel a vonatra. 

Az államvasutaknak nem 
versenyezni kellene a bu-

szokkal, hanem összedol
gozni, mert a buszoknak is 
nagy szerepük van a sze
mélyszállításban, de nem 
hosszú távon. Hasonlóan a 
kamionoknak is megvan a 
szerepük, de nem úgy, hogy 
70 órát áll egy-egy határát
kelő helyen. Nem volt ilyen 
állapot még a gőzösök vilá
gában sem, amikor a makói 
hagymával megrakott 50 
vagon 48 órán belül a ten
gerparti Wamemündébe ér
kezett. 

Bálint István 
Szank 

Tíz, plusz egy ingyen 
A VSz tagok. tényleges és nyugdijas vasutasok között 

bizonyára még sokan vannak olyanok, akik 1995-ben is 
szívesen elófizetnének a Magyar Vasutas újságra, ha tud
nák, hogy lehet-e még és kihez forduljanak. Igen, lehet. 

A szolgálati helyeken a szakszervezeti bizottsághoz, a 
nyugdíjasok pedig közvetlenül a szerkesztőséghez is for
dulhatnak. 

A tisztségviselőket, aktivistákat - a nyugdíjasokat is be
leértve - pedig arra kérjük, hogy szervezzenek minél több 
előfizetőt. Azoknak, akiknek legalább tíz új előfizetőt sike
rül beszervezniük. egész évben díjmentesen juttatjuk el 
szakszervezetünk lapját, vagyis ők tíz előfizetőért + egy 

lapot kapnak. 

-
. 

. 

- Lakáscsere! 
Eladnám, vagy 1 +2 félszobás 

önkonnányzati vagy vasúti bér
lakásra cserélném &dőkertesen 
lév6 (Budapestt61 25 Km-re) 
310 négyszögöles telket 45 m2-
es téliesített lakóházzal. Víz és 
gáz az utcában. Irányár: 2 millió 
forint. Érdeklődni: személyesen 
Bp., XV., Széchenyi út 14.1. em. 
5. Simigh, vagy telefon: nappal 
a 122 8297; este a 262-7466-es 
számon. 

Elcserélném budapesti olcsó 
bérű, teljesen felújított telefonos, 
komfortos másfél szobás, els6 
emeleti MÁV-bérlakásomat (kis
kert, padlás, pince, tároló kamra 
van) hasonló önkonnányzati !a
kásra, vagy kis házrészre. Uj
pest, Káposztásmegyer vagy Bu
dapest környéke el6nyben. Ér
deklődni lehet a 261-1513-as te
lefonszámon. 

Elcserélném Kiszombor na
gyállomási 71 négyzetméteres 
MÁV szolgálati lakásomat (2,5 
szoba, komfortos, előkertes gaz
dasági udvarral) szegedi 1,5 szo
bás szolgálati lakásra. Érdekl6d
ni lehet: a fenti címen Bányainé 
vagy a 62/323-165-ös telefon
számon. 

Eladnám Somogyvár, Beslia
hegy 62. szám alatti 4000 négy
zetméteres ingatlanomat (tenné
szetvédelmi terület mellett), rajta 
1 szoba, konyha, kamra, előszo
bás ház. Villany, víz van. Prés
ház-pincével és fürd6szobás 
melléképület, körülbelül 40 gyü
mölcsfával. Érdekl6dni lehet: 
napközben: 1224-894; 19-77-es 
telefonszámokon Pásku. Decsi
né: 11173-084; 14-86. Délután 
17 óra után: 1604-293-as tele
fonszámon. 

Eladó Szarvason a Köröspart
tól 200 méterre egy 26 négyzet
méteres faház 100 négyszögöles 
telekkel, villany, víz, gáz van. 

·, 

Érdekl6dni lehet: Szarvas, Hárs
fa u. 8. 66/312-072 telefonszá
mon 20-21 ó ráig. Budapesten a 
1647-419-es számon. 

Elcserélném újpalotai egy és 
fél szobás, összkomfortos, tele
fonos öröklakásomat gödöll6i 
hasonló lakásra. Érdeklődni le
het: a 1647-419-es telefonszá
mon. 

Elcserélném Budapest, XV., 
Landler lakótelepi egy plusz két 
félszobás 62 négyzetméteres 
öröklakásomat a telepen lév6 2 

szobás ö röklakásra, értékegyez
tetéssel. Érdekl6dni lehet: a 
1662-842; 1663-841-es telefon
számokon. 

Elcserélném Budapest Déli. 
pályaudvarnál lév6 háromszobás 
gázfűtéses MÁV szolgálati laká
somat Budapest Déli pályaudvar 
közelében lévő kétszobás önkor
mányzati vagy megvásárolhat6 
MÁV-bérlakásra, MÁ V-dolgo
zóval. Érdekl6dni lehet az esti 
ó rákban a 1685-303-as, napköz
ben a 22-13-as üzemi telefon
számon. 

Elcserélném XV. kerületi 59 

négyzetméteres, 2 szoba, nagy 
konyha, fürdőszoba, WC, kam
ra, nagy pincés, belül felújított, 
cirkófűtéssel ellátott, bels6 ud
varos MÁV-bérlakásomat, kizá
rólag Káposztásmegyeri lakásra. 
Érdek.16dni lehet: a 37-17-es 
üzemi telefonszámon Kissnénél. 

Ekserélném Nyínnihálydi 
felvételi épületben levő, szolgá
lati lakásomat, (2 szoba, konyha, 
előszoba, fürd6szoba, mellék
épületek, garázs, kis kert) egy 
minimum 2 szobás, összkomfor
tos, de legalább ko�fortos Deb
receni lakásra, MA V-dolgoro
val. Érdeklődni lehet: Szabó Já
nos 4363 Nyírmihálydi, MÁV 
állomás, vagy a 92-76-os üzemi 
telefonszámon. 
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Megkérdeztük a minisztert 

Mikor lehet végre használatba venni a MÁV 
Kórház 1.3 milliárdot érö múlóblokkját? 

kell kapcsolni a területen élők ellátásába. Követke
ző lapszámunkban is foglalkozunk a vasút-egész
ségügy jövőjével. Akkor már a MÁV és a vasutas
szakszervezet vezetőinek véleményét is szeretnénk 
közreadni. 

Mit kínál a 

? 
• 

Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a népjó
léti és az egészségügyi tárca között a vasút-egész
ségügy jövőjéről. Kovács Pál népjóléti miniszter 
szerint a MA V szolgálatot az egészségügy egészével 
harmonizálni kell. Meg kell oldani az üzemorvos
ként háziorvosi munkát is ellátó egészségügyiek 
gondját, a nagykapacitású korházakat pedig be (Írásunk lapunk 3. oldalán olvasható.) , 

ÁRA: 11 Ft Nézze meg 
az 5. oldalon! 

· �IX.'�vfplyarp.2, szám ... :: ,:". AVASUTASOlfSZAKSZERVEZETÉNEI< LAPJA•. 
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Befejezodött a szajoli 
baleset vasúti, 

szakértói vizsgálata 
. . :-;• .·. 

Hogya értelmezheto 
a 13. havi fizetés 
alapbéresíté e? 

Vita az étkezési 
hozzájárulás mértékéről 

A személyi jövede-lemadóról szóló törvény szerint legfeljebb havi 1200 forintos mértékig adómentes a munkáltatótól kapott étkezési hozzájárulás, ha ezt természetben, vagy olyan utalványban adják, amelyet csak élelmiszerre lehet beváltani. A munkáltatónak sem kell az így felmerülő összeg után sem társadalombiztosítási, sem munkaadói járulékot fizetni. Az étkezési hozzájárulás - más ilyen jellegű juttatás mellett (pl. kiküldetési díj napi 110 forintig) - a munkáltató számára a"legolcsóbb" kifizetés. Ezért korlátozták ennek mértékét. Ugyanakkor a munkavállaló részére is kedvező ez a juttatás, mert nem kell utána átlagosan 40-50 százalékot ki-

tevő személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot fizetni. Így ha a munkaadó bérben kíván átlagosan személyenként havonta 1200 forintot adni, akkor költségként ez kb. 1800 forintjába kerül. Ugyanakkor a munkavállaló csak 600-700 forintot kap ténylegesen kézhez. 

Az utóbbi évtizedek le�úlyosabb - 31 halálos áldozatot és na
' gyon sok sérülést követelő vasúti katasztrófája után, a mentéssel 

szinte egyidóben látott munkához a balesetvizsgáló bizottság. A 
pályalétesítményi, a forgalmi, gépészeti, a biztosítóberendezési 
szakszolgálat és a munkavédelem képviselőiből alakult bizott
ságnak a vezetője a területileg •illetékes, budapesti üzletigazga
tóság vasútbiztonsági irodájának ügyeletes balesetvizsgálója, 
Kamarás Károly csoportvezető volt. 

A MÁV RT. valamennyi munkahelyén január végéig kiosztják a folyó évi alapbérek megállapításáról szóló értesítéseket, amelyből a munkavállalók megismerhetik a bérük emelésének mértékét. Az általános béremelés a decemberi alapbér 12,5 százaléka, de azok akik januártól "soros előléptetésre" jogosultak, további 4 százalékos béremelést is kapnak. Valószínűleg közismert, hogy a béremelésben - 8 százalékos mértékig - benne van az un. 13. havi fizetés alapbéresítése. Tóbb helyről kérdésként felmerült, hogyan kell értelmezni a 13. havi fizetés alapbéresítését. Sokan úgy vélik, hogy az 1995. II. félévre járó 
13. havi fizetés-rész elveszett, azt nem alapbéresítik és ki sem fizetik. Ezzel szemben erről a következő
ket érdemes tudni. A 13. havi fizetés az 1995. július l-től 1995. június 30-ig terjedő időre jár a kollektív szerződésben lefektetett szabályok alapján, melynek kifizetése 50 százalékos mértékben július 10-én 50 százalékos mértékben 1995. december 10-én történne. (A 
két rész együttes összege kb. 1740 millió forint). A fenti időszakra járó 13. havi fizetés alapbéresítése csak azt jelenti, hogy a kétszeri kifizetés helyett ezt az 

összeget 12 részletben fize
tik ki, vagyis január-december hónapokra kiérdemelt fizetéssel együtt. Ezt egyszerűbben ( és tartós elkötelezettséggel) úgy hajtják vég-· re, hogy az alapbéreket kivétel nélkül mindenkinél 8 százalékkal felemelték. Ez a 8 százalék része az átlagos 12,5 százalékos alapbér-növekedésnek. Az a kérdés viszont jogosan vetődhetne fel, hogy mi történik az 1995. július -1996. június 30-ig terjedő évre járó 13. havi fizetéssel, amelynek folyósítására - az eddigi gyakorlat szerint 1996. július 10-én és 1996. 

Ha az 1200 forintot étkezési hozzájárulás címén adja a munkavállalónak, erre az összegre többlet kiadás nem rakódik és a munkavállaló is a teljes összeget megkapja. Ezek után szinte természetesnek tűnik, hogy érdemes ezt a lehetőséget kihasználni. 1994. őszén, amikor a MÁV Rt. felső vezetésében 
(Folytatás a 2. oldalon) 

december 10-én kerülne sor. 1-------------------------t 

Az 1994. december 13-án kötött megállapodás szerint a 13. havi fizetés alapbéresítése csak az 1995-ben esedékes kifizetésekre vonatkozik. Így a tervek szerint 1995. július 1. - 1996. június 30-ig terjedő időre ismét lesz 13. havi fizetés, melyet a következő évben - későbbiekben megállapított időben (lehetőleg egyszerre) fizetnek. Az 1996-ban kifizetésre kerülő 13. havi fizetés a tárgyév bérfejlesztését terheli, így az erre vonatkozó tárgyalásokra a konkrét szabályok megállapítására a jövő évi bértárgyalásokkal, kollektív szerződésre vonatkozó javaslatokkal együtt kerülhet sor. 
Dr. Simon József 

Öngondoskodás 
önszervezíídé sel 

Az elmúlt években megállapított nyugdíjak mértéke alig haladja meg az előzőleg elért nettó keresetek 50-50 százalékát. Mind többen vetik fel, hogy a megélhetés biztonsága érdekében az öngondoskodás útján kellene lépéseket tenni. Ilyen megoldást kínál az önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár. Az 1993. évi XCVl-os törvény, mely "Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak" létrehozásáról szól, megteremtette a jogi le-

hetőséget a nyugat-európai típusú nyugdíjrendszer kiépítéséhez. A vasútnál, ahol az öngondoskodásnak közel száz éves előzményei vannak, mielőbb érdemi lépéseket kellene tenni ez ügyben. Jelenleg sok leellenőrizhetetlen "biztosító" kínálja távlati portékáját. Hagyományainkra építve 1 célszerű lenne egy saját vasutas kiegészítő nyugdíjpénztár létrehozása. 
{V.Gy.) 

(Cikkünk a 6. oldalon) 

Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely elevenen érinti a szakszervezeti 1 
tagság érdekeit. 

A legnagyobb példányszámú napilapunk - a Népszabadság -
címlapján '! közelmúltban öles betűkkel arról írt, hogy befejeződött 
a Magyar Allamvasutak 3500 kilométeres mellékvonal-hálózatának 
felülvizsgálata, amely közel 1200 vasutas munkáját teszi feles
legessé. Ami másképpen szólva azt jelenti: 1200 kollégánk lapátra 
kerülne. 

Tisztelt Olvasóinknak talán rrumdarwm se kell, hogy "ez a hír" 
mennyire meglepte a Vasutasok Szakszervezetét. Megdöbbenésünket 
csak fokozta a kiszivárogtatásnak ez a módja, hiszen a szJrájk nyomán 
megkötött megállapodás egyik fontos pon#át jelentette a vasutasok fog
lalkoztatási biztonságát garantáló p<JfSZUS. Ekkor és itt ugyanis meg
állapodtunk abban, hogy a Magyar Allamvasutak vezetői a szakszerve
zetekkel történt előzetes egyeztetés nélkül nem hozhatnak ilyen dönté
seket. A munkáltatót tehát kötelezi az írásba is foglalt megállapodás, 
amit minden körülmények között kénytelen lesz betartani. 

A szóban forgó újsághír után - a vasutas-szakszervezet o/Vében -
nyomban felhívtuk az egyeztetési kötelezettségre a MA V Vezér· 
iga?.gatóság vezetőinek a figyelmét. Az egyeztetésekre - a konkrét mun
kahelyeken, az igazgatóságokon és a reprezentatív szakszervezetekkel 
pedig a Vasúti Erdekegyeztető Tanács szin#én - még a hónap végéig 
mindenféleképpen sort kell keríteni. 

Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy újból felhívjam a vas
utas-szakszervezet választott tisztségviselőinek a figyelmét arra, 
hogy a szakszervezeti testületi jogosultságok érvényesítése érdeké
ben haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a területi iga?.gatósá• 
gok illetékes képviselőivel. Egy szó mint száz: "ne üljünk fel" min
den szóbeszédre, viszont figyeljünk oda a legapróbb jelre is, ami a ' 
jövőnket befolyásolhatja. Ugy gondolom, ha továbbra is szolidáris 1 
marad velünk a szakszervezet tagsága, s a munkavállalók egyre na
gyobb tábora, nincs okunk a bi
zonytalan holnap miatt félni. 
Bízunk szociális partnereink 
korrekt együttműködésében, 
kiszámítható lépéseiben ... hJ 

MÁV VASJARMÜ -vasúti jármújavítás 

Jármújavító és Gyártó KFT. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./fax.: 94/313-313 

· -fémmegmunkálás 

-acélszerkezet gyártás 
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A résztvevők rendkívül si
keresnek és mindenképpen 
folytatandó kezdeményezés
nek ítélték azt a kétnapos tár
gyalási készséget fejlesztő 
tréninget, melyet a Vasutasok 
Szakszervezete képzési és 
oktatási bizottsága rendezett 
1995. január 10-11-én. 

A képzési terv összeállítá
sakor vetődött fel egyszerre 
igényként és kínálatként is 
annak a lehetősége, hogy 
tisztségviselőink megismer
kedhessenek az alkalmazott 
pszichológia rejtelmeivel. 
Ma már szinte minden kor
szerű felnőtt-képzési rend
szer szerves részét képezik a 
mindennapi stressz-helyzetek 
feloldási technikáit elsajátító 
tréningek, ezért gondoltunk 
arra, hogy mindenképpen lét
jogosultsága van a tisztségvi
selők körében is, hisz őket 
nap, mint nap kemény szel
lemi terhelés éri. 

A rendezvény "játékmeste
ri" feladatait a MÁV rendelő 
intézet nemzetközileg is elis
mert gyakorló munkapszi
chológusa, dr. Bobay Korné
lia vállalta, akiben nem csak 
a vasutasok problémáit alapo
san és hosszú ideje ismerő 
szakembert ismerhetünk meg, 
hanem aktív szb-elnöki tiszt
ségének köszönhetően a szak
szervezeti munkában jártas, 
melegszívű emberre találtunk. 

Nem lenne teljes ez a tu
dósítás, ha nem eleveníteném 

fel a tréning néhány részletét. 
Az előadónak köszönhetően 
fokozatosan jutottunk el a 
bennünket érintő stressz va
lódi okainak felismerésétől 
az azokat feloldani képes 
technikákig. 

A gyakorlatok sorában 
éppúgy szerepelt testet és lel
ket lazító relaxáció, mint az 
együttes munkára ráhangoló 
feladat. Természetesen nem 
maradtak el helyzetgyakorla
tok sem. Rendkívül érdekes 
élményt nyújtott, amikor az 
információ átadás emberi tu
lajdonságait modelleztük, il
letve a csoport egyik fele 
munkaadói, a másik része pe
dig szakszervezeti szerepet 
játszva "bérre" menő tárgya
lást folytatott. Ugyancsak iz
galmas feladatnak bizonyult 
a tagmeggyőzési kísérlet. Két 
fiatal kolléga más és más 
módszert választva, de min
denképpen tanulságosan ol
dotta meg a cseppet sem köny
nyű helyzetet. 

Talán a leírásból is kitűnik, 
hogy nem az általános gya
korlatnak megfelelő oktatás
ban, hanem valami egész 
másban volt része a jelenlé
vőknek. Az állandó részvé
telre és szereplésre ösztönző 
feladatok egy percre sem en
gedték lankadni a figyelmet, 
még akkor sem, amikor a 
gyakorlatokat követően ele
meztük a saját magunk és 
egymás viselkedését. Voltak 

akik ezt az elemző munkát 
élvezték leginkább. 

A két nap során elsajátít
hattunk egy érdekes lazítási 
technikát is, mai szóhaszná
lat szerint megtanultunk rela
xálni. Bár az úgynevezett al
fa-állapot jelentőségét még a 
teremben ülők sem mind 
egyformán ítélték meg, de a 
pihentető és egyben feszült
séget oldó lehetőségéről 
mindannyian meggyőződhet
tünk. Valójában a többség 
számára igazolódott, hogy 
nemcsak a testünk igényelné 
naponta a törődést, hanem az 
agyunk is. A tudomány pedig 
már bebizonyította, hogy a 
pszichoszomatikus betegsé
gek egy jelentős része (pl.: 
érrendszeri panaszok) - ami 
sajnos a vasutasok közt is 
gyakori - gyógyítható e 
technikák alkalmazásával. 

Összességében a húsz 
résztvevő úgy nyilatkozott, 
hogy máskor is szívesen 
részt venne hasonló trénin
gen, illetve az igények sze
rint a tisztségviselők minél 
szélesebb körének lehetővé 
kellene tenni a részvételt. A 
képzési és oktatási bizottság 
tagjain keresztül várjuk azok 
jelentkezését, akiknek az ér
deklődését felkeltette a téma 
és egy másik alkalommal él
ni szeretne a Vasutasok Szak
szervezete szervezésében ez
zel a lehetőséggel. 

Karácsony Szilárd 

Röviden 

A SZAKSZERVEZETI ÉLET ESEMÉNYEI 

Január 3. Szeged Területi 
Bizottság értekezlete 

Napirend: 
- A motivációs rendszer vé

leményezése. 
- Az 1995. 1. féléves ülésterv 

tárgyalása. 
Január 4. 
Anyaggazdálkodási Intéző 
Bizottság értekezlete a VSz 
központ elnökségi termében. 

Napirend: 
- A 106141/1994.MF. levél

ben kiadottak értelmezése, vég
rehajtása a területen. 

- A lezajlott sztrájk tapasz
talatai. 

Forgalmi és Értékesítési Inté
ző Bizottság értekezlete 

Napirend: 
- A sztrájk értékelése 
- Aktuális feladatok. 

Január 5. VSz Választmány 
értekezlete 

Napirend 
Szakszervezetünk MSWSZ 

tagságának felfüggesztésével 
összefüggő kérdések. Az érte
kezleten meghívottként részt 
vett dr. Nagy Sándor, az 
MSZOSZ elnöke. 

A választmány tárgyalta a 
VSz 1995. évi költségvetés-ter
vezetét. 

VSz Elnökség értekezlete 
Az Elnökség az alábbi témá

kat tárgyalta: 
- Szakszerveztünk 1995. évi 

költségvetés-tervezete. 
- Személyi kérdések. 
- A bértarifa módosítások 

szakértői tárgyalásának lefolyta
tására ad hoc bizottság létreho
zása. 

Az ad hoc bizottság tagjai: 
Dr. Simon JózsefKözg. és Jo-

Választmánya 1995. január 5-i 
üléséről. 
Január 9. Miskolc Területi 

Bizottság értekezlete 

Aktuális évindító feladatok 
megbeszélése. 

Szombathely Területi Biznttság 
Az anyaggazdálkodási szak

szolgálat üzletigazgatósági szin
tű átszervezését véleményezték. 
Január 10. VÉT ülés 

Tájékoztatás hangzott el, hogy 
a MA V Rt. Vezérigazgatóságon 
a Humánpolitikai és a Munkaü
gyi Főosztályt összevonták, a jö
vőben Személyügyi F6osztály 
néven működik. 

Napirendre került a külföldi 
kiküldetést teljesítők napidíjá
nak kifizetése, a fegyveres biz
tonsági őr munkakör a KSZ 
54.§.5. pontjából való kikerülé
sére, melynek következtében jo
gosultak lesmek az étkezési 
hozzájárulásra, valamint kikül
detésük esetén napidíjra, továb
bá a hálókocsi kalauz munkakör 
felvételre kerül az utánfizetési 
jutalékra jogosult munkakörök 
közé. 
Január 12. VSz Elnökség 
értekezlete 

Főbb napirendek: 
- Javaslat az 1995. évi üze

mi. közalkalmazotti tanács vá
lasztások kampánytervére. 

- Tájékoztató az elnökség 
1994. X. 26-i, a Magyar Vasutas 
továbbfejlesztésére hozott hatá
rozata időarányos végrehajtásá
nak tapasztalatairól. 

- Tájékoztató a VSz XII. 

Január 16. Gépészeti 1B 
szervezésében - a telephely 
bezárásokkal kapcsolatos 
tájékoztató az érintett 
titkároknak. 

Meghívott előadó: Juhász 
Gyula f6osztályvezet6-h. 
Január 17. TB, 1B titkárok 
értekezlete 

Napirenden szerepelt: 
- Tájékoztató az elnökség ja

nuár 12-i üléséről, valamint idó
szenl kérdések. 

Tapolca - csomóponti okta
tás - általános szakszervezeti 
ismeretek témában. 
Január 18. A VSz 
Távközlő-, Erősáramú- és 
Biztosító-berendezési 1B 
küldöttértekezlete. 

Az értekezleten megvitatásra 
került az 1B 1995. évi költség
vetése és 1. féléves ülésterve, va
lamint tájékoztató hangzott el az 
elnökség 1.12-i üléséról. 

Székesfehérvár - csomópon
ti oktatás - alkalmazott munka
jog témában. 

Miskolc Területi Bizottságon 
az alapszervezeti titkárok és gaz
dasági felelősök részére tájékoz
tató a pénzügyi gazdálkodás s7.a-
bályainak változásairól. A értekez
leten részt vett Dr. Márkus Imre a 
VSz elnöke és Dézsi Sándorné a 
VSz pénzügyi osztályvezetője. 
Január 18. Ifjúsági Tagozat 

Tanácsának ülése. 
Napirend: a küldött-

értekezlet előkészítése. 
Január 19. 
Központi munkaszervezet 
munkaértekezlete. 

Napirend: 
-------------------------------------1 gi 0. vezetője 

Kongresszusán elfogadott Prog
ram időarányos végrehajtásáról 
, - Tájékoztató a Forgalmi és 

Ertékesítési 1B választás óta 
végzett munkájának értékelésé
ről, további feladataikról. 

- 1995. legfontosabb _felada
tainak megbeszélése. 

1995. Február 

Csomóponti oktatások 
ütemezése 

nap 

lffldapesP ,. · 
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Győr 
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.-.; ... " 

ón 

8.30 

Orosz Péter FEIB titkára 
Horváth Csaba VF Szombat

hely 
Czeglédi Emő Pft. Hódmező

vásárhely 
Izsák Csaba VF. Nagykani

zsa 
Szeleczky Mihály Ter. Irány. 

Központok 1B 
Január 6. Pécs Területi 
Bizottság értekezlete 

Napirendre került: 
A TB 1995. évi költségvetése 

és az 1. féléves üléstervének 
megtárgyalása. 

Tájékoztató hangzott el a VSz 

- Tájékoztató az Elnökség 
két ülése között végzett munká
ról. 

Forgalmi Tagozat választást 
előkészítő értekezlete. 

Dombóvár - csomóponti ok
tatás - üzemi tanácsok téma 
Január 13. Kecskemét -
csomóponti oktatás - a VSz 
szervezeti élete 
Január 16. Zalaegerszeg -
csomóponti oktatás 
általános szakszervezeti 
ismeretek témában. 

- Tájékoztató a munkaszer
vezet személyi, szervezeti válto
zásairól. 

Szombathely 'Ierületi Bizott
ság 

A pályafenntartási, anyaggaz
dálkodási és biztosító-berende
zési szakágak igazgatósági szin
tű létszám megállapodásának 
megkötése. 
Január 20. Forgalmi és 
Értékesítési Intéző Bizottság 
szervezésében tagozatokkal 
kibővített FORUMOT 
rendeztek. 
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Vita az étkezési hozzájárulás 
mértékéról 

(Folytatás az 1. oldalr6l) 

változás következett be -
úgy látszott, hogy a munkál
tató is felismerte az étkezési 
hozzájárulás adómentes mér
tékének előnyeit. Így nyilvá
nosan szóban, majd többször 
írásban is megerősítették, 
hogy az étkezési hozzájáru
lás összegét személyenként 
és havonta 1995. január l-től 
1200 forintra felemelik. Az 
1994. december 13-án a 
munkaadó és a szakszerveze
tek között létrejött megálla
podásban ugyan nincs benne 
a felemelésre vonatkozó kité
tel, de ez a munkáltató kéré
sére csak technikai okokból 
maradt ki, ekkor még szóba 
sem került ennek a korábbi 
ígéretnek az esetleges vissza
vonása. Így minden szakszer
vezet megdöbbenéssel vette 

tudomásul, hogy a munkálta
tó ezt a korábbi ígéretét 
visszavonta és továbbra is 
csak 900 forintos hozzájáru
lást kíván nyújtani az étke
zéshez. Ez akkor vált egyér
telművé, amikor a munkaadó 
átadta a kollektív szerződés 
módosításának azt a terveze
tét, amelyet közös megálla
podással 1995. január l-től 
kívánt hatályba léptetni. Eb
ben a tervezetben továbbra is 
a 900 forintos összegű étke
zési hozzájárulás szerepel. 
Ebben az évben már több al
kalommal felmerült a tárgya
lásokon az étkezési hozzájá
rulás összegének felemelése, 
amely elől a munkáltató ed
dig elzárkózott. 

Viszonylag kedvező válto
zás következett be az étkezé
si hozzájárulás feltételeiben, 

amelyről már szóban megál
lapodás is történt. Reméljük 
ezt a megállapodást a mun
káltató nem vonja vissza. Az 
új kifizetési feltételeknek a 
lényege a következő: csak az 
nem jogosult étkezési hozzá
járulásra, aki a telephelyen 
megtartott oktatás kivételével 
valamennyi szolgálatára na
pidíjban részesült, aki az 
adott hónapban keresőképte
len beteg volt. 

Igazolatlan mulasztás ese
tén a mulasztott napok ará
nyában (napi 50.- forinttal) 
csökkenteni kell az étkezési 
hozzájárulást. Ez a szabály 
január 1-t61 érvényes. 

Az étkezési hozzájárulás ösz
szegéről a tárgyalások tovább 
folynak és remélhetóleg ked
vező eredményre vezetnek. 

- simon -
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Megkérdeztük a minisztert 
Hamarosan megkezd6dnek a 

CúgyalMok a népjóléti és az 
epl-Ségügyi tirca között a vas-
6t-egészségügy jöv6jér6I. Ko
vécs Pál népjóléti miniszter sze
rint a MÁV szolgálatot az egész
ségügy egészével hannonizálni 
teli. Meg kell oldani az üzem
orvosként háziorvosi munkát is 
ellátó egészségügyiek gondját, a 
nagykapacitású korházakat pe
dig be kell kapcsolni a területen 
él6k ellátMába. Következ6 lap
súmunkban is foglalkozunk a 
vas6t-egészségügy jöv6jével 
Akkor már a MA V és a vasutas
szakszervezet vezet6inek véle
ményét is szeretnénk közreadni. 

Lapunk kérdésére Kovács Pál 
miniszter elmondta, hogy három 
olyan egészségügyi szervezet 
múködik az országban, amely 
csak áttételesen kötődik a Nép
jóléti Minisztéri_umhoz. Ezek 
között van a MA V-nál, a hon
védségnél és a büntetés-végre
hajtásban múköd6 egészségügyi 
szolgálat. Az említett szerveze
tek tulajdonosaival már el is 
kezdték a tárgyalást arról, hogy 
miként lehetne hannonizálni 
múködésüket a többi egész
ségügyi szolgálatéval: 

Kovács Pál a MA V egész
ségügyi szolgálat ügyében -
amikor a vasúti törvényről tár
gyalt az Országgyűlés - képvi
sel6ként is elmondta a vélemé
nyét. A törvény elfogadását kö
vet6en később már miniszter
ként is tárgyalt a MÁV egész
ségügyi szolgálatáért felelőssé
get érző emberekkel. Szerinte az 
okozza a legnagyobb gondot, 
hogy a vasúti törvény nem szö
gezi le világosan, hogy ki a 
MÁV-egészségügy gazdája. 

A miniszter orvosként úgy vé
lekedik, hogy a vasút hagyomá
nyos és speciális egészségügyi 
szolgálatára szükség van, hiszen 
speciális feladatot kell elvégez
nie. Azt tartaná jónak, ha tör
vény nélkül is a MÁV kijelente
né, hogy a vasút-egészségügy az 
övé, és a költségvetéséből fedez
né azokat a feladatokat, amelye-

ket a tulajdonosoknak minden 
egészségügyi intézménynél fe
dezniük kell. Tehát megoldaná a 
szükséges egészségügyi fejlesz
téseket és felújításokat. 

Kovács Pálnak az a vélemé
nye: meg kell oldani azt is, hogy 
a MÁV orvosoknak és az általuk 
ellátott vasutasoknak milyen le
gyen a viszonyuk a háziorvosi 
rendszerhez. A vasúti üzemorvos 
ugyanis nemcsak üzemorvosi, 
hanem gyógyító orvosi feladato
kat is ellát. Holott a hozzá járó 
vasutasok a betegbiztosítási kár
tyájukat a lakóhelyi háziorvos
nak adták vagy adják le. 

A számtalan tisztázatlan kér
dés közül továbbra sem lehet 
tudni, hogy a MÁV kórházait, 
közte az 1,3 milliárdos beruhá
zással épített budapesti műtő
blokkot - ami megdöbbentően 
hosszú ideje nincs átadva - mi
kor lehet végre használatba ven
ni, s milyen egészségügyi fel
adatokra kell használni. Az át
adás előtt tehát számtalan tisztá
zatlan kérdésre kell még meg
nyugtató választ találni. Ezek 
között kiemelte, vajon csak arra 
használják a kórházat, hogy a 
vasutasokat és hozzátartozóikat 
lássák-e el, vagy meg kell nyitni 
azt a többi beteg el6tt. A minisz
ter szerint csupán a vasút-egész
ségügy céljára nem kellene 
fönntartani ilyen méretű kihasz
nálatlan kapacitást. Megítélése 

szerint az lenne a helyes, ha a 
MÁV-egészségügynek területi 
ellátási feladatai is lennének. E 
feladatot már jelenleg is vállalja, 
de az eddiginél szabályozottab
ban kellene ezt megoldani. Ha 
viszont ilyen feladatot vállal a 
vasút-egészségügy, akkor a fi
nanszírozását, a tulajdonosi po
zíciót nem csak a MÁV-nak kell 
betölteni. 

A miniszter végezetül azt 
mondta, hogy a közlekedési mi
nisztériummal hamarosan elkez
dődő tárgyaláson, amire a tervek 
szerint január végén kerül sor, az 
általa elmondottak alapján tekin
tik majd át a vasút-egészségügy 
helyzetét. Természetesen úgy, 
hogy a nem Népjóléti Miniszté
rium felügyelete alá tartozó 
egészségügyi szolgálatok műkö
dését harmonizálják az egész
ségügy egészével. Tehát ha a 
MÁV kórházban van egy nagy 
műt6kapacitás, akkor szeren
csés, ha a környékbeli kórházak
ban nem alakítanak ki hasonlót. 
Ez azt is jelenti, hogy a jövőbeni 
fejlesztéseket és beruházásokat 
is célszerű lenne összehangolni. 
A miniszter szerint a jelenleg 
meglévő szervezési és finanszí
rozási gondokat is megkísérelik 
a minisztériumok közötti tárgya
lások segítségével enyhíteni. 

Nógrádi Tóth 
Erzsébet 

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter szerint: 

,,A vasútvonalak 
megszüntetése vitatható'' 

Most, amikor napi
renden van egyes vas
útvonalak forgalmá
uk közútra terelése -
irta levelében - né
hány olyan szabály fi
uelembevételét java-
solta, amelyet már 
több fejlett európai országban 
alkalmaznak és a vasúti szállí
tás fejlesztése irányába hat
uk." Márkus Imre javaslatai 
csökkentik továbbá a közúti 
közlekedési baleseteket is, va
lamint környezetvédelmi célo
kat Is szolgálhatnak. Baja Fe
renc lllllli<iztertól nem régen 
válasz érkezett. Néhány gon
dolatát most közreadjuk. 

,,Minisztériumunk a Közleke
dési-, Hírközlési- és Vizügyi Mi
nisztérium és a Pénzügy
minisztérium fenti tárgyú előter
jesztéséből a gazdasági rendbe
tétel/e/ egyetért, de vitathatónak 
tartja aMak eszközeként a vas
útvonalak -akár csak részbeni, 
id6szalcos - megszúntetését. 

A tartósan veszteséges vona
lak megtartásának lehetőségét 
dtfogóan a követlcezó szempon-

tok érvényesítésével kell vizsgál
ni: 

- számításba kell venni a 
közútra "átterhelt" forgalom 
költségeit (útfeMtartástól kezd
ve a környezeti költségekig), 

- mérlegelni kell a vasúti 
közlekedés megszűnéséből eredő 
térségi gazdaságfejlesztő gondo
kat. 

Az egyes vasútvonalak üzem
menetére, illetve esetleges meg
szüntetésére vonatkozó koncep
ció tárcánk résuről környezet
védelmi és területfejlesztési 
szempontból is vitatott a követ
kező miatt: 

Minden megszüntetett vasút
vonal közúti kiváltása a jelenle
ginél nagobb környezeti terhe
lést jelent a természetes és épí
tett környezetre. 

Természetesen az autóbuszok 
megvásárlása a vasúti kocsik 

költségéhez hasonló 
összeget tesz ki, közúti 
terhelésük közút felújí
tást, illetve adott esetben 
útépftést igényel A kör
nyezeti ártalmak és az 
utazás kényelmetlensége 
konkrétan nem f orinto

sítható, de megbecsülhető érté
ket tesz Id. 

Minden megszüntetett vasút
vonal tartós gazdasági és foglal
koztatási hátrányokat vet fel, to
vábbá az érintett térség életkö
rülményeinek romlásához vezet
het, így a lconcepció ellentmond 
minisztériumunk területfejleszté
si törekvéseinek. 

Tudunk az országban olyan 
megszüntetett vasútvonalró� 
mely korábbi elhibázott döntések 
alapján egyes települések, illetve 
települési körzetek elnéptelene
déséhez vezetett (Őrség, Bodrog
köz). 

A térségi ellátásrendszerek 
vonatkozásában, ( o/aatás, 
egészségügy) a vasút a szolgál
tatás ellátás feltétele, így meg
szüntetése ellátási gondokat 
okozhat." 

. A vasútüzem biztonságát veszélyeztetné 

Megszüntetik a kocsivizsgálói 
szolgálati helyeket? 

A VSZ gépészeti intéző bi
zottsága az alábbi véleményt 
fogalmazta meg a vezér
igazgatóság gépészeti főosz
tálya által kidolgozott Gy. 
83.105/1994. GF.C. számú te
lephely racionalizálási elő
terjesztésről. 

A:z előterjesztés kizárólag 
elméleti síkon, és kidolgozat
lanul foglalkozik telephelyek 
bezárásával, vagy részleges 
megszűntetésével. Elképzelés 
szintjén és gazdasági számítá
sokkal történő megalapozás 
nélkül dönt telephelyekről a 
létszám racionalizáció és a jö
vőbeni ráfordítás megtakarí
tásra utalva. A 60 millió forin
tos megtakarítás többszörösét 
veszítjük el a szakembergárda, 
az eszközök átcsoportosítása 
és elherdálása révén. 

A konkrét 

szervezetrnódosításokról: 
Egyértelműen a vasútüzem 

biztonsága elleni merénylet
ként értékeljük a kocsivizsgá
lói szolgálati helyek megszün
tetését. Átcsoportosítani és sű
ríteni kellene a vizsgálati pon
tokat. 

Azokat a szakembereket tá
volítják el, akik a futásbizton
ság, fékezésbiztonság, rako
mányrögzítés, rakmintán túlé
rő küldemények bemérésének 
j,s az exportvizsgálatnak a 
szakemberei. 

A telephely bezárások (pl. 
Vésztő, Kaposvár stb.) A 
MÁV Rt. koncessziós koncep
cióját torpedózzák meg, nem 
beszélve a térségek elnéptele
nedéséről és a lakosság ellehe
tetlenüléséről. A munkahelyek 
megszüntetése értelmetlen fel
adat átcsoportosításával törté
nik. 

A teherkocsi-javítás kon
centrálása nagymértékben 
megnöveli a javításos kocsik 
futáskilómétereit, mely nem 
áll arányban a jelenlegi javítási 

( ] 
VÁLLALKOZUNK: 

helyek felszámolásának meg
takarításával. A teherkocsi-ja
vítók jelenlegi állapota általá
ban szabadtéri, legfeljebb röp
tetős megoldású, ezek költsé
ges fenntartást nem igényel
nek. A tervezetben kialakítan
dó körzetek nem válnak gaz
daságosabbá, ha figyelembe 
vesszük a futástöbbletet. 

Az északi VF. átszervezése 
elhamarkodott, mert Istvántel
ken nincs előkészítve a befo
gadás. Rákoson pedig a felújí
tott mozdonyjavító csarnokon 
kívül minden más elavult és 
használhatatlan, (pl. szoc. ép.) 
ezért beruházást igényel. Az 
állomás fekvése lehetőséget 
kínál egy személyvonati előké
szítő pályaudvar kialakítására, 
mert innen mindhárom fejállo
más kiszolgálható. 

A Keleti GF-ről a létszám 

elenyésző része szabadul fel, 
és nem kívánják követni a 
mozdonyokat Bp. Ferencváros 
VF-re, ezzel egy jó szakember 
gárdát veszít el a MÁV Rt. 
Vésztőhöz hasonlóan. A· szom
bathelyen tervezett vontatójár
mű profilírozás pedig nem ve
szi figyelembe a telephelyek 
felszereltségét és a szakember 
gárda felkészültségét. 

Az előterjesztés eleve a 
MÁV Rt. leépülésével számol, 
és elébe megy az önfelszámo
lásnak. Koncepciója az ön
megsemmisítés. Mindezek 
eredményeként az előterjesz
tést általában elfogadhatatlan
nak, és helyenként a munka
vállalókkal szemben is, de 
szakmailag is felelőtlennek 
tartjuk. Kérjük az előterjesztés 
visszavonását! 

Pszota Árpád 

Új kollektív szerzíídés 
a MÁV Kórházban 

A i\M V Kórház fóigazgató
fóorvosa és a kórházban mű
ködő szakszervezetek - köz
tük a Vasutasok Szakszerve
zete - ez év január 1-jei ha
tállyal új kollektív szerződést 
léptettek életbe. 

Ismeretes, hogy az egész
ségügyi intézmény dolgozói 
közalkalmazottak, rájuk tehát 
nem a Munka Törvényköny
ve vonatkozik (kivéve egyes 
rendelkezéseit), hanem a 
közalkalmazotti törvény. A 
szabályozás azonban csak 
akkor lehet teljes, ha az in
tézményben kollektív szerző
dést kötnek. Ismeretes, hogy 
a közalkalmazottak nem tar
toznak a társadalom jól fize
tett tagjai közé, munkájuk 
ugyanakkor kiemelkedően 

fontos. Ezért nem közömbös, 
hogy az intézmény a kollek
tív szerződésben mit biztosít 
az itt dolgozó közalkalma
zottaknak. Pozitív, hogy az 
intézmény vezetése ezt felis
merte és maximális együtt
működést valósított meg a 
szakszervezetekkel a kollek
tív szerződés e16készítése, il
letve megkötése során. 

Melyek azok a fontosabb 
kérdések, amelyeket szabá
lyoz a kollektív szerződés? 

A dolgozók fizetési foko
zatba sorolását, illetményük 
és az ehhez kapcsolódó pót
lékok m egállapítását a közal
kalmaz.otti törvény el6írásai 
szerint kell elvégezni. A kol
lektív szerződés 3. számú 

(Folytatás a 4. oldalon) 

MÁV DEBRECENI 
JÁRMÍÍJAVÍTÓ KFT. 

4034 Debrecen, Faraktár u. 67. 

- vasúti tartály és teherkocsik futó, részleg és fővizsgálatára 

- teherkocsi gyártásra, átalakításra, tartálytest gyártásra, 

- vasúti teherkocsi alkatrészek és fődarabok gyártására, javí-
tására, (légféktömlők, laprugók, ütközők stb.) 

- vasúti nosztalgiakocsik felújítására, 

- daruk, tolópadok, vasszerkezetek ( oszlopok, tetőszerkeze-
tek) gyártására, javítására 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

VÁLLALKOZÁSI OSZTÁLY 
Tel.: 52/346-800/283 

Fax: 52/314-725 
vasúti tel.: 03/29-86 
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Új kollektív szerzíídés 
a MÁV Kórházban 

(Folytatás a 3. oldalról) 

melléklete tartalmazza azon 
munkakörök felsorolását, 
amelyekben a közalkalma
zott 11letménypótlékára (ve
zetői pótlék, munkahelyi pót
lék) jogosult. A pótlék össze
ge 2400 Ft-tól 8000 Ft-ig ter
jed. A munkakörök között ta
lálható: orvosi asszisztens, 
ápolónő, műtősnő, technikus, 
beteghordozó, gépkocsiveze
tő, takarító stb. 

A kórházban jellegénél 
fogva jelentős készenléti -
ügyeleti szolgálatot kell tel
jesíteni az orvosoknak és az 
egészségügyi szakalkalma
zottaknak egyaránt. Garanci
ális előírás a kollektív szer
ződésben, hogy ilyen szolgá
lat havonta legfeljebb hat al
kalommal rendelhető el. Lé
nyeges kérdés a készenléti 
ügyeleti szolgálat díjazása. A 
díjazás mértéke a kollektív 
szerződésben az alapbér szá
zalékos arányában van meg
állapítva, átalány jelleggel 17 
órára számolva. A mérték az 
elfoglaltság függvényében 70 
százalékig terjed. 

Túlmunkát a munkahelyi 
vezető (ideértve a kijelölt 
csoportvezetőt, a vezető -
ügyeletes - orvost is) naptári 
évenként legfeljebb 200 órát 
rendelhet el. A túlmunka írás
ban rendelhető el, ennek felel 
meg az is, ha a munkaidőbe
osztás meghaladja a kötelező 
havi munkaidőkeretet. Ha a 
dolgozó túlmunkát végzett 
ezen időre járó illetményét 
100 százalékban mindenkép
pen ki kell fizetni. Ezen felül 
megilleti még 50 százalék 

pótlék, az önálló egység ve
zetője és a közalkalmazott 
közösen megállapodhatnak 

abban, hogy ehelyett a vég
zett túlmunkával legalább 
azonos mértékű szabadidőt 
biztosítanak részére, termé
szetesen a munkaidő terhére. 
Ha ilyen megállapodás nincs, 
az ·50 százalék pótlékot is 
pénzben kell kifizetni. 

Eltérő szabályok vonatkoz
nak a heti pihenőnapon vég
zett munka megváltására. E 

talható volt (nem a MÁV 
Kórházban). 

A munkaidő beosztása a 
MÁV Kórházban soha nem 
volt a kollektív szerződésben 
olyan részletesen szabályoz
va, mint a most elfogadott 
kollektív szerződésben. E 
szerint az intézmény dolgo
zóit heti és havi munkaidő
keretben lehet foglalkoztatni. 
A heti munkaidő-keret min
dig nap x8 óra = 40 óra, a 
havi munkaidőkeret azonban 
a munkanapok függvényében 
változik, pl. januárban 176 
óra, februárban pedig 160 
óra. Ettől eltérően heti 36 óra 
a munkaidő az izotóp labor
ban dolgozóknak, továbbá a 
gyógytornászoknak, a gyógy
masszőröknek, a csecsemő és 
újszülött osztály kondicionált 
részlegeiben gyermekápolói 
munkakörben foglalkoztatott 
dolgozóknak. A teljes napi 
munkaidőből 6 órát kell a 
munkahelyen eltölteni: a 36 
óra heti munkaidőkeretben, a 
központi laboratóriumban, a 
légzésfunkciós laboratórium
ban, a pathológiai osztályon, 
a központi sterilizálóban, az 
endoscopos laboratóriumban 
szakfeladatot ellátó közalkal
mazottaknak. 

A kollektív szerződésben 
meghatározott munkaidőke
retek figyelembe vételével a 
munkaidő beosztást a mun
kahelyi vezetők készítik el. A 

konkrét munkarend lehet: 
nappalos, rugalmas, kétmű
szakos, folytonos, folyama
tos, kötetlen. A munkaidő-be
osztást havonta előre kell el
készíteni és közölni az érin
tettekkel. A munkaidőbeosz
tást csak akkor lehet módosí
tani, ha arról a dolgozót leg
alább egy héttel előbb és leg
alább egy hétre értesítik. 

Az intézet támogatja a köz
alkalmazottak továbbképzé
sét: 

- szakorvosi vizsgára tör
ténő felkészüléshez tíz mun
kanap, 

- szaktanfolyam vizsgáira 
való felkészüléshez hat mun
kanap szabadidőt biztosí
tanak. 

Ha a közalkalmazott kép
zésben a munkáltató hozzájá
rulásával vesz részt, illetve 
tanulmányi szerződést kötött, 
az igénybevett szabadidőre 
munkabére megilleti. Az in
tézmény lehetőséget biztosí
t - bizonyos feltételekkel -
tudományos üléseken való 
részvételre is, költségtérítés
sel. 

Egyéb költségtérítések: 
110 - Ft napidíj jár annak a 
közalkalmazottnak, aki hiva
talos úton napi 8 órát megha
ladó egybefüggő munkaidőt 
tölt el az intézeten kívül, ide
értve az utazási időt is. 

Az intézet megtéríti a dol
gozónak a munkábajáráshoz 
szükséges helyközi közúti 
közlekedés bérleteinek a jog
szabályban meghatározott 
mértékét (80 % ) a lakóhely
hez legközelebb eső MÁV 
állomásra történő utazáshoz, 
ha az 5 kilométer távolságot 
meghaladja. Bizonyos felté
telek esetén, illetve meghatá
rozott munkakörökben térítés 
jár a BKV bérletért is. 

Az intézet 110 fős férőhely
lyel nővérszállást üzemeltet 
kedvező térítési díj - 1 OOO -
Ft/hó - fizetési feltétellel. 

Rendkívüli esetben maxi
mum 24 OOO - Ft fizetési elő
leget ad az intézet, visszafi
zetése 8 havi részletfizetéssel 
történik. 

Az intézet közalkalmazot
tai jelentős költségráfordítás
sal munka, illetve védőruha 
ellátásban részesülnek, mely
nek szabályait a kollektív 
szerződés 4. sz. melléklete és 
a munkavédelmi szabályzat 
tartalmazza. 

Az intézet vezetése figye
lemre méltó kompromisszum 
készséggel nyitott az együtt
működésre. A munkaügyi vi
ták intézésének egy feltétele 
van, hogy a közalkalmazott a 
sérelmes intézkedés kézhez
vétele után 15 napon belül 
írásban kérjen egyeztető eljá
rást. Célszerű, ha a dolgozó 
ehhez a szakszervezettől jogi 
képviseletet igényel. 

Dr. Garabon Sándor 
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Csak a Vasutasok Szakszervezete 
szorgalmazza a védelmi munkakörök 

bérbesorolásának módosítását 
A védelmi munkakörökben 

dolgozók évek óta joggal sé
relmezik, hogy tevékenysé
güket a bérbesorolási rend
szer készítése idején alul ér
tékelték, nem vették figye- · 
lembe a munkakör ellátásá
val együttjáró felelősséget, 
szakismeretet stb. Nem vol
tak tekintettel a beosztás ve
szélyességére sem. 

A bérbesorolási szabályzat 
jelenleg a rendész munkakö
röket 6-7. fizetési osztályba, 
a fegyveres biztonsági őröket 
pedig 7-8. fizetési osztályba 
sorolja. Ezekben a fizetési 
osztályokban zömmel a beta
nított munkások, vagy az 
ilyen jellegű feladatokat ellá
tók tartoznak. A rendészek, 
vasútőrök jelentős része 
érettségivel, más részük 
szakmunkás-képesítéssel ren
delkezik és természetesen a 
munkakör ellátásához szük
séges speciális ismeretekkel, 
a fegyveres szolgálatot ellá
tóknál ide kell érteni a fegy
verismeretet is. A vagyonvé
delem fontosságát talán senki 
sem vitatja és ebben kulcs 
szerepe a rendészeknek és 
egyéb biztonsági munkakört 

betöltő személyeknek van. 
Veszélyes feladatot látnak el, 
hiszen a bűnözők tettenérés 
esetén nem válogatnak a vé
dekezés módszereiben. 

A Vasutasok Szakszerveze
te felismerte a bérbesorolás 
helytelenségét és egyetértett 
a védelmi munkakörök alu
lértékeltségével. Ezért kb. két 
éve szorgalmazza a felül
vizsgálatot, illetve a munka
körök magasabb osztályokba 
sorolását. A korábbi években 
a munkáltató és más szak
szervezetek főleg azért nem 
támogatták e munkaköri cso
port besorolásának módosítá
sát, mert az egyéb ilyen irá
nyú kérelmekkel együtt az 
általános besorolási rendszer 
felülvizsgálata keretében kí
vánták ezt is tárgyalni. Erre 
az általános felülvizsgálatra 
azonban eddig nem került 
sor. 

A múlt év végére a Vasuta
sok Szakszervezetének sike
rült a munkáltatót meggyőzni 
a védelmi munkakörök ala
csony bérezésének tarthatat
lanságáról. Így a besorolás 
módosítását lehetségesnek 

tartották, annál is inkább, 

mert annak bérkihatása nem 
igazán jelentős (kb. 0,1 -
0,2 százalék). Egyezség még
sem jöhetett létre, mert a töb
bi szakszervezet egy ilyen 
módosítást nem támogatott. 
Különösen vonatkozik ez a 
másik két reprezentatív szak
szervezetre, a VDSzSz-re és 
a Mozdonyvezetők Szakszer
vezetére. Ez utóbbi szakszer
vezet már az ellen nem tenne 
észrevételt, ha átmenetileg 
(az általános felülvizsgálat 
idejéig) a védelmi munkakö
rökben valamilyen pótlékot 
vezetnének be (pl. veszélyes
ségi pótlékot). A VDSzSz 
azonban eddig erről sem kí
vánt tárgyalni. 

A bérszabályzat kisebb 
módosítására és a védelmi 
munkakörök bérhelyzetének 
javítására a Vasúti Érdeke
gyeztető Tanács még február 
folyamán visszatér. A Vasuta
sok Szakszervezete mindent 
elkövet, hogy a tárgyalások a 
védelmi munkakörökben 
foglalkoztatott munkaválla
lók részére eredménnyel vég
ződjönek. 

s. J. 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
.. , 

"SZELLEMI-ONVEDELMI" 
, ,, 

VETELKEDOT SZERVEZ 

Alapszervezeti tisztségviselői részére! 

Nevezési feltételek: 

A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Alapszervezetenként 1-1 csapat ne
vezhető, de több alapszervezet (például csomópontonként) közösen is indíthat csapatot. 

A nevezési szándékot írásban, illetve telefonon lehet jelezni az alapszervezet telephelye 
szerinti területi bizottságoknál, illetve a járműjavító kft-k, Központi Hivatalok és Intéz
mények, valamint Vasút-Egészségügyi Intéző Bizottságnál 

1995. február 15-ig. 

A vetélkedő lebonyolítására vonatkozó i1if ormációk: 
1 

A hét területi, illetve a felsorolt három intéző bizottságnál elődöntőre kerül sor március 
hónapban, melynek pontos időpontjáról a csapatokat előre értesítjük. Az elődöntő első 
helyezettjei bekerülnek a Vasutasok Szakszervezete központjában tartandó döntőbe. 

Az elődöntőkön és a döntőben a csapatok az alábbi hat témában mérik össze tudásukat: 
1. Üzemi Tanácsok választása és működése 
2. Szakszervezet történet és általános ismeretek 
3. A Vasutasok Szakszervezete szervezeti élete 
4. Alkalmazott munkajog 
5. Aktuális általános és vasút-politikai ismeretek 
6. Sport 

A vetélkedő díjazása: 

-::-. 

Az elődöntőkön illetve a döntőben az első három legjobb eredményt elérő csapatot 
díjazzuk. 

Ne hagyják ki a lehetőséget! Játsszanak velünk! 

A Vasutasok Szakszervezete Képzési 
és Oktatási Bizottságának tagjai további információkkal készséggel állnak 

minden érdeklődő rendelkezésére! 



Máv Vasjármíí 
Jánníijavitó 6a Gyártó Kft. 

9'100 Szombathely. Szivd u. 85. 

Tel./fax: 94-813-313 



A központi üzemi tanács ter
mésutesen az üzemi megálla-
1)9(14s hiányában is végezte a 
munkáját. Az Mt. által ráruhá
zott jogosítványokkal élve vé
leményt nyilvánított olyan kér
désekben, amelyekre a mun
káltató előterjesztéseket tett, 
illetve írásban átadott. A mun
káltató tájékoztata kötelezett
ségének eleget téve a gazdál
kodás helyutéról rendszeresen 
bes7.ámolt. 

A központi üzemi tanács el
őre elfogadott munkaterv alap
ján végezte munkáját. A mun
katervhez képest amnban nagy 
számban került sor olyan ülés
re, ahol a munkáltató képvise
lői a MÁV Rt.. mozgalmas és 
sűnln változó belyutéról tar
tottak . tájékoztatást. l-993-ban 
bét ülést tartottak, tavaly pedig 
19-et hívott össze a központi 
üzemi tanács. 

A központi ii7.emi tanács ál
lásfoglalásait, véleményeit ha
tározatokban rögzíti és a MÁV 
Rt .. Értesítőjében megjelenteti. 

A határozatokban a Kür tö-

.-llllzik olyan kompromisszu
mos tiiepllapodások rögzíté
íá.e, amely tükrözi azon szán
dékát, hogy -mint a veutés ré-
57.e és a munkavállalók képvi
se16je a vezetésben eredmé
nyesen és konstruktív módon 
tudjon együttmúlcödni a vásút 
el6tt álló nem könnyű felada-
tok megoldásában. 

Alaplletó feladatának tekinti 
azon elvet, miszerint az érdek
védelmi szervezetek által meg
kötött kollekt{v szerződésben 
foglaltak, különös tekintettel a 
bér- és létszámkérdéselcre, a 
munkáltató által foganatos{tott 
intézkedéseken keresztül teljes 
mértékben megvalósuljanak. 

A KÜT munkájának ered
ményesebbé tétele érdekében 
munkabizottságokat alakított, 
amelyek feladata a szakmai és 
szakági előterjesztések alapos 
áttanulmányozása és a KÜT 
állásfoglalásának, határozatá
nak a kialakítása. 

Ilyen szakmai munkabizott
ság például a munkavédelem
mel foglalkozó, amely első
ként a munkavédelmi törvény
ből fakadó feladatokat egyez
tette a munkáltató képviselői
vel és közösen igyekeztek azo
kat sikeresen megoldani. 

Az üzemi tanácsok együtt
döntési jogositványainak terü
letét a Munk.a Törvénykönyve 
jelölte ki. Az együttdöntés a 
jóléti és szociális pén7.esz
közök felhasználására és az 
iiyen jellegű létesítmények 
hasznosítására terjed ki. 

A munkavállalók érdekeinek 
minél szélesebb területen tör
ténő érvényrejuttatása érdeké
ben a KÜT területi szociális és 
jóléti munkabizottságokat hí
vott életre, amelyeknek tagjait 
a területen.működő, helyi üze
mi tanácsok képviselői válasz
tották meg. Az eddig meghall
gatott tájékoztatók alapján 
megállapítható, hogy a területi 
munkabizottságok megelége
déssel, szakszenlen és hibátla
nul működnek. 

A KÜT munkáját értékelve 
nyugodt szívvel elmondható, 
hogy a megalakulást követő 
bizonytalanságtól eltekintve 

eleFt tesz a jogszabályokban 
körülhatárolt feladatának. 

A munkáltató által előter
jesztett, sok esetben szakértőt 
igénylő elképzeléseket, utas{
tás-terVezeteket a rendelkezés
re álló lehettJségeJc között a 
KÜI' tagjai megvizsgdljá/c, ta
nulmányozzák és megvitatás 
után a felel6sséggel össz.eállílott 
határozatukat meghozzák. Ter
mészetesen az elmúlt másfél év 

alatt a "tanulóidő" letelte után is 
előfordultak kisebb-nagyobb hi
bák, de euket is figyelembe vé
ve csak elismerés illeti a Kúr 
tagjait a végzett munkájáért. 

A hiányosságok között kell 
megemlíteni, hogy a KÜT 
munkája nem kapott elég nyil
vánosságot. Az érdekvédelmi 
survezetekkel való szorosabb 
együttműködés hiányát, 
amelynek oka, hogy a vagyon
vita rányomja bélyegét még a 
soronkövetkező üb. választá
sokra is, amely ennek ellenére 
érdektelenségbe fulladhat. 

A munkáltatóval való kap
csolat korrektségét eddig még 
nem érte kritika. A KÜT-re az 
idén is sok feladat vár. Sikere
sen meg kell szervezni és le
bonyolítani például az üumi 
tanácsi választásokat. 

Együttműködve az érdekvé
delmi surveutekkel, segíteni 
kell a választási bizottságok 
munkáját. Erősíteni az érdek
védelmi szervezetekkel a kap
csolatrend57.ert, de meg kell 
őrizni az üumi tanácsok füg
getlenségét annak érdekében, 
hogy a vezetésben betöltött 
szerepüknek eleget tudjanak 
tenni. 

A KÜT munkájának nyilvá
nossága érdekében meg kell 
teremteni a lehetőségét egy 
üzemi tanácsi hírlevél kiadásá
nak. A helyi üumi tanácsok
kal a mellérendeltségi viszony
nak megfelelően továbbra is 
együtt kell működni. A mun
káltatóval való kapcsolatrend-
57.erben megköveteljük az idő
beni írásbeli előterjesztéseket, 
és az álláspontok kialakításá
hoz szükséges elegendő időt. 

Dr. Péter Mihály 
a KÜT elnöke 

A közlekedési balesetekről 
általában elmondható, hogy 
sokféle tálalásban terjednek a 
hírek. fgy volt ez a szajoli tra
gédia esetében is. Most amn
ban, hogy a vasúti szakértók
ból álló balesetvizsgáló bizott
ság, több mint egy hónapig 
tartó vizsgálódás után befejez
te munkáját, a jegyzőkönyv
ben tögzített tapasztalatok fi
gyelembevételével, s Kamarás 
Károly közvetítésével köves
sük nyomon a tragikus esemé
nyeket. 

- A helyszínre megérkezve, 
mi volt a bizottság els6 teen
dője? 

- A vasúti baleseteket min
denkor a MÁV Balesetvizsgá
lati és elhárítási utasítás előí
rásai szerint kell vizsgálni. 
Szajolban is ezt· 57.em előtt 
tartva láttunk munkához. A 
helyszíni vizsgálat a baleset 
okára, körülményeire, követ
kezményeinek a feltárására, a 
háttér megállapítására, továbbá 
olyan ös57.efüggésekre irá
nyult, amelyek a tragédiával 
kapcsolatba hozhatók. 

- Melyek ezek? 
- A helyszínen szakvonali 

méréseket kellett végezni, 
vizsgálni kellett a pályát, a jár
műveket, a biztosítóberende
zést, a forgalmi szolgálat érin
tett munkatársainak a tevé
kenységét, az ellenőrzési köte
lezettséget, a munkavédelmi 
előírások betartását, hogy csak 
a fontosabbakat említsem. 

- Mi volt a követku.6 lépés? 
- A mindenre kiterjedő hely-

színi vizsgálat befejezése után 
következett a felvett adatok ér
tékelése, majd kezdetét vették 
a jegyzőkönyvi kihallgatások. 
Ezek mindig célirányosak vol
tak, akiket azért kellett a bi
zottságnak meghallgatni, mert 
feltehetően kisebb-nagyobb 
mulasztások terhelték, míg 
másokat tanúként vettünk fi
gyelembe. Amikor a jegyző
könyvi kihallgatások véget ér
tek, összeült a bizottság és ki
alakította véleményét a bal
esetről, egyidejűleg döntött a 
további feladatokról. Ilyen a 

A központi üzemi tanács ülésein 
napirendre tűzött témák 

Vez&ipzptói elcSterjesztis a MÁV Rt. létszaím és bérgaz
cl'!kod:6ri-:-61, u 1994. fvt pálziigyi-pmaságl lehet6ségekról, 
a MÁV Rt. 1'94. fvt KSZ tervezetéróL Napirenden szerepelt 
a MÁV Rt. helyzetével foglalkom konmaybatározat, a Hite
la.A 'laúcúak megalakítása és a v•úti törvényb61 fakad6 
feladátok. -Veúripzaató-belyettai ehSterjesztés a Ubonyi 
GRF padaáp t4nas6gá történő ,uzervezéséról, amit 1993. 
aYanber 11-12-én Züo■yban killelyezett ilés követett. -A 
-- és nod61is dhi pueszközök tartalékkeretének felbasz
� -a MÁV Rt. Wpásl ál oktatlisi terve. -Plilyalétesft
--,1 ipzpt6 �ljelztEw u 1994. fvt benalwzaísi á1 felqjf
llilll tenjav........., -F'8atályvnet61 elllteljészt& a MA V 
Rt. 1"4. fvt nleti tenénil. -Vez&lsazgat6-belyettesl ehS
-.Jeatés a ZAoll,JI GJU.I' mnaetl ,talaldtáúróL - Gú-
..,_. .....,_ tevabMf ■f t1 eabekitött, a KOT ml\. 
lllldmft á1aell aléae, mepfyott eMaMb1 -A p61yafean
tMt6d--. ftal deleplt KOT lai pi6MIII szakqi ilés ke
,..._ -KlaelyaiU „ Celldilllöllri■; amelyae'k f4 Dapa.; 
.... • 17' t'p(ü,e8Wpk á ldetnzet4-geldafftrapc:P►, 

16d6 szervezetek, int�ikedések szerepelnek. -..Foosztályveze
tói előterjesztés a MA V Rt. kollektív szenódése m6dosítására 
tett munluihatói javaslatokról A 13. havi fizetés kifizetése sza
Wlyaira vonatkoz6 végrehajtási utasítása. - Vezér
igazgat6-helyettesi elóterjesztés a MÁV Rt 1994. első félévi 
gazdálkodá5'ról, gazdasági-pénzügyi helyzetéről, az F.2. 
utasítás m6dosításmL -Foosztályvezetői előterjesztés az 
1994. elsó félévi bér- és létszaímga�llrodásról. - Fóosz
tályvezetói előterjesztés az 1994. első félévi bér- és létszám
gazdálkodúról. -Fóosztályvezetői elóterjesztés a prlvati
zaíci6s elképzelésekroL - Fóosztályvezetói elóterjesztés az 
1995. évi KSZ m6dósftásán tett manUltat6i javas)atokróL 
- Elnöki előterjesztés a MÁV Rt. racionallzálásúél és 
szervezeti 6talaklt65'róL - A terileti szoclá& és j61éti 
mllDkablzottúgok vezetőinek tájékoztat6ja a végzett mn
liróL -Vezérigupt6-helyettesi üjékoztaté • W�i 
eszközök hUZJIOSitásának koacepclój6ról. lrodavezetói ü
jékoztatás a Badapest-Heuesbalom f.Syonal konzerisftésé
rdl. 

kárszázalék beszerzése és a 
mdstaki vizsgálatok elvégez
tetése. Amikor már minden 
adat együtt volt, elkészült a 
véleményes jelentés, ez már 
tartalmazza a baleset körülmé
nyeit, okait, az üzemi adatokat, 
a felelóaég kérdéseit, a tények 
elemzését, a személyes mu
lasztásokat, továbbá a bizott
ság javaslatait. 

A MÁV si.akvonali vizsgálata 
- öt hétig tartó mindenre kiter
jed6 vmgálódás után - január 
1 2-én befejezódött. F.zek után 
önként adódik a kérdés: 

- 1'l.i okozta a tragikusan 
végz6dött mtjoU balesetet? 

- A vizsgálat fóbb megálla
pításai a következők: a balese
tet az okozta, hogy a „áltóke
zel6 a vasúti utasításokban 
elótrt váltóellenórzési kötele
zettségének nem tett eleget. f gy 
nem ismerte fel, hogy a 43-as 
számú váltó nem a kívánt 
egyenes, hanem kitérő irányba 
vezet, és az I-es számú vá
gányra· terel. Ennek következ
tében a 613 számú gyorsvonat 
1 12 kilométer sebességgel ha
ladt rá a kitérő irányba csak 40 
kilométerrel rájárbató váltóra. 
A sebesség különbségéb61 
adódó normális esethez képest 
többszörösére nőtt eróbatások 

. következtében a gyorsvonat 
második és további öt kocsija 
kisiklott. A baleset lclJ{,etkezté
ben 29 személy a helysiinen 
életét vesztette, 56 pedig kü
lönböző sérüléseket szenvedett. 
A sérültek közül további két 
személy a kórházban halt meg. 
Előutes becslések surint a 
vasútnak - járművekben, pá
lyában, épületekben és egyéb 
berendezésekben - a kára, a 
helyreállítási költségekkel 
együtt, meghaladja a 400 mil
lió forintot. 

A vizsgálat megállapította, 
hogy a 43-as számú váltót egy 
előzetesen végzett tolatás köz
ben felvágták, vagyis csúcsá
val ellentétes irányból rábalad
va a jármű kerekeivel átállítot
ta. A váltó felvágását nem vet
ték észre. Ennek a mulasztás
nak azonban még nem lett vol
na szabad vonatbalesetbez ve
zetni. 

- De oda vezetett. Miért? 
- Azért, mert me�ugték az 

utasításnak azt a pontját, 
amely kötelezően elóírja a vál
tó- és vágányút ellenőrzésének 
szigorú betartását. A vonato
kért azok felelnek, akik a vo
natközlekedés lebonyol ításá
ban részes munkakörökben 
dolgoznak. Ilyenek a menetirá
nyítók, a forgalmi szolgálatte
vők, a váltókezelők. Egy állo
máson bármi történik tolatás 
közben, ott felejtenek egy ko
csit, megrongálják vagy fel
vágják a váltót,- amikor jön egy 
vonat és a szolgálattevó ren
delkezik a vágányút beállításá
ra, a váltókezelőnek, illetve 
azoknak, akik azért felelősek, 
meg kell győz6dniük a zavar
talan közlekedésről. Magyará 
sz6lva vált6 és vágányút elle
n6nést kell tartani. 

zett egy tehervonat 
suntmiklós fe161. � 
ez a vonat az elscS ;J: 
bejárbasson, a 43-as 
váltót kitéróbe kellett 
Mikor a tehervonat az 
megállt, ugyancsak 
suntmiklós felől jött egy • 
mélyvonat. Ezt a második -vi 
gányra fogadták. Ebhez a � 
as váltót vissza kellett 
egyenesbe. Vissza is álHtottft; 
Ez a vonat miután a másodl°I' 
vágányról elment Smld 
felé, a forgalmi szolgálaae� 
úgy döntött, hogy a 61;.: 
gyors érkezése elótt a tebeffd; 
natot az első vágányról át kell 
állítani a hetedik vágányra. 
Ehhez a 43-as számú váltót 6f 

ból kitéróbe kellett volna QJ(i. 
tani. Ez amnban elmaradt. S 
ahogyan elkezdték a tolattit, 
felvágták a váltót, amit sem a 
tolatócsapat, sem a váltóke7.el6 
nem vett észre. A véltóke�li 
a jelzést adta, de a;.���#�
� iWlftim. Péfvlilll'J 

váltót! S miután az elsőről 
tolt a gép, Törökszent 
felől jött a 613-as gyorsvoMl 
Ennek a váltót vissza keB 
volna állítani egyenesbe. Igen 
ám, de az a típusú berendezés, 
ami Szajolban van, nem a vM
tó valóságos állását, hanem az 
emeltyűnek a toronyban IM 
helyzetét ellenőrzi. Ha lent Vllíl 
az emeltyű, akkor a váltó a be
rendezés szerint egyenesböa 
áU, ha fönt van, akkor JdtéftS. 
ben. Mivel a váltó egyenésbtffi 
volt mielőtt felvágták, az álffi6 
emeltyű úgy maradt és a bei
rendezést is lehetett zámi, .,. 
nak ellenére, hogy a l01adlli 
mozgás közben, vált6felvág6.l
sal, a 43-as számú váltói II ko
csi kerekei átállitottálc ldlh6-
be. A vált6kezel6 ahelyett, 
hogy a próbaállítást megtartQt
ta volna lezárta a bereodeíést 
f gy követkeutt be az, hogy a 
váltó a valóságban kitér6tereld 
állásban elvitte a gyorsvónatot 
az első vágányra és megtö«éii 
a tragédia. 

- A beleset oka teb4i.i. 
- Nem tartották meg a vf#. 

tóellenőrzést. A vonatot 'tifi
tonságos közlekedését az 
hivatott sumélyeknci: 
megtartani. Ez, abbaá az 

ben az l-es toronyban 
latot teljesitó váltókeiell 
adata lett volna. A 
következményéért így 
ban 6 a felel6s. 

A 







� Exkluzív interjú a MÁV Rt. elnökével 

A vasúti menetrendet a kormány hagyja jóvá 
Szerzödés a magyar állam és a MÁV Rt. között - tizenegy fejezetben 

Ha valamiről elmondható: ú_gy készült, mint a Luca 
széke, a magyar állam - MA V Rt. szerződésre iga
zán találó ez a népi bölcselet. Hiszen, mint az köz
tudott, elkészítéséhez a Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztérium, valamint a MÁV szakem
berei már egy évvel ezelőtt - február végén, már
cius elején - hozzáfogtak. Hosszú vajúdás után 
azonban csak az elmúlt hetekben sikerült tető alá 

ÁRA: 11 Ft 

hozni. Végül február l-jén megtörtént az ünnepé
lyes aktus. A közlekedési tárca nevében Lotz Károly 
miniszter, a MÁV Rt. nevében pedig Kálnoki Kis 
Sándor elnök és Rigó Zoltán vezérigazgató, míg a 
Pénzügyminisztérium képviseletében Békesi László 
pénzügyminiszter látta el kézjegyével a szerződést. 

(Interjúnk a 3. oldalon) 

XXXIX. évfolyam 3. szám A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1995. február 15. 

A kollektív szerzödés 

módosítása 

A Vasutasok Szakszervezete 
ragaszkodik 

a vasút-egészségügy 
önállóságához 

1994. december 13-án a 
munkáltató és a szakszerve
zetek képviselői abban álla
podtak meg, hogy a hatályos 
kollektív szerződést 1995. 
március 31-ig meghosszab
bítják. Néhány kérdésben -
főleg azokban, amelyek 
technikai jellegűek - vi
szont már január l-jével in
dokolt volt a módosítást vég
rehajtani. 

Januárban néhány módosí
tásról a tárgyalások megkez
dődtek és január 25-én meg
állapodással végződtek az év 
elejétől hatályban lévő válto
zások. A technikai jellegű 
(pl. az időpontok) helyesbí
tésére itt nem térek ki, az ér
demi módosítások a követ
kezők: 

- az Utasellátó Főnökség 
felhatalmazást kapott arra 
(KSZ.2.§. 3. pont) hogy a 
helyi függelékben a kollektív 
szerződéstől eltérhet, de jog
szabállyal ellentétes szabályt 
nem hozhatnak, 

- A végkielégítés mérté
két a kollektív szerződés ed
dig két helyen szabályozta 
(14.§. és 8.sz. melléklet), 
most ez összevonásra került, 
de sem a mértékben, sem fel
tételekben változás nem tör
tént, 

- A 13. havi fizetést sza
bályozó KSZ. 47.§. új 9. 
ponttal egészül ki: "Az 1995-
ben esedékes 13. havi fize
tés" a munkáltató és a szak
szervezetek között 1994. de
cember 13-án létrejött Gy. 
23-930/1994 sz. megállapo
dása alapján 1995. január 1-
jével alapbéresítették. A Ma
gyar Vasutas előző számában 

e témában részletes tájékoz
tatás jelent meg. 

- A KSZ. 51.§-a felhatal
mazta a szakági függeléket, 
hogy a jutalékok Qegyel
adási, utánfizetési) mértéké
ben a 2. sz. mellékletben le
írtaktól felfelé eltérhetnek, 
illetőleg a jogosultságot más 
munkakörökre is kiterjesz
szék. Már a VÉT-en meg
egyezés történt viszont ab
ban, hogy a jutalékra jogosí
tó munkakörök közé felve-

(Folytatás a 2. oldalon) 

A vasutasok különleges munkájából fakadóan to
vábbra is szükség van az önálló és speciális ellátást 
nyújtó MÁV-egészségügyre. Dr. Márkus Imre, a 
Vasutasok Szakszervezetének elnöke lapunknak azt 
is elmondta: az érdekvédők tisztában vannak azzal, 
hogy a megváltozott gazdasági-társadalmi körülmé
nyek miatt változtatásra van szükség a MÁV-egész
ségügy rendszerében, de az állami egészségügyi in
tézményrendszerbe történő integrálását nem fogad
ják el. 

(Cikkünk a 3. oldalon) 

Aláírták az állam és a MÁV Rt. közötti szerződést 

A Közlekedési, Hírközlési- és Vízügyi Minisztériumban január 31-én sajtótájékoztatón 
ismertették a tárca 1994. évi munkáját és az ez évi feladatokat. Dr. Lotz Károly miniszter 
bevezető tájékoztatója után vezető munkatársai adtak számot a szakágak munkájáról, 
terveirőJ. A miniszter ezúttal jelentette be azt is, hogy elkészült és aláírásra vár az állam 
és a MA V Rt. között megkötendő szerződés. E fontos dokumentumot másnap, február 
l-jén írták alá a Közlekedési, Hírközlési- és Vízügyi Minisztériumban. Fotósunk az 
aláírás résztvevőit örökítette meg. 

Fotó: Tüttó Tibor 

Lapozzon kettőt! 
Megéri! 

, 

AKTUALIS 

Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely elevenen érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

A magyar állam és a MÁV Rt. között-február elsején 
megkötött - szerződésről beszélgettem ismerőseimmel a 
minap Szombathelyről jövet a vonaton. Annak ellenére, 
hogy "bár mondott erről a televízió valamit" -úgy gon
dolom, az államszerződés jelentőségéről, a szakszervezeti 
tisztségviselők ezzel kapcsolatos tennivalóiról - néhány 
gondolatot mégis el kell mondanom. 

Az előzményekről: a szerződés megkötésére mind a két 
felet kötelezte "A vasútról szóló ( 1993. évi XCV. számú) 
törvény" végrehajtása, illetve 5?gy tavaly született kor
mányrendelet. Az állam és a MA V tehát szerződéses ala
pon rendezte egymás közötti viszonyát. 

A szerződés lényege: a felek ebben a formában tis,z
tázták egymás között az állam kötelezettségét, a MA V 
feladatait a vasúti szolgáltatások ellátásának megvalósí
tása érdekében. E szerződés például arra kötelezi a vasút 
vezetőit, hogy a MÁV jövő évi elképzeléseit a vállalko
zó-vasút számításokkal alátámasztott üzleti terveit, - az 
állami döntések megvalósítása érdekében -már az idén 
nyáron, legkésőbb július 15-éig tegyék le az ágazati mi
niszter íróasztalára. Javaslatokat kell készíteni az állami 
támogatás módjára, formájára és mértékére. Ezekre a 
tervekre viszont - a kormányzati álláspont ismeretében 
- az ágazati miniszternek szeptember 30-ig reagálnia 
kell. (Az államszerződés tehát végre egy új helyzetet te
remt: s "tiszta lapot nyit". Remélhetőleg pontot tesz a 
ki-kinek tartozik vita végére.) 

A szakszervezeti tisztségviselők feladatairól: a Vasuta
sok Szakszen·ezetében mindenek előtt arra kell összpon
tosítani a figyelmet, hogy a MÁV vezetői milyen foglal
koztatáspolitikai koncepciót fontolgatnak, hogyan lehet 
összeegyeztetni a különféle "racionalizálási elképzelése
ket" a munkahelyek megőrzésével. Arra is oda kell fi
gyelnünk, hogy a vasút milyen bér- és jövedelmi viszo
nyokat kíván biztosítani kollégáinknak 

A vasutas munkavállalók sorsa, a jövő évi lehetőségek, 
a nyár közepéig eldőlnek Kapcsolódnunk kell tehát a 
tervezés minden fázisához. A szakadatlan kapcsolattar
tásra azonban nem csak vezetői szinten lesz szükség. El
engedhetetlen lesz a tartós és állandó együttműködés 
a Vasutasok Szakszervezete területi, illetve (szakmai) 
intéző bizottságainak kapcsolatrendszerében, de az 
alapszervezeti munkahelyi szinten is. A különféle szak
mákat és munkaterületeket érintő "ésszerű-üzemelteté
sekre" nagyon oda kell figyelnünk. Hiszen a következő 
hónapokban kollégáink egzisztenciális kérdéseiről ve
lünk együtt - a szakszervezet véleményét is figyelembe 
véve - kell dönteni ... 

Szakszervezetünk nem 

� 
hibázhat. Ha tévedünk, 
vagy mulasztunk, a fekete-
levest jövőre együtt kell el-
! ogyasztanunk. 

MÁV VASJÁRMÜ - vasúti jármújavítás 

Jármújavító és Gyártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tcl./fax.: 94/313-313 

- fémmegmunkálás 

- acélszerkezet gyártás 
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Az Vasutasok Szakszervezete ragaszkodik 
a vasút-egészségügy önnállóságához 

Dr. Márkus Imre elnök 
szerint tény, hogy mára 
csökkent az aktív vasutas 
dolgozók száma, azon
ban ez nem jelenti azt, 
hogy kevesebb rendelőre 
és kórházi ágyra van 
szükség a vasút-egész
ségügy rendszerében. Ki
jelentését azzal indokol
ja: ugyan 71 ezer dolgo
zót foglalkoztat ma a 
vasút és 12 ezren dolgoz
nak a hozzá tartozó kft
kben, de a MÁV-nál év
tizedekig szolgáló, ma 
már 100 ezernél is több 
nyugdíjast is a MÁV
egészségügyben keH el
látni. Már csak azért is, 
mivel ó'k is hozzájárultak 
a színvonalas egész
ségügyi hálózat kiépíté
séhez. A vasút-egész
ségügy finanszírozásához 
az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár 
mellett a vasutasok béré
ből összegyűlt önkéntes 
támogatási alap is hozzá
járul. A szakszervezet ve
zetője támogatja a telje
sítmény szerinti finanszí
rozást a vasút-egész
ségügyi intézményekben 
is, ez ügyben tárgyaláso
kat kezdeményez a Vas
utas Társadalombiztosí
tási Igazgatóság és az Or
szágos Egészségbiztosítási 
Pénztárral. 

Márkus Imre azért sem 
tartaná elfogadhatónak a 
vasút-egészségügy "beol
vasztását", mivel az elmúlt 
évtizedek szűkös anyagi 
lehetőségei miatt enyhén 
szólva elhanyagolják a 
vasút műszaki, technoló
giai fejlesztését. Emiatt 
egyre nagyobb volt és je
lenleg is nagy a vasutasok 
szellemi és fizikai igény-

bevétele. Továbbá a vas
utasság körében is tapasz
talható megbetegedések és 
halálozások magas aránya. 
Ezért az elnök szerint 
nagy hangsúlyt kell kapni 
a vasutasoknál a betegsé
gek megelőzésének, meg 
kell vizsgálni azt is: elég
séges-e a három évenkénti 
kötelező egészségi állapot 
szűrés, vagy némely mun
kakörben gyakoribbá kel
lene tenni azokat. Ugyanis 
a vasútnál dolgozók ke
mény munkát végeznek és 
nem tévedhetnek, mert az 
végzetes lehet. 

Az egészségügyi intéz
mények szervezetének át
alakítása folyamatban 
van. A Vasutasok Szak
szervezete abban érdekelt, 
hogy a vasutasság számá
ra, a részvételükkel létre
hozott önálló MÁV egész
ségügyi rendszer életképes 
állapotban továbbra is mű
ködjön. A vasút-egész
ségügyhöz több különálló 
intézmény tartozik, köztük 
van a jelentős munkát vég
ző járványügyi egység, a 
speciális feladatokat ellátó 
orvos szakértői bizottság, a 
jól felszerelt szakrendelő és 
több háziorvosi szolgálat. 
Országosan is elismert a fő
városban működő MÁV 
kórház. Márkus Imre azt 
gondolja: nem biztos, hogy 
az állami egészségügyben 
megfelelően el lehetne látni 
a speciális körülmények 
között foglalkoztatott vasu
tasság ellátását. Ennél fog
va minden olyan elképze
lést elutasítanak, amely a 
különállóságuk megszünte
tésére törekszik. 

A változással tisztában 
vagyunk, ezért igyekszünk 
segíteni az önállóságot 

biztosító legjobb szerve
zeti forma kialakítását. 
Egyébként a László Kór
ház igazgatója, Mikola Ist
ván vezetésével folyik a 
vasút-egészségügy felül
vizsgálata. Márkus Imré
nek ezzel kapcsolatban a 
következő megjegyzései 
vannak olyan megállapítá
sok, amelyekkel egyetér
tenek, de olyanok is, ame
lyekkel homlok egyenest 
más a véleményük. Például 
nem tudják elfogadni, 
hogy megszűnjenek a he
lyi vasutas egészségügyi 
központok. Az alapellátás 
nélkül ugyanis nem műkö
dik a vasút-egészségügy 
rendszere. Nagyon pozi
tívnak tartják a háziorvos i 
rendszer beindítását a 
MÁV-egészségügyön be
lül, ami lehetővé tette, 
hogy a vasutasok üzemor
vosai háziorvosként is el
lássák a hozzájuk forduló
kat. Ez azért fontos, mert 
a beteget az alapellátástól 
a szakrendeléseken át a 
kórházi ellátásig a MÁV
egészségügyi rendszeré
ben láthatják el. 

Márkus Imre végezetül 
leszögezte: a vasút-egész
ségügy színvonala jobb, 
mint az állami intézmé
nyekben nyújtható ellátá
sé. Szerinte ez azért is le
hetséges, mert zárt közös
ségről lévén szó, szemé
lyesebb és otthonosabb az 
ellátás, az egészségügyi 
dolgozók és a hozzájuk 
forduló vasutasok kapcso
lata. Meggyőződése, hogy 
a vidéken élo"k is szívesen 
utaznak föl a MÁV kórház
ba és a szakrendelőbe, ami 
azért sem okozhat gondot, 
mivel szabadjegyük van. 

Nógrádi Tóth Erzsébet 

( 
MÁV DEBRECENI 

) JÁRMÜJAVÍTÓ KFT 
4034 Debrecen u. 67. 

VÁLLALKOZUNK 

- vasúti tartály és teherkocsik futó, részleg és fővizsgálatára 
- teherkocsi gyártásra, átalakításra, tartálytest gyártásra, 
- vasúti teherkocsi alkatrészek és fődarabok gyártására, javítására, (légféktöm-
lők, laprugók, ütközők stb.) 
- vasúti nosztalgiakocsik felújítására, 
- daruk, tolópadok, vasszerkezetek (oszlopok, tetőszerkezetek) gyártására, ja-
vítására 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

VÁLLALKOZÁSI FŐOSZTÁLY 
Tel.: 52/346-800/283 

Fax.: 52/ 314-725 

vasúti tel.: 03/29-86 

Exkluzív interjú a MÁV Rt. elnökével 

A vasúti menetrendet a kormány 
hagyja jóvá 

Szerződés a magyar állam és a MÁV Rt. "között 
- tizenegy fejezetben 

Az aláírás után, Kálnoki 
Kis Sándort kértük meg, 
hogy a szerződésről, annak 
főbb elemeiről tájékoztassa 
lapunk olvasóit. 

- A magyar úllam - MÁV 
Rt. között létrejöa szerződés-
11ek tizenegy fejezete és hét 

melléklete van. Az első feje
zet, a vasúti törvény értelmé
ben, a kizárólagos állami tu
lajdont határolja el. Tételesen 
is megállapítja, hogy a 
MÁV-nál nyilvántartott va
gyonon belül mik azok az 
elemek, amelyek kizárólago
san állami tulajdonba tartoz
nak. Ennek az a fő jellemző
je, hogy nem forgalomképes, 
tehát el nem adható. Ez a va
gyon mai értékbecslés szerint 
- kerek számban kifejezve 
- százhetve11 milliárd forint 
értéket képvisel. 

- Mi számít állami va
gyonnak? 

- A pályának, a vasúti be
rendezéseknek az a része, 
amely a forgalom lebonyolí
tására hivatott. Ebbe a kate
góriába nem tartoznak a te
lephelyi pályák - állomási, 
illetve iparvágányok és egye
bek. A szerződés ezeket ha
tárolja el és kimondja, hogy 
használatba adja a Magyar 
Államvasutaknak. Előírja to
vábbá, hogy a vasútnak az ál
lam vagyonát hogyan kell 
kezelni, nyilvántartani, mű
ködtetni és mindez hogyan 
finanszírozódik. Ennek az a 
lényege, hogy a berendezé
sek karbantartása, felújítása, 
és pótló beruházása, egyszó
val a szinten tartó beruházá
sa, valamint a pálya működ
tetése az állam feladata. A 
félreértések elkerülése végett 
szeretném megjegyezni, 
hogy ezeket az állam nem a 
költségvetésből finanszíroz
za. Ez a pályahasználati díjjal 
azonos érték. Ugyanakkor a 
fejlesztés költségeit az állam 
fedezi. 

A megállapodás harmadik 
fejezete a kizárólagos állami 
vagyon működtetésével, az 
üzemeltetés biztonságával, 
gazdaságosságával, a kon
cesszióval, a rendkívüli ese
ményekkel, s a károk elhárí
tásával foglalkozik. Pontosan 
meghatározza: mikor, kinek, 
mi a feladata. Például károk 
esetén hol kezdődik a tulaj
donos, vagyis az állam, illet
ve a használó, a MÁV Rt. 
felelőssége. Ez utóbbival 
kapcsolatban szeretném meg
említeni, hogy a kár elhárítá
sának és helyreállításának 
költsége a MÁV Rt-t olyan 
mértékben terheli, amilyen 
mértékben az esemén)'" bekö
vetkezése a MÁV felróható 
magatartására vezethető 
vissza. Ha a kár nem róható 
fel a AMV Rt-nek, az e/hárí
tás helyreállítás költségeit a 
tulajdonos viseli. 

- A pályahasználati díj 

új fogalom. Mit kell tudni 
róla? Mi a célja? 

- Az a célja, hogy fede
zetet nyújtson a kizárólagos 
állami tulajdonban lévő esz
közök szinten tartó beruházá
saira, karbantartására, üze
meltetésére. A pályahaszná
lati díj magában foglalja a ki

zárólagos állami tulajdonba 
tartozó vagyontárgyak, az ál
lam által meghatározott 
amortizációs normák alapján 
számított értékcsökkenés le
írásának az összegét, a kar
bantartási - idegen és saját 
kivitelezésben végzett 
munkáinak a költségeit, s ter
mészetesen a pálya-üzemel
tetés költségeit. 

- A pályahasználati dí
jat ki állapítja meg? 

- A pályahasználati díjat, 
illetve annak elemeit az ága
zati miniszter a pénzügy
miniszterrel egyetértésben 
határozza meg, és ezt teljes 
egészében a pályára kell for
dítani. 

- Milyen vagY,ontárgyak 
maradnak a MA V Rt. tu
lajdonában? 

- Mindazok az eszközök, 
amelyek nem tartoznak a ki
zárólagos állami tulajdon kö

rébe. A MÁV Rt. tulajdona 
két részből áll. Egyik részét 
azok a berendezések alkot
ják, amelyek a pályavasút 
működtetéséhez szüksége
sek. Ilyenek a gépházak, a 
villamoskapcsoló transzfor
mátorok, az állomási felvéte
li épületek, a rendező-pálya
udvari szolgálati helyek, a 
pályafenntartás épületei, az 
anyagraktárak, hogy csak né
hányat említsek. Ezek mű
ködtetése nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a pályavasutat 
rendben lehessen működtet
ni. A MÁV Rt. vagyonának 
másik részét az képezi, ami 
a vállalkozó vasút működte
téséhez szükséges. 

- A MÁV Rt-nek, mint 
közszolgáltatást ellátó köz
lekedési ágazatnak alapel
látási kötelezettségei is van
nak. Hogyan jelenik ez meg 
a szerződésben? 

- A szerződésnek nagyon 
fontos eleme, mi több, kulcs
kérdése a közszolgáltatás, s 
az alapellátás. Hosszú vita 

után sikerült csak megtalálni 
azt, ami mindkét fél számára 
elfogadható volt. A közszol
gáltatásból az alapellátásnak 
legalább azt kell lehetővé 
tennie, hogy egyrészt az or
szág bármely állomásáról a 
Budapestre való eljutás és 
visszautazás egy naptári na
pon belül megvalósítható le
gyen, illetve bármely állo
másról egy naptári napon be
lül az ország bármely másik 
állomására az eljutás meg
oldható legyen. Másrészt a 
vasúti csomópontok vonzás
körzetében a személyvonatok 
közlekedése a műszakren
dekhez és az iskolakezdéshez 
igazodjon. 

A MÁV Rt-nek az igé
nyekből kiindulva alapellá
tási menetrendi és minőségi 
alternatívát kell készíteni., ki

munkálva az egyes vállala
tokhoz tartozó ráfordításokat. 
Az alapellátásnak minősülő 
szolgáltatás mértékének és 
minőségének meghatározásá
ra, annak költségvetési támo
gatási igénye bemutatására 
az ágazati miniszter, a kor
mány számára a pénzügy
minisz.terrel egyetértésben 
előterjesztést készít. 

A menetrendet nem a 
MÁV fogja meghirdetni, 
ahogy eddig sem ő hagyta jó
vá, nem is a közlekedési mi
niszter a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben, mint eddig 
volt, hanem a kormány. A 
menetrend meghirdetésével 
ugyanis felelősséget kell vál
lalni, hogy milyen gyakorisá
gú lesz a vonatközlekedés. 

Megfogalmazódott a szer
ződésben a Magyar Állam fő 
kötelezettsége is, mely sze
rint a kormány évente dönt a 
MÁV Rt. által végzendő 
alapellátásról és finanszíroz
za a MÁV saját bevételeit 
meghaladó, ahhoz tartozó, el
fogadott ráfordításokat. 

A dolog lényege az, hogy 
a pályát és a személyszállí
tást illetően is tisztává válik: 
kinek, mi a f e/adata, mi a kö

telezettsége. Ez a MÁ Y-ra is 
kemény kötelezettségeket há
rít, mert mindenről pontosan 
el kell számolni. 

Visi Ferenc 
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A 
Az. 1995 évi üzemi tanácsi 

vjlasztásokra való felkészülést 
nem lehet elég korán megkez
denL De mokratikus hagyományokkal hosszabb ideje rendel
kwS országokban bevált gya
korlat, hogy minden választás 
vqe egybe esik a következő 
megmérettetés első pillanatá
val 'Iekintettel arra, hogy a 
v61asztások kimenetele gyak
no a jelöltállítással eldó� 
ezért helyez minden jelölő 
sr.ervezet nagy hangsúlyt a 
megfelelő személyek megkere
sésére és felkérésére. 

Minél előbb meg kell kezde
nünk a jelöltek kiválasztását! 
Nem csak azért, mert a törvény 
is konkrét határidőt szab, hanem 
azért is, mert helyenként az al
kalmas személyek megnyerésé
ért más szervezetek is vetélked
nek. 

De milyen feltételeket kell 
mérlegelni a jelöltek kiválasztá
sakor? 

A tisztességet, azaz a jelölt
nek el kell nyernie a választók -
ebben az esetben a munkatársai 
- bizalmát. 

Az alkalmasságot, azaz meg
választása esetén szakmailag 
eleget tudjon tenni a vállalt tiszt
ségnek. 

Az előző választással szem
ben hatalmas előnyt jelent, hogy 
ma már működnek üzemi taná
csok, illetve üzemi megbízottak 
teszik napról napra a dolgukat. 
Amikor jelölteket keresünk min
denképpen támaszkodjunk a je
lenlegi üzemi tanács tagokra, 
akik a választók megelégedésére 
teszik a dolgukat, illetve van 
még egy cseppet sem elhanya
golható előnyük. A nagy többsé
gük a Vasutasok Szakszervezete 
jelöltjeként került be az üzemi 
tanácsokba. A VSz célja az, 
hogy az 1993-ban elért arányt 
tovább javítsa, ezért ezúton is 
szeretnénk néhány gondolattal 
segíteni ezen a felelősségteljes 
feladatot ellátók munkáját. Az itt 
leírtakat természetesen elsősor
ban azoknak a figyelmébe ajánl
juk akiknél bármilyen ok miatt 
szükség van a jelenlegi üzemi 
tanácsi tagok helyett mások je
lölésére. 

1. A jelöltet mindenképpen 
"közösségi szemléletű" munka
társaink közül válasszuk ki. De 
mit is takar ez a kitétel: általában 
a társai gondjai iránt fogékony 
emberek elnyerik mások bizal
mát. Egy jó munkahelyi közös
ségben szinte majdnem minden
ki megfelel ennek a feltételnek, 
de mindig vannak olyanok, aki
ket a többiek elfogadnak "veze
tőjüknek". Ök a mi embereink! 
Ott élnek köztünk csak észre 
kell vennünk őket! 

2. Az alkalmas személyek 
többsége nem mindig fogadja el 
a felkínált tisztséget. Legtöbbjük 
az első felkérés alkalmával el
utasító, de ne adjuk fel! Ha meg
felelő érvekkel fel tudjuk erősí
teni benne társai iránt érzett fe
lelősséget, meg fogja érteni mi
ért rá gondoltunk. A felkéréshez 
és meggyőzéshez biztosítsuk a 
feladat súlyának megfelelő kö
rülményeket, adjuk meg a sze
mélynek szóló tiszteletet. 

3. A jelöltnek mondjuk cl 
nyíltan mire számíthat. Tétele
sen azt, hogy milyen kötelezett
ségekkel jár a tisztség, illetve mi 
segíti majd a tevékenységét. 
Mindenképp őszintén válaszol
junk kérdéseire, hogy meg_-
könnyítsük a döntését, hisz 0 
dönt. Sokan csak azért utasítják 
el a has()nló felkéréseket, mert 

MAGYAR VASUTAS 

•• , 

JELOLES 

nekik. A független jelölt végül is 
számít a VSz tagság támogatá
sára, akkor nehéz megérteni, 
hogy miért ne fogadná el az őket 
képviselő szervezetet. Az ideális 
megoldás az, ha a jelölt belép a 
Vasutasok Szakszervczetébe. 

nem tudják pontosan mi az, amit 
elvárnak tőlük, illetve mi az ami 
segíti munkájukat. 

4. A jelölt felkérése előtt min
den esetben kérjük ki a válasz
tásra jogosultak véleményét. 
Nem csak sok kellemetlenségtől 
óvhatjuk meg magunkat, hanem 
ha többségi véleményre hivat
kozhatunk a jelölt is könnyeb
ben tud dönteni. 

Néhány technikai javaslat: 
Kisebb közösség tagjaival be

szélgessünk el egyenként, na
gyobb létszámú csoportok eseté
ben szavazásszerű előválasztást 
célszerű tartani. (pl.: mindenki 
felírhat egy nevet egy előre hi
telesített cédulára, amit titkosan 
kezelve zárt papírdobozban 
gyűjtünk. A legtöbb szavazatot 
kapott személyek közül választ
hatjuk ki a legalkalmasabbat.) 

S. Mindenképp kerüljük a 
nyílt közvélemény kutatást! 
Munkahelyi közösségek eseté
ben - ahol mindenki mindenkit 
ismer - nem szokott sikerrel jár
ni! 

Azaz ne álljunk ki azzal, hogy 
"én XY-ra gondoltam, mi a vé
leményetek?" Ritkán találjuk el 
a jó nevet és attól kezdve kínos 
a dolog. Akinek a nevét mond
tuk és esetleg a többség nem tá
mogatja, annak azért okozha
tunk csalódást, akit nem javasol
tunk azt végképp az ügy és ma
gunk ellen fordíthatjuk. 

6. Több alkalmas jelölt eseté
ben a tisztséggel járó feladatok 
ellátásához való felkészültség 
alapján döntsünk. Például azo
nos támogatottság esetében a 
szakmailag felkészültebb, vagy 
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régebbi munkaviszonyú jelöltet 
támogassuk, (ez utóbbit a tör
vény is támogatja), bár ne alkal
mazzuk automatikusan. 

7. Az előző pontban leírt le
hetőséggel élve - a rendkívüli 
körülményekre gondolva - tö
rekedjünk arra, hogy legyenek 
olyanok akik tudatosan vállal
ják a pát-jelöltséget. 

8. Jelöltjeink száma lehetőleg 
ne haladja meg a helyi üzemi ta
nács tagjainak számát. Erre azért 
hívjuk fel a figyelmet, mert az 
előző választások alkalmával 
szomorú tapasztalatokat szerez
tünk. Például egy 48 fős főnök
ségen a VSz két jelöltje hiába 
kapott összesen 21 szavazatot 
(megosztva 10-et és 11-ct), mi
közben a független, vagy 
társszakszervezet jelöltje 17 sza
vazattal üzemi megbízott lett. 
Sajnos volt ahol az üzemi taná
csok esetében is visszaütött. 

9. Természetesen ott ahol a 
minél több leadott szavazat ér
dekében a jelöltek számában he
lyileg megtudnak különböző 
szakszervezetek egyezni ennek 
nem lehet külső akadálya, de 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
az ilyen megállapodásokba ga
ranciákat nem lehet előre beépí
teni. 

10. Előfordulhat, hogy az elő
zetes felmérés alkalmával füg
getlen jelöltet támogat a több
ség. Ez esetben elsősorban ne el
lenjelöltek állítását, hanem a 
független személy bizalmának 
elnyerését tarjuk jobb megoldás
nak. Ha mi elfogadjuk ő ket, ta
lán ők is elfogadják azt a segít
séget, amit mi tudunk nyújtani 
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11. Az általunk szamara 
nyújtható legfőbb támogatás ez 
esetben az, hogy megismertet
jük és elfogadtatjuk a főnökség 
valamennyi szavazójával, hisz 
nem csak a közvetlen munka
társak bizalmára, hanem vala
mennyi szavazásra jogosult 
többségének támogatására 
szüksége lesz. 

12. Ugyeljünk a formai rész
letekre is. Például arra, hogy a 
jelölt tényleg választható legyen. 
A törvény szerint ilyen kitétel 
az, hogy a jelöltnek az adott 
munkahelyen legalább hat hóna
pos folyamatos munkaviszonya 
legyen! Ellenőrizzük a választók 
és választhatók listáját! 

13. Mind az üzemi tanács 
működése, mind pedig a vá
lasztási esélyeink szempontjá
ból lényeges, hogy lehetőleg 
minden nagyobb területi, illet
ve szakmai csoport képviseltet
hesse magát a jelöltek listáján 
(például ez a több telephellyel 
rendelkező szolgálati főnöksé
gek esetében rendkívül lénye
ges). Igyekezzünk a valós lét
számarányok szerinti összeté
telt biztosítani. 

+l A jelölt állítási munkával 
párhuzamosan a választókkal is
mertessük meg a Vasutasok 
Szakszervezete céljait és az üze
mi tanács választás jelentőségét. 
Ez a tájékoztató tevékenység a 
társszakszervezetek tagjaira és 
jelöltjeire is terjedjen ki, annál is 
inkább mert az előző választá
sok alkalmával kevésbé fontos 
érvek mentén sok vasutas figyel
mét elterelték az esemény valódi 
tétjéről és fontosságáról, ezzel 
sokakban felesleges illúziókat 
kel!ettek. 

MAV 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 dízelmozdony 
javítás 
motorkocsi Javítás 
villamos felsővezeték-mrelőkocs1 javítás 
különleges rendeltetésű pályaépítő járműJaví
tás 
sínautóJavítás 
vasúti nosztalgiajármú javítás 
Bzx motor mellékkocsi átalakítás BZ motor
kocsivá 

- román mozdony átalakítása ÚJ. más típusú 
motor és hajtómű beépítésével 
2-4 tengelyes személykocsijavítás 
mechanikus haJtómúJavítás 
PRÁGA 2\.170 típusú h1drauhkus haJtómúJa
vítás 
dízelmotor Javítás 
irányváltó Javítás 
ütközőjavítás 

- forgóváz Javítás 

- kerékJavítás abroncsozással 
- légtartályJavítás 

Tervezünk és gyártunk: 
- forgácsolt alkatrészeket 
- kovácsolt munkadrabokat 
- lakatosipari tenpékeket 
- fém- és acélszerkezeteket 
- szerszámokat 
- faipari termékeket 
- műszaki gum1árukat 

Szolgáltatásaink: 
láng- és plazmavágás 
szemcse szórás 
emelőgépek-, kötöző elemek vizsgálata és Ja
vítása 
villamos érintésvédelmi vizsgálatok elvégzé
se belföldi és külföldi bérfuvarozá5. daruzás 
személyszállítás (autóbusz, mikrobusz) 
szennyvÍ7,szállítá!., szennyvíztisztítás 

MEGBÍZHATÓ TRADÍCIÓRA 

/ ____ _____ 

ÉPÍTJÜK JÖVÓNKET. � 
További felvilágosítás: 

MARKETING OSZTÁLY � �� / 
Tel.: 07 /29-31, 07 /28-05 � 

tel./Fax: 04/313-313 

Ahhoz, ��gy jól döntsön, 
Onnek is 

szüksége van megbízható 
ismeretekre 

Ebben segít a 

Mit 

veszíthetünk? 
1. Érdekeink képviseletét 

2. A kollektív szenődést 

3. Vétójogot 

Mit nyerünk! 
1. Részvételt a vállalat vezetésében 

2. A megélhetés biztonságát 

3. Az üzemi tanácsi választásoko.t 

5 

Vasutasok 

Szakszervezete 
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Elsodorta az idő 

Nem lesz szociális paktum 
Mint emlékezetes, a gaz

dasági-szociális megálla
podás terve már ·az 1994. 
évi parlamenti választá
sokra készülő MSZP 
programjában is szerepelt. 
Hogy ezt mennyire komo
lyan gondolták a szocialis
ták, bizonyította, hogy az 
új kormány megalakulá
sát köve�ó néhány napon 
belül l!Z Erdekegyeztetó Tu
nács (El) plenáris ülésén -
Horn Gyula jelenlétében -
meghirdette a paktum meg
kötését 

Jelen lehettem a szociális 
partnerek e jelentős tanács
kozásán, emlékszem annak 
a tavaly júliusi napnak a fel
hangolt légkörére, de arra 
is, hogy az október 15-i ha
táridő bejelentésekor miként 
jelent meg a kétkedés az ar
cokon. Bebizonyosodott, 
amit már ekkor többen érez
tünk: a határidő irreálisan 
rövid ilyen bonyolult feladat 

elvégzéséhez. Hat hónap el
teltével keserű ténnyé vált 
az illúzió. Elszálltak az esé
lyek, nem lesz társadalmi
gazdasági megállapodás, 
amiről oly sok szó esett. 

Az eredeti cél az volt, 
hogy a fiskális szigort köve
tő, megszorító intézkedé
sekkel járó gazdasági átala
kuláshoz a kormány meg
szerezze a munkavállalók és 
a, munkáltatók támogatását. 
Ugy, hogy azok önkorláto
zást vállaljanak. A szakszer
vezetek tártózkodjanak a 
bérkövetelésektől, az érde
kérvényesítés keményebb 
eszközeinek a használatától, 
s ily módon biztosítani le
hessen a munkabékét, a tár
sadalmi nyugalmat. A kor
mány cserében kezdeménye
zi, ösztönzi a társadalmi pár
beszédet, gondoskodik az ér
dekegyeztetés intézményes 
rendszerének kiépítéséről. 

E céloknak megfelelő té-

Munkavállaló-barát kormá,ny? 

makörökben megkezdődtek 
a kemény vitákkal és 
hosszúra nyúlt alkudozások
kal járó egyeztetések, tár
gyalások mind az ÉT mun
kabizottságaiban, mind a 
plenáris üléseken. Az októ
ber 15-i határidőn túllépve 
sikerült kínkeservesen meg
állapodni először a pótkölt
ségvetésben, majd az 1995. 

évi adóügyekben és költség
vetésben. A kormánynak a 
paktum szövegtervezetére 
tett ígérete azonban nem 
teljesült. Újabb határidő-mó
dosítások, huzakodások és 
tárgyalássorozatok után 
ugyancsak nem készült el 
időre a kormány által beígért 
hároméves gazdasági, mo
demi7.ációs program sem. A 
folyamatos csúszások, az ál
landóan jelenlévő nehézsé
gek, feszültségek odavezet
tek, hogy a társadalmi-gazda
sági megállapodás dédelgetett 
terve alól elfogyott az idő. 

Az okok felmutatása, a ta
pasztalatok összegezése, a 
hogyan tovább megfogal
mazása már folyik és foly
tatódni fog. Annyi azonban 
máris bizonyosnak látszik, 
hogy a kudarcban az ÉT 
mindhárom oldalának meg
van a maga felelőssége. Az 
is nyilvánvaló, hogy a TGM 
sikertelensége kihatott a 
Munka Törvénykönyve 
módosítása körüli nézetel
térésekre, feszültségekre 
is. Az is vitathatatlannak 
tűnik, hogy ilyen válságos 
helyzetben, ekkora leépü
lés és elszegényedés köze
pette bizony nem könnyű 
érdekeket egyeztetni. És 
még tanulni is kell, jólle
het az elmúlt hat hónap 
sok, a jövőben is haszno
sítható tapasztalatot ho
zott, értékes tanulságokat 
termelt. Azt mindenkép
pen, hogy az érdekegyezte
tést folytatni kell. 

Sajtótájékoztató az MSZOSZ-ben 
Ismeretes: a január 27-ei 

ÉT ülésen nem sikerült meg
egyezni a Munka Törvény
könyve módosításáról. Nem 
született megállapodás a 
szakszervezeti tisztségvise
lők jogvédelméről, illetve 
munkaidő-kedvezményük 
pénzbeni megváltásáról, az 
üzemi tanácsokat érintő 
egyes rendelkezésekről. 
Ugyancsak nem jutottak 
kompromisszumra a felek 
az éves túlóramennyiség és 
az egyenlőtlen munkaidő
beosztás mértékéről, a fel
mondás egyes szabályairól, 
valamint a távolléti díj rend
szerének bevezetéséről. 

Eldöntetlen maradt továb
bá a túlóraszám felemelése. 
A szakszervezetek által ja
vasolt mértékkel a munkál
tatók nem értettek egyet. 
Nem közeledtek az állás
pontok az egyenlőtlen mun
kaidő-beosztás kérdésében 
sem. A távolléti díj rend
szerével kapcsolatban sem 
sikerült megállapodni sem a 
bevezetés időpontjáról, sem 
a tartalmáról. 

Kósáné Kovács Magda 
munkaügyi miniszter úgy 
ítélte meg a helyzetet, hogy 
mivel nem született megál
lapodás, elképzelhető: a 
Munka Törvénykönyve mó
dosítását alternatív megol
dásokkal terjesztik a kor
mány elé. 

- Ezt a javaslatcsomagot 
nem lehet elfogadni -
hangsúlyozta Vágó János 
alelnök az MSZOSZ sajtó-

tájékoztatóján. - Azért el
fogadhatatlanok az ajánlá
sok, mert ezek tovább növe
lik a munkavállalók terheit. 
A Munka Törvénykönyvé
nek módosítása helyett kon
cepcionális váltásra lenne 
szükség, hiszen a javaslatok 
láthatóan elkapkodottak, 
nem csengenek össze a kor
mányprogram korábbi ígé
reteivel. Ezért az MSZOSZ 
nem javasolja, hogy a Mun
ka Törvénykönyvének mó
dosítását a parlament elé 
terjesszék. Amennyiben ez 
mégis megtörténne, úgy az 
MSZOSZ kampányt kezde
ményez az összefüggések 
bemutatására. 

„Itt csak látszólag van szó 
a Munka Törvénykönyvé
ről" - figyelmeztet Vágó 
János. - Valójában az ér
dekegyeztetés rendszere, az 
érdekvédelem hatékonysá
ga, a szakszervezetek mű-. 
ködésének feltételei a tét. 
Az MSZOSZ azt szeretné, 
hogy a kormány vonja 
vissza javaslatát és dolgozza 
át azokat. Így remény lenne 
arra, hogy a parlament még 
ez évben vagy a jövő év ele
jén napirendre tűzze az új 
javaslatokat. Ha a jelenlegi 
tervezetet fogadja el az or
szággyűlés, kizárt, hogy 
másfél éven belül újra napi
rendre kerüljön az ügy, így 
megoldatlan maradna szá
mos probléma. 

A jelenlegi fejlemények 
- mondta az MSZOSZ al
elnöke - kérdésessé teszik, 

hogy mennyire munkaválla
ló-, illetve szakszervezetba
rát a kormány. A tények jo
gossá teszik a kérdésfelte
vést. Nincs a kormánynak a 
társadalom által ismert és 
elfogadott gazdaságpolitiká
ja, nincs modernizációs 
program, nincs privatizációs 
törvény, húzódik a társada
lmi-gazdasági megállapodás 
megkötése, ugyanakkor nő 
a munkavállalók, a szak
szervezeti tisztségviselők 
kiszolgáltatottsága, szapo
rodnak a munka világának 
gondjai. Ezért félő, hogy 

Legyecskék ! Itt a 

míg az Antall-kormánnyal 
politikai, a jelenlegi kabi
nettel anyagi okok miatt ke
rülnek szembe a munkavál
lalók. 

Nagy Sándor személyére 
vonatkozó újságírói kérdé
sekre válaszolva Vágó Já
nos annak a véleményének 
adott hangot, hogy az 
MSZOSZ elnöke továbbra 
is szakszervezeti tisztségvi
selő marad. 

A rovatot írta: 
KÁRPÁTI SÁNDOR 
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Kézi számítógép a 
jegyvizsgálók�ak 

A Budapesti Üzletigazga
tóság KTE szervezetének 
rendezésében a PSION Hun
gary Kft. vezetői tájékoz
tatták az érdeklődőket a kézi 
számítógépek vasúti alkal
mazásának lehetőségeiről. A 
rendszer lényege, hogy a kis
méretű és csekély tömegű 
szám_ítógépekbe egy közpon
ti gépről az igényeknek meg
felelő pro�ram táplálható, a 
napi használat során bevitt 
adatokat pedig további fel
dolgozásra pillanatok alatt a 
központi gépre lehet másolni. 
A különféle csatlakoztatási 
lehetőségek közül figyelemre 
méltó az a nyomtató, amely
nek segítségével pénztár
blokk és menetjegy egyaránt 
nyomtatható. A nyugati vas
utak kisforgalmú vonalain 

már régóta alkalmazott mód
szerrel egy gombnyomással, 
másodpercek alatt elkészül a 
menetjegy. A gép alkalma
zása esetén a leszámolás 
ideje is lényegesen rövidül. 
A kézi számítógép kapacitá
sa annyira bővíthető, hogy a 
teljes menetrend és még 
sok, az utasokat érdeklő in
formáció rávihető. Egyelőre 
a MÁV vezetőit az egysze
rűbb jegykiadó szerkezet ér
dekli, mert alkalmazásával 
hatékonyabbá tehető a vona
ton történő jegyeladás. A ter
vek szerint három mellékvo
nalon hamarosan kipróbálják 
az új eszközöket és a tapasz
talatok birtokában döntenek 
az esetleges hálózati beveze
tésről. 

G.SZ.S. 

Most jó lenni katonának 
A honvédség egy évben 20 

fő közlekedésmérnök részére 
vasútforgalmi tartalékos pa
rancsnoki képzést indít. Ta

kács László mérnök őrnagy 
lapunknak elmondta, hogy 
ilyen jellegű képzésre álta
lában öt évenként kerül sor. 
Elsősorban a vasútforgalmi 
szakon végzett fiatal mérnö
köket várják, de nem hát
rány a műszaki végzettség 
sem. Az egyhónapos alapki
képzést követően három hó-

nap elméleti oktatás és öt hó
nap gyakorlat következik va
lamelyik üzlet-igazgatósá
gon. Aki ily módon tölti ka
tonaidejét, nem esik ki a 
szakmájából, sőt még bővit
heti is szakmai ismereteit. 
Az érdeklődők február 15-
ig jelentkezhetnek az állan
dó lakóhelyük szerinti ki
egészítő parancsnokságon a 
közlekedési szak megjelölé
sével. Bevonulás augusztus 
végén. 
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Vésztói tiltakozás 
A vasúti szárnyvonalak megtartása érdekében Vésztőn, 1995. január 27-

én megtartott fórum szervezői a vasút gazdasági racionalizálására vonat
kozó kormányhatározatnak a szárnyvonali személyszállítás autóbuszra te
relésére, valamint a további szárnyvonalak önkormányzati, alapítványi stb. 
üzemeltetésbe adására vonatkozó részét egyoldalúnak, szííklátókörűnek és 
megalapozatlannak tartják. 

Az elgondolás kizárólag gazdasági érdekeken alapul, s figyelmen kívül 
hagyja az érintett régiókban élő lakosság társadalompolitikai, területfejlesz
tési, foglalkoztatás-politikai érdekeit éppúgy, mint az általános értelemben 
vett közlekedési infrastruktúra - a vasutat is beleértve - egyébkénti le
romlott állapotát. 

A fórum szervezői - bírva a Békés megyében érintett települések egyet
értését - a vasúti személyszállítást a szárnyvonalakon is országos köz
szolgáltatásnak, ebből eredően állami feladatnak tekintik, amely éppen úgy 
nem szüntethető meg, mint ahogyan az önkormányzatok által ellátott alap
fokú oktatás, egészségügyi és szociális stb. ellátás, tekinte t  nélkül arra, 
hogy az egyébként gazdaságos-e vagy sem. 

A vésztői Vontatási Főnökség dolgozói - kompromisszumkészségük ki
fejezése mellett - a fűtőház· megszüntetése ellen tiltakoznak, mert a vasúti 
szárnyvonalak felszámolása irányába tett első lépésnek tekintik. 

Gyarapodott 
az alapítvány-

Lapuk január 18-án megje
lent számában fényképes tu
dósítást közöltünk az osztrák 
vasutas szakszervezet dele
gációjának karácsony előtti 
villámlátogatásáról. Az 'Eric 
Klarer alelnök vezette dele
gáció a magyar vasutas gyer
meksegél yező szervezetek 
javára Bécsben rendezett jó-

tékonysági hangverseny be
vételét hozták magukkal. A 
tekintélyes pénzösszeget dr. 
Márkus Imre, a V Sz elnöke 
és Győri István alelnök ad
ták át dr. Imrédy Gyuláné
nak, a Vasút a Gyerekekért 
Alapítvány kuratórium tit
kárának, és Kajova Zoltán 
főkönyvelőnek. 





Megkérdeztük a minisztert 

Húzó ágazatnak tekinti-e 
a vasutat? 

Exkluzív interjú Pál László ipari és kereskedelmi miniszterrel 
,,... A vasútfejlesztés kiemelt jelentőségű. A 

villamos és dízelmozdonyok, motorvonatok 
gyártásában Magyarország nagy hagyomá
nyokkal rendelkezik... A vasúti járműgyártás 

ÁRA: 11 Ft 

A Vasutasok Szakszerve
zetének választmánya febru
ár 16-i ülésén több fontos 
napirendet tárgyalt. Első
ként dr. Márkus Imre elnök 
előterjesztése alapján átte
kintette a VSz XIII. kong
ressi,usa 6ta végzett munkát, 
a program időarányos teljesí
tését. 

Az 1994. április 9-e óta el
telt időszak értékelése magába 
foglalta a társadalmi, gazdasá
gi és politikai feltételek válto
zásait, az érdekképviseleti te
vékenységet - különös tekin
tettel a foglalkoztatásra, a bér
politikára, az 1995. évi kollek
tív szerződésre - a kft-k hely
zetét. Az elemzés kiterjedt a 
szakszervezet belső életére, 
ezen belül a vezető testületek 
munkájára, az oktatásra és 
képzésre, a Mozdonyvezetők 
Szakszervezetével és a Vasúti 
Dolgozók Szabad Szakszerve
zetével kialakított partneri 
kapcsolatra. Megfelelő figyel
met kapott a KUT működése, 
a sajtónyilvánosság kérdése, a 
nyugdíjasok, a nők, az ifjúság 
körében végzett munka, a tag
létszám alakulásának problé
mái és nem utolsó sorban a 
nemzetközi tevékenység. 

A reális, önkritikus-kritikus 
számvetésben kikristályoso
dott, hogy a kongresszus által 
jóváhagyott érdekvédelmi 
stratégia irányába mennek az 
események, történtek előrelé-

pések, de a program teljesítése 
- a változó körülmények fi
gyelembevételével - további 
következetes munkát igényel. 
Ennek megfelelően egy meg
bízható adatbázisra és folya
matosan működő kapcsolat
rendszerre van szükség a part
nerekkel. Ki kell alakítani a 
számszerűsített bérfejlesztés
re, a bérszerkezet módosításá
ra vonatkozó tervet, meg kell 
fogalmazni a kollektív szerző
dés szövegszerkezetét, figye
lemmel, a szakágspecifikus ré
szekre. A foglalkoztatáspoliti
kában elérendő cél, hogy a 
MÁV racionalizálásával ösz
szefüggő intézkedések folya
matában a vonalfelmérésektől 
az önkormányzatokkal folyta
tott tárgyalásokig a szakszer
vezet a folyamatokban érdem� 
ben részt vegyen. 

A program időarányos vég
rehajtása megköveteli a rövid
és hosszú távú feladatok 
·számbavételét. Eszerint a rö
vid távú tennivalók sorába tar
tozik - a többi között - az in
formációs munka javítása, a 
folyamatos tagszervezés, a 
kollektív szerződés megköté
se, a foglalkoztatáspolitikai 
megállapodás, felkészülés az 
üzemi tanács választásokra. 
Ide sorolandó a VSz munka
stílusának fejlesztése, a szer
vezet hatékonyabb működteté
se, a vagyon eredményesebb 

(Folytatás a 2. oldalon) 

jövője viszont döntően attól függ, hogy a MÁV 
előnyben részesíti-e a hazai gyártmányokat ... " 

(Interjúnk a 3. oldalon) 

"" 

Van-e a MA V Rt-nek 
1995-re 

foglalkoztatási terve? 
Az 1995-re kialakításra 

keriilt (kerülő) létszám 
szükséglet tervezete sok vi
tát okozott és okoz jelenleg 
is a vasúti szolgálati helye
ken, az üzleti�tóságok
nál és a Vasúti Erdekegyez
tető Tunács ülésein. Szokat
lan, hogy február végén sem 
ismert a vasút ez évi lét
számterve, vagy talán ebben 
az évben nem is lesz foglal
koztatási terv, nem határoz
zák meg előre a létszám
szükségleteket? 

Sokan felteszik ezt a kér
dést és ilyenkor kiindulás
ként idézik a MÁV Rt. és a 
vasutas szakszervezetek kö
zött 1994. december 13-án 
kötött megállapodás 2. pont-

ját. Célszerű itt is ezzel kez
deni: 

„A munkáltató központilag 
nem ír elő szervezetei számá
ra kötelező létszámleépítést 
százalékos, vagy abszolut 
formában. Vállalja, hogy lét
számtervét a helyi és közép
szintű szakszervezeti szervek
kel kötött megállapodások 
végeredményének összegzése 
útján alakítja ki. Megegyezés 
hiányában szakági, vagy 
VÉT szintű megállapodás 
szükséges. Ezt a munkáltató 
1995. január 31-ig a VÉT elé 
terjeszti annak érdekében, 
hogy a f e/adat humánpoliti
kai kezelésének egyidejűleg 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Megszületett 
a megállapodás 

a külföldi napidíjakról 
A munkáltató és az érdek

képviseleti szervek között 
több, mint egy évig tartó vita 
után február 17-én végre 
megállapodás történt a kül
földi közös határállomá
sokon munkát végző (oda ki
járó utazó) munkavállalók 
napidíjáról. Eddig ezek a 
munkavállalók (utazók kivé
telével) a külföldi határál
lomásokon töltött időre 12 
forint/óra kiküldetési költ
ségtérítésben részesültek. A 
29/1990. PM. illetve a 
30/1993, Kormány rendelet 
szerint viszont a munkavál-

lalókat a külföldi napidíjra 
vonatkozó szabályok szerint 
kellett volna díjazni. A ren
deletek előírják, hogy a 8 
órát elérő, vagy meghaladó 
külföldi tartózkodás esetén 
egésznapos, a 4 órát elérő, 
vagy meghaladó tartózkodás 
esetén pedig az egész napos 
napidíj 50 százaléka illeti 
meg a munkavállalót. A 4 
órát el nem érő külföldi 
munkavégzés esetén napidíj 
nem jár. A kormányrendelet
ben alap-napidíjként megha-

(Folytatás a 3. oldalon) 

Tudja mi ez? 

Ha igen, akkor azért, 
ha nem, akkor azért 

Lapozzon az 5. oldalra! 

Rovatunkban dr. Márku$ Imre, a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeruen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely elevenen érinti a szakwtrvezetí 
tagsM érdek1lt 

Úton-útfélen panaszkodnak a vasutasok. Méltán zúgolód
nak: egyre drágább az élet (a villanyszámla, az ennivaló, a 
gyógyszer stb.), s egyre kevesebbet ér a havi fizetés. Arra 
pedig még nemigen akadt példa: hogy néhány száz forinttal 
ugyan felemelik a (bruttó) munkabéreket, de a fizetési bo
rítékba kevesebb (nettó) pénzt raknak, mint mielőtt "fel
emelték" volna a fizetéseket. Most viszont ez történt. A 
munkavállalók a rafinált és körmönfont új adótörvény ál
dozatai lettek. A fondorlatos - minden hájjal megkent -
pénzügyi politika most agyafurt mohósággal rácsapott arra 
a kis bérfejlesztésre is, amelyet a sztrájk idején a szakszer
vezetek kiharcoltak. Álnokság, ha az e__gyik kéz többet vesz 
vissza, mint amennyit a másik adott. Erthető tehát kollégá
ink elégedetlensége, méltatlankodása. Most viszont csak 
azokra a felvetésekre szeretnék reagálni: jogos-e a szakszer
vezetekkel szembeni szemrehányás mindezért? 

Mindenek előtt abból kell kiindulni, hogy a december p
i sztrájk-megállapodásban foglaltaknak megfelelően a MA V 
Rt. végrehajtotta a bérfejlesztést. Az 1995. évre elfogadott, 
személyi jövedelemadó-törvény azonban olyan negatív mér
tékben változtatta meg az adózási rendet, hogy a munka
vállalókat jelentős veszteség éri. A tavalyi sztrájkkal ki
kényszerített 12,5 százalékos (helyenként 16,5 százalékos) 
alapbérfejlesztés sem jelent mindenkinek még minimális 
nettó bérnövekedést sem. 

Annak idején a kormányzat egyértelműen megfenyegette 
a szakszervezeteket: egy nagyobb mértékű bérnövekedés ki
harcolása a vasúton intenzív létszámcsökkentést okoz. A 
munkavállalók a szakszervezetet arra hatalmazták fel, hogy 
mindenek előtt a munkahely megőrzésére törekedjenek, 
majd pedig annyi bért préseljenek ki a munkáltatóból, 
amennyit csak lehet. Ha nem tartják szem előtt a szociális 
partnerek a munkahely megőrzésének szempontját (hanem 
csak a munkabért akarták volna növelni), akkor lehet, hogy 
16 vagy 18 százalékot is "ki lehetett volna harcolni", de 
akkor 8--10 ezer embernek került volna veszélybe a mun
kahelye. 

Összefoglalva: az új adótörvény (amelyet az Ország
gyűlés - a sztrájk-megállapodás után több mint két héttel 
- hagyott jóvá) többet vett vissza a dolgozóktól, mint amit 
a szakszervezetek a bérmegállapodás révén elértek. Az adó
törvények elfogadása, módosítása mindig politikai döntést 
jelent. Az adó mértékéről dönteni a parlamenti képviselők 
dolga, nem szakszervezeti kompetencia. A szemrehányó szi
dalmakat tehát nem lehet "a szakszervezetek nyakába 
akasztani." 

Egy-egy tavalyi és idei keltezésű bérszalagot a képviselő
asszonyok és képviselő urak asztalára kellene letenni ... 

(Felhívjuk olvasóink fi
gyelmét a Feketén-fehéren 
című táblázatunkra, amely 
lapunk 4. oldalán olvasható -
a szerk.) 

MÁV VASJÁRMŰ - vasúti jármújavítás 

Jármújavító és Gyártó Kft. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./fax.: 94/313-313 

- fémmegmunkálás 

- acélszerkezet gyártás 
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Osztott 

munkaidő - készenlét 

J. G. bizalmi levele nem 
egyedülálló, az általa leírtak 
széles körben érintik a vas
utas dolgozókat, ezért célsze
rű, hogy nyilvánosan vála
szoljunk az általa felvetett 
kérdésekre. A leírt tényállás 
szerint J. G. bizalmi szolgá
lati helyén „osztott munkai
dőt" alkalmaznak. Felmerül a 
kérdés, hogy az osztott mun
kaidő bevezetésének milyen 
szabályai vannak. 

A Munka Tórvénykönyve 
120. §. (4) bekezdésének ér
telmében osztott munkaidőt a 
kollektív szerződés, vagy a 
munkáltató és a munkaválla
ló megállapodása alapján le
het bevezetni. Ez az előírás 
nem véletlen, hisz az osztott 
munkaidő hátrányos a mun
kavállalóra nézve, ezért a 
munkáltató egyoldalú dön
téssel ilyen munkaidőt nem 
vezethet be. E felhatalmazás 
alapján tartalmazza a MÁV 
kollektív szerződés 27. §-a az 
osztott munkaidő szabályait. 

Munkajogi sumpontból 
mit jelent az osztott mun
kaidő? 

Az egy szolgálatra, vagy 
egy napra eső munkaidőt 
megszakítják, azaz kettő 
részletben teljesíti a dolgozó. 
A megszakítás ideje 4 óránál 
kevesebb nem lehet és a 6 

órát nem haladhatja meg. A 
megszakítás ideje nem része 
a munkaidőnek, ha pedig 
nem munkaidő, a dolgozónak 
nincs munkavégzési kötele
zettsége, akkor sem ha az el
töltése készenlétnek minősít
ve munkahelyen történik, 
ugyanis készenléti idő alatt 
nincs munkavégzési kötele
zettség. Mindezek alapján 
JJlegállapítható, hogy J. G. 
bizalmi által leírt esetben az 
osztott munkaidő alkalmazá
sának nincs meg a feltétele, 
ellenkezőleg bőven van szol
gálati feladat, melyet a dol
gozó elvégez, ennél fogva 
adott esetben munkajogi 
szempontból a megszakítás 
ideje munkaidő, melyet szol
gálati ido1cént kell elszámol
ni. Osztott munkaidőt csak 
olyan szolgálati helyen lehet 
bevezetni, ahol a megszakí
tás ideje alatt nem fordul elő 
szolgálati ténykedés. 

Ha a megszakítás idejét a 
munkavállalónak szolgálati 
helyén kell eltöltenie, ezen 
időt személyi alapbérének 50 
százalékával kell díjazn4 
ugyanakkor ezen időt a kol
lektív szerződés munkahelyi 
készenlétnek minősíti. 

A készenlét fogalmáról 
A készenlét rendkívüli 

munkaidő, amely alatt a 

munkavállalónak külön 
munkáltatói utasításra 
munkavégzésre készen kell 
állnia, de ez idő alatt egyál
talán nincs munkavégzési kö
telezettsége. Készenlét alatt a 
munkavállaló pihenhet, akár 
alhat is, ha a készenlét alatt 
munkára igénybeveszik az 
túlmunkának minősül. Ké
szenlétet a MÁV Rt-nél je
lentős számban alkalmaznak, 
gondoljunk a hibaelhárítás
ra, a baleset, illetve következ
ményeinek elhárítására. 

A készenléti szolgálatot a 
kollektív szerződésnek nem a 
27. §-a, hanem a 36. §-a sza
bályozza. A kollektív szerző
dés ismeri a munkahelyen és 
a lakáson töltött készenl.étet, 
lényegében mindkettő eltér a 
27. §-ban készenlétnek neve
zett dologtól, megegyezés 
egyetlen ismérvben van, ne
vezetesen abban, hogy a 
munkavállalónak egyik eset
ben sincs munkavégzési köte
lezettsége. Ha viszont a mun
kavállalóval munkát végez
tetnek, az osztott munkaidő 
megszakított része rendes 
munkaidőnek (szolgálati órá
nak) minősül, mindaddig, 
ameddig a törvényes havi ke
retbe belefér, efelett túlmun
ka lesz. Ha pedig a munka
vállaló a kollektív szerződés 
36. §-a szerint klasszikus ké
szenléti szolgálatot teljesít és 
ezalatt munkára igénybe ve
szik, ez az idő minden eset
ben túlmunkának minősül. 

A 36. §. szerinti készenléti 
szolgálat kizárólag az üzem
vitel zavartalanságának biz
tosítása céljából rendelhető el 
és nem is minden dolgozó
nak, csak a fizikaiaknak, a 
vegyi elhárítást végzőknek és 
a közvetlen terrnelésirányí
tóknak. További szűkítést je
lent, hogy lakáson töltött ké
szenlét csak üzembiztonság4 
illetve munkavédelmi felada
tot ellátók részére rendelhető 
el. Ez alól indokolt esetben a ----------------------• helyi függelék tehet kivételt. 

Ülésezett a budapesti tb. titkári testülete 

Napirenden a költségvetés 
és a létszámmegállapodás 

1995. február 8-án a VSz 
budapesti területi bizottság 
titkári testületi ülést tartott. A 
testület megvitatta és elfo
gadta a budapesti területi bi
zottság 1994. évi pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló beszá
molót, a területi bizottság 
1995. évi költségvetését, va
lamint a területi bizottság és 
a titkári testület 1995. 1. fél
évi üléstervét. Simon Dezső a 
területi bizottság titkára is
mertette a budapesti üzleti
gazgatósághoz tartozó szol
gálati helyeken a létszám 
megállapodások eredménye
it. Középszintű létszáme
gyeztetésre a gépészeti és a 
forgalmi szakszolgálatnál ke
rült sor. A többi szakszolgá
lathoz tartozó szolgálati he-

lyen a helyi szintű megálla
podásokat a Vasutasok Szak
szervezete alapszervezetei 
megkötötték. A testület érté
kelte a jogszolgálat 1995. évi 
működtetésének feltételeit és 
megbízta a területi bizottsá
got, hogy készítse elő a jog
segélyszolgálattal kötendő 
szerződés tervezetét és azt 
jóváhagyás végett terjessze a 
titkári testület elé. Ezután a 
forgalmi és értékesítési szak
mai bizottság tartotta soros 
ülését. Az ülésen résztvett 
Szabó János a budapesti üz
letigazgatóság forgalmi osz

tály osztályvezetője. A testület 
a szakszolgálat létszámhelyze
tét és az abból adódó szakszer
vezeti feladatokat értékelte. 

-s-

A munkahelyi készenlét ide
jére a személyi alapbér 50 

százaléka, lakáson töltött ké
szenlét idejére pedig 25 szá
zaléka illeti meg a munkavál
lalót. 

Az előbbiekben kifejtettük, 
hogy az osztott munkaidő az 
előírások betartása esetén is 
terhes és kedvezőtlen az érin
tett munkavállaló számára. 
Ha pedig az előírásokat nem 
tartják, mint ahogy ez J. G. 
bizalmi által leírt esetben is 
történt, nem várható el a 
munkavállalótól, hogy szó 
nélkül tűrje ezen idő kivéte
lét a munkaidőből (szolgálati 
órájából), ahol ilyen eset tör
tént, célszerű, hogy -a mun
káltató orvosolja (munkaügyi 
vita indítása nélkül) a mun
kavállalók sérelmét. Ha pe
dig ez nem történne meg a 
VSz tisztségviselői segítséget 
nyújtanak az igényérvénye
sítéshez Qogi segítség kérhe
tő a VSz közgazdasági és jo
gi osztályán 19-77, 19-57-es 
telefonszámokon). 

Dr. Garah<m Sándor 

, 

Van-e a MA V Rt-nek 1995-re 
foglalkoztatási terve� 

(Folytatás az 1. oldalról) 

ldalakított módszertanában 
megállapodás jöhessen lét-
re." 

A megállapodásban foglal
tak végrehajtása az év elején 
megkezdődött és viszonylag 
zökkenőmentesen folyt majd
nem a hónap végéig. A szol
gálati vezetők nagy része a 
januárban ismert helyzetből 
indult ki és sokféle körül
ményt figyelembevéve (pél
dául a meglévő hiány pótlá
sát, a túlóra csökkenést stb.) 
tett javaslatot a létszámszük
ségletre. Az esetleges lét
számcsökkentésnél figyelem
be vett humánus szemponto
kat is (korengedményes 
nyugdíjazás lehetősége stb.) 
A főnökök törekedtek a szak
szervezetekkel való megegye
zésre. Mindkét félre jellemző 
volt a megértés, a megállapo
dásra való törekvés. A szol
gálati főnököknek köszönetet 
kell mondani azért a lojális 
magatartásért, amelyet a lét
szám-megállapítás során ta

núsítottak. 
Néhány helyen nem jött 

létre megállapodás a szolgá
lati főnökök és a szakszerve
zetek között. A megegyezés 
elmaradásának legtöbbször 
az volt az oka, hogy a veze
tők már érvényesíteni kíván
ták, olyan a racionalizálási 
intézkedéseknek létszámra 
gyakorolt hatását, amelyek 
csak a későbbi megvalósítási 

(Folytatás az 1. ol.dalról) 

használata, a MÁV Rt. tulajdo
nába lévő gazdasági társasá
gok korszerűsítése, a vasút
egészségügy önállóságának a 
megőrzése s eredménye
sebb érdekérvényesítés az 
MSZOSZ-ben. 

A hosszú távú teendők kö
zött kell számon tartani a bér
tarifa új rendszerének kialakí
tását, a törvénykezési munká
nak a munkavállalók számára 
pozitív !rányú befolyásolását, 
és a MA V Rt-nek a vagyon
hasznosításra irányuló törek
véseiben való közreműködést. 

Az írásos előterjesztés a vá
lasztmány tagjainak észrevéte
leivel, javaslataival gazdago
dott, árnyaltabbá, pontosabbá 
vált. Ezek beépültek a végle
ges szövegbe. A választmány a 
tájékoztatót egyhangúan hatá
rozattá emelte. Azt ajánlotta a 
testületeknek, hogy tárgyalják 
meg, s ezt tekintsék tevékeny
ségük vezérfonalának. 

Második napirendként a vá
lasztmány a november-de.cem
beri sztrájk tanulságait vitatta 
meg. Az előterjesztett ' írásos 
értékelés visszatekint a sztrájk 
előzményeire, a sztrájkhelyzet 
kialakulására, a munkabeszün-

tervekben szerepelnek. 
Azoknak a szolgálati helyek
nek a problémáit, ahol nem 
jött létre megállapodás kö
zépszinten sem sikerült ren
dezni, így felkerültek a sza
kágak szintjére és itt meg is 
állt a folyamat. 

A december 13-i ll)egálla
podás szerint a MA V Rt. 
1995. évi foglalkoztatási ter
vének készítését azzal kellett 
volna befejezni, hogy az al
só, illetve középszinten meg
egyezéssel kialakított létszá
mot összesítik, a vitás kérdé
seket szakág4 vagy VÉT 
szintjén eldöntik. Az összesí
tés ugyan megtörtént, a vitás 
kérdések egyeztetése ( ez 
aránylag kevés) viszont el
maradt. 

Az összesítés szerint az 
1995. évi átlagos állományi 
létszámot tekintve 414 fővel 
magasabb létszámigény ala
kult ki a bázishoz képest. A 
szervezeti egységek 1500 fő 
újfelvételes munkavállalóval 
számoltak, beleértve a helyen
ként tervezett minőségi cserét 
is. Ezzel szemben 2088 fő a 
munkaviszony megszüntetések 
tervezett száma, amelyből a 
rendes felmondás 622 főt 
érint A többi munkavállaló 
munkaviszonya döntően öreg
ségi, rokkantsági és korenged
ményes nyugdíjazással szűnik 
meg. 

Az érdekképviseleti szer
veknek átadott előterjesztés 
azt a következtetést vonja le, 

tetés meghirdetésére és előké
szítésére, szól a figyelmeztető 
sztrájk és az általános sztrájk 
konkrét tapasztalatairól. Külön 
foglalkozik a még elégséges 
szolgáltatás biztosításával, an
nak értelmezésével, gyakorla
tával. Leírja az elhúzódó kez
dés okait, a sztrájk támogatott
ságának alakulását, bemutatja 
az utazóközönség és a szállí
tók reakcióit, a sajtó szerepét. 
Tartalmazza a sztrájk befejezé
sének körülményeit, a szak
szervezeti szolidaritás kifeje
ződését, ismerteti a megállapo
dást.· 

Megvonva a sztrájk mérle
gét elmondható: Összességé
ben az 1989. évben hatályba 
lépett sztrájktörvény óta meg
tartott e/só általános vasutas
sztrájk sok tapaszJalattal gaz
dagította a Vasutasok Szak
szervezetét. Erényei mellett hi
ányosságokkal is küszködött, 
de meg kell mutatnunk, hogy 
tudunk tanulni a hibáinkból. 
Tovább kell javítanunk szerve
zettségünket, meg kell értet
nünk munkatársainklca� hogy 
a piacgazdaság keretei között 
csak a szakszervezetek képesek 
elfogadható körülményeket ki
alkudni a dolgozók számára. A 
szakszervezetek egyik erejét 
pedig az összefogás, az egysé-

hogy az „ összegzett létszám
terv nem tükrözi és nem áll 
összhangban a társaság stra
tégiai elképzeléseivel, az új 
gazdasági programmal és el
lentmond a kormány határo
zatának. " Ezért azt tervezik, 
hogy kezdeményezik a szak
szervezeteknél a létszámter
vek újratárgyalását. Ez a 
kezdeményezés azonban nem 
történt meg. 

Ha a MA V Rt. részéről ké
rik a létszámszükséglet újra 
tárgyalását, akkor szakszer
vezetünk álláspontja csak 
egy lehet. A létszám megál
lapítása a december 13-i 
megállapodás szerint történt 
és esetleges módosításra 
csak ott kerülhet sor (a szol
gálati főnökségeken), ahol a 
korábbi megegyezés történt. 
Természetesen a módosítás
hoz a tárgyaló felek számára 
elfogadható indokának kell 
lenni. A létszám megszabá
sokban felülről történő be
avatkozást ( erre vonatkozó 
utasítások kiadását) a decem
ber 13-i megállapodás durva 
megsértésének kell tekinteni. 
Reméljük erre nem kerül sor. 
Eddig a munkahelyeken na
gyobb létszámot érintő csök
kentéseket sehol sem kezde
ményeztek. A foglalkoztatási 
tervekkel kaP,CSolatos tárgya
lások a MÁV Rt. Vezér
igazgatósággal tovább foly
nak. 

s. J. 

ges cselekvés határozza meg, 
amiről ez alkalommal is sokan 
tettek tanubizonyságot. De 

meg kell erősítenünk a tagdí
jakból összerakható sztrájk
alapot is, hogy a jövőben fel
merülő hasonló esetekben ké

pesek legyünk a legrászorul
tabbak kárának enyhítésére. 

Dr. Márkus Imre elnök kö
szönetet mondott a sztrájkban 
részt vevő szakszervezeti ta
goknak, tisztségviselőknek az 
azt támogató munkavállalók
nak, mindenkinek, aki egyéni 
kockázatot és anyagi terhet is 
vállalva, társaival vállvetve ki
állt a jogos követelések telje
sítéséért. A választmány abban 
a meggyőződésben fogadta el 
a vasutassztrájk értékeléséről 
és a sztrájkképesség fokozásá
ról szóló tízpontos határozatot, 
hogy a vasutasság érdekérvé
nyesítő képessége felsőbb osz
tályba lépett. 

Ezután még két témakörben 
döntött a testület. Győri István 
alelnök előterjesztésében elfo
gadta a szakszervezeti tisztség
viselőket megillető munkaidő 

kedvezmény felosztására és 

felhasználására vonatkozó ja
vaslatot, majd dr. Márkus Imre 
javaslatára módos{totta a VSz 
1995. évi költségvetését. 

K. s. 
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Megszületett 

a 

a megállapodás 
külföld_i napidíjakról 

(Folytatás az 1. oldalr6l) 

tározott összegből plusz-mí
nusz 50 százalékos mérték
ben - megállapodás alapján -
el lehet térni. A napidíj 
összege általában 24 USD. 

A munkáltató sokáig vitat
ta, hogy a külföldi napidíjra 
a külföldön lévő közös határ
állomáson dolgozók jogosul
tak. A múlt év őszén a Leg
felsőbb Bíróság itélete és a 
Pénzügyminisztérium állás
foglalása döntötte el a vitát, 
mely szerint ezeket a munka
vállalókat ez a költségtérítés 
megilleti. A felsőszintű dön
tések után is hosszú időt vett 
igénybe az elmaradt költség
térítés utólagos folyósításá
nak módja és ideje. A mosta
ni megállapodás ezeket a 
kérdéseket rendezi, illetve 
ajánlást fogalmaz meg az 
érintett munkavállalók részé
re a kialakított fizetési szabá
lyok elfogadására. 

A megállapodás lényegé
ben két részből áll: 

Az 1. fejezetben az 1991-
1994. december 31-ig terjedő 
időre az utólagos kifizetés 
feltételei szerepelnek. Ezek 
szerint 1991. évi kifizetések
re csak jogerős bírói ítéletek 
alapján kerül sor. 1992-1994. 
évre a munkáltató mindenki
nek kifizeti a napidíjat füg
getlenül attól, hogy van-e 
jogerős ítélet, vagy nincs, 
vagy éppen indítottak-e peres 
jogvitát, vagy sem. A napidíj 
megfizetése USD-forint 
1994. december 30-án érvé
nyes 110,69 árfolyamon tör
ténik valamennyi érintett 
munkavállalónak. A 110,69 
forintos árfolyamon számí
tott összeg magában foglalja 
a munkavállalót megillető tő
két, annak kamatait és eset-

leg azt a veszteséget (kárt) 
amely az időközben bekövet
kezett adóváltozásból szár
mazik. A kárenyhítést szol
gálja az is, hogy a munkaadó 
a kifizetésre kerülő összegből 

.._ nem vonja le az elmúlt idő
szakban külföldön töltött idő
re folyósított 12 forint/óra 
költségtérítést. A most érvé
nyes adószabályok szerint a 
kifizetett összegekből 70 szá
zalékos adókedvezmény illeti 
meg azokat, akik 1992. de
cember 15-e előtt létesítették 
munkaviszonyukat, azoknál 
viszont, akik ezután az idő
pont után lépnek munkába 
csak az összeg 30 százaléka 
mentesül az adókötelezettség 
alól. 

A munkaadó 1995-ben, a 
megállapodást követő hónap
ban, megkezdi a kifizetést és 
az év végéig be is fejezi. A 
munkavállaló kérheti az 
összeg egy részének 1996-
ban való folyósítását. A kifi
zetés havonta egyenlő részle
tekben történik, de egy rész
let 20 OOO forintnál kevesebb 
nem lehet. Ha a munkaválla
lót megillető összeg az 50 
OOO forintot nem haladja 
meg, akkor azt egyösszegben 
kifizetik. 

A külföldi munkavégzésért. 
járó napidíjat a fent leírt mó
don csak azoknak a munka
vállalóknak fizetik meg, a/dk 
a munkaadóval ebben írás
ban megegyeznek. A munka
vállalónak a megállapodás
ban vállalni kell azt, hogy az 
egyezségben szerepló össze
gen felül további igényt a 
MÁV Rt. felé nem támaszt, 
illetőleg igénye érvényesítése 
érdekében előterjesztett bíró
sági ker:esettól eláll. 

A MA V Rt. és a szakszer
vezetek közötti megállapodás 
második része az 1995. janu-

ár l-jétől járó külföldi napi
díjakra vonatkozik. A felek 
megállapodtak abban, hogy 
január 1-jétól a külföldi kö
zös határállomásokon dolgo
zóknak a 30/1992. (XII. 13.) 
Kormány rendelet mellékle
tében rögzített deviza-össze
gek 50 százalékát' fizetik utó
lag magyar fizetőeszközben 
a külföldi munkavégzés fel
merülésekor érvényes USD
forint, illetve ATS-forint ár
folyam figyelembevételével. 
Az összegbe már beszámítják 
a január l-jétől kifizetett 12 
forint/óra díjjal számított 
költségtérítést és termé
szetesen ezt a juttatást a ké
sőbbiekben nem számfejtik. 
Me_g kell jegyezni, hogy a 
MA V Rt-nek az utólagos ki
fizetés igen n.agy terhet je
lent, hiszen ez mintegy 700 
millió forintot tesz ki. A 
munkavállalóknak járó ösz
szeg attól függően változik, 
hogy az elmúlt 3-4 évben ki, 
mennyi időt töltött szolgálat
ban a külföldön lévő közös ha
tárállomásokon. Ez az összeg 
több munkavállalónál elérheti: 
az 1,5 millió forintot is. 

Természetesen utólagosan 
jár a külföldi napidíj azoknak 
a volt munkavállalóknak is, 
akik időközben bármilyen ok 
miatt nyugdíjazás, vagy más 
munkakörbe kerültek, kike
rültek a napidíjra jogosító be
osztásból, de 1992-1994 kö
zött ilyen munkakörben dol
goztak. 

Valószínűleg a legtöbb 
munkavállalónak megnyug
vást jelent ez a megállapo
dás, de azok, akik ezzel nem 
értenek egyet, lehetőségük 
van továbbra is az elmúlt 
évekre vonatkozó igényüket 
peres úton érvényesíteni. 

Dr. Simon József 

MÁV DEBRECENI JÁRMŰJAVÍTÓ KFf 
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VÁLLALKOZUNK 

- vasúti tartály és teherkocsik futó, részleg és fővizsgálatára 
- teherkocsi gyártásra, átalakításra, tartálytest gyártásra, 
- vasúti teherkocsi alkatrészek és fődarabok gyártására, javítására, 

(légféktömlők, laprugók, ütközők stb.) 

- vasúti nosztalgiakocsik felújítására, 
- daruk, tolópadok, vasszerkezetek (oszlopok, tetőszerkezetek) gyártásá-

ra, javítására 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

' . 

VÁLLALKOZÁSI OSZTÁLY 
Tel.: 52/346-800/283 
Fax.: 52/ 314-725 
vasúti tel.: 03/29-86 

Megkérdeztü.k a minisztert 

Húzó ágazatnak 
tekinti-e a vasutat? 

Exkluzív interjú Pál László ipari és kereskedelmi miniszterrel 

- Miniszter úr húzó ága
zatnak tekinti-e a vasutat? 

Mielőtt a vasút jövőjéről be
szélnék, szeretném megjegyez
ni, hogy az iparpolitikai kon
cepcióban nem kívánunk húzó 
ágazatokat, vagy visszafejlesz
tendó tevékenységeket kijelöl
ni. Konkrét fejlesztési projek
tekben gondolkodunk, ame
lyek több ágazatot, szakágaza
tot tartalmaznak. A vasút ese
tében ilyen projekt az infrast
ruktúra fejlesztése. E vonatko
zásban a vasútfejlesztés ki
emelt jelentőségű. 

A villamos és dízelmozdo
nyok, motorvonatok gyártásá
ban Magyarország nagy ha
gyományokkal rendelkezik. E 
területen a gépiparon belül a 
korábbi évtizedekben jelentős 
volt a termelés és az export, 
napjainkban azonban mind a 
termelés, mind a kivitel csak
nem a felére esett vissza, an
nak ellenére, hogy a piac által 
igényelt termékek elérik a ver
senytársak színvonalát. 

A vasúti járműgyártás fej
lesztése a vasúti közlekedés 
jövőjétől függ. A közlekedési 
ágazaton belül a vasúti közle
kedés helyzete stabil, így a 
már kifejlesztett környezetba
rát és energiatakarékos vasúti 
járművek szerepe a személy
és áruszállításban minden bi
zonnyal nőni fog. 

- Az iparpolitikai koncep
cióban fejlesztésre szánt ága
zat-e a közlekedés, ezen belül 
a vasút mire számíthat? 

- Az infrastruktúra terén ta
pasztalható lemaradásunk fel
számolása, az infrastruktúra 
fejlesztése a kormányzati 
program kiemelt feladata, így 
a közlekedésfejlesztés is fon
tos eleme. 

Az előző kormány által el
fogadott iparpolitikai koncep
ció is a perspektivikus szak
ágazatok közé sorolta a közle
kedési járműgyártást. Azonban 
ahhoz, hogy a közlekedést és 
a vasúti járműgyártás ismét 
visszanyerje régi súlyát, szere
pét a gépiparon belül, biztos 
hazai piacra van szüksége. A 
szakma fejlődését döntően a 
hazai fizetőképes kereslet és 
az exportpiacok megszerzésé
nek lehetősége fogja meghatá
rozni. 

A vasúti járműgyártás jövője 
döntően attól függ, hogy a 
MÁV előnyben részesíti-e a 
hazai gyártmányokat. A hazai 
beszállításokat fogja előnyben 
részesíteni a közbeszerzések
ről szóló törvény is. 

A magyar gazdaság sikeré
nek meghatározó eleme a 
nemzetközi piacokon elért 
eredményesség. A világgazda
ságra utaltságunk a közleke
désben különösen az áruszállí
tásban - éppen a szakterület 
jellegénél fogva - még erő
sebb, mint a gazdaság más 
ágazataiban. 

Az EU integrációja és az 
EGT létrehozása feltehetően 

növeli az európai államok egy
más közötti forgalmát, ezért ez 
nemzetközi forgalmunkra az 
integrációhoz való közeledé
sünk függvényében - különö
sen a 90-es évek 

c10 kialakításánál milyen 
mértékben épít a többi tárca 
javaslataira? (környezetvé
delem, munkaügy, közleke
dés stb.) 

második felében -----------�---..... 

kedvező hatással 
lehet. 

A magyar vasút
nak döntő szerepe 
lesz a jövőben az 
EU tagországok 
egymás közötti ke
reskedelmi forgal
mának lebonyolí
tásában, valamint 
az EU és a FÁK 
államok közötti 
kapcsolatok élén
kítésében. 

- A vasúti köz
lekedés háttéri
para biztosított-e 
Magyarországon, 
vagy importot 
igényel? Milyen 
arányban? Ha 
nem biztosított, 
tervezik-e a hát
téripar megteremtését? 

- Magyarországon a vasúti 
járműgyártás több évtizedes 
hagyományokkal rendelkezik, 
világszínvonalú, korszerű 
gyártási rendszerek alakultak 
ki. Szó sincs arról, hogy a vas
úti közlekedés háttériparát 
meg kellene teremteni, a vasúti 
járműipar háttéripara jelenleg 
még létezik. Fejlesztés esetén 
a háttéripar rugalmasan képes 
alkalmazkodni a gyártó ipar 
igényeihez. Az országnak e 
gyártmányokból nem lenne 
szüksége importra. Sót a szak
ma legnagyobb gondja, hogy a 
MÁV, az önkormányzatok 
pénz hiányában tervezett fej
lesztéseiket nem tudják meg
valósítani, így a vállalatok ka
pacitásai kihasználatlanok ma
radnak, termelésük évek óta 
veszteséges. 

A szakágazat meghatározó 
társaságai, a Ganz Hunslet Rt. 
és a Ganz Ansaldo Rt. elsők
ként alakultak meg külföldi 
szakmai befektetők többségi 
tulajdoni részesedésével. E cé
gek folyamatosan fejlesztettek, 
de értékesítési gondjaik miatt 
működésük instabil. 

- Az iparpolitikai koncep-

-

. •· 
-.-e;: ... 

Áttekintettük, hogy az 1993-
ban elfogadott dokumentum
ban javasolt iparpolitikai esz
közök hol állják meg még ma 
is a helyüket, melyeket kell to
vábbfejleszteni, vagy új ele
meket javasolni ilyen új elem
ként merült fel például a hu
máneróforrással való foglalko
zás a képzés, továbbképzés 
fontossága az ipar igényeinek 
figyelembe vételével. Uj esz
közöket keresünk a vállalati 
hálózatok, a bedolgozói rend
szerek fejlesztéséhez, a multi
nacionális vállalatok és a kül
földi tőkebeáramlás moderni
zációs szerepének erősítésé
hez, a vállalati K+F, az inno
váció tám�gatásához. Bár a 
koncepcióban azt kívánjuk 
meghatározni, hogy az ipar 
versenyképességének növelé
sét milyen iparpolitikai prog
ramokkal, eszközökkel kell 
segíteni, ezek kidolgozása a 
társtárcák javaslata nélkül 
nem valósítható meg. A mi
nisztériumoktól elsősorban 
azt várjuk, hogy megfogal
mazzák saját területük iparral 
szembeni elvárásait, követel
ményrendszerét. 

(A.T.) 

Külfóldi csereüdültetés 
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A Képzési és Oktatási Bizott
ság 1995. február 15-én megtar
tott ülésén két napirendi pontot 
tárgyalt. 

EJ6ször a korábban meghirde
tett "szellemi-önvédelmi" vetél
ked6 részleteinek pontosítását 
végezte el a testület. Köztudott, 
hogy az 1994/1995. évi képzési 
terv összeállításakor beérkezett 
javaslatok közt szerepelt az ön
képzést ösztönzd vetélked6 gon
dolata is. Xz el6készületek an
nak reményében teltek, hogy 
olyan feltételeket sikerül terem
teni, melyek vonzóak lesznek a 
tisztségvise16k körében. A febru
ár 15-i jelentkezési határid6ig 
azonban az országban működ6 
közel háromszáz alapszervezet
b61 mindössze tizennégy csapat 

jelentkezett. E tényre való tekin
tettel a KOB úgy döntött, hogy 
a területi és intézd bizottságokon 
tervezett el6dönt6k elmaradnak és 
csak a dönt6 kerül megrendezésre 
az eredeti tervek szerinti feltéte
lekkel. Ezek szerint a hét területi 
bizottság és a három szervezetpo
litikai feladatokat ellátó intézd bi
zottság (JJÜ, KHI, és EÜ) indíthat 
egy-egy alapszervezeti tisztségvi
sel6kb61 álló csapatot A dönt6re 
terveink szerint 1995. március 29-
én kerül sor, a Vasutasok Szak
szervezete székházában. A dönt6-
ben résztvev6k részére a KOB 
tagjaink keresztül részletes tájé
koztatót március elején fogunk el
juttatni. Az eseményrol és a gy6z
tesekr61 a Magyar Vasutas áprilisi 
számában olvashatnak. 

A második napirend "keretében 
a KOB els6 félévi költségveté
sének megvitatására és elfogadá
sára került sor. A választmány 
által elfogadott központi költ
ségvetésében 1995. évre 600 
ezer forintot irányzott elö képzé
si célokra. Az els6 félévben ter
mészetesen az érvényes képzési 
tervben szerepl6 programok 
megtartására használjuk fel a 
rendelkezésre álló összeget. A 
fennmaradó összeg pedig az 6szi 
oktatások fedezetéül szolgál. Ez
úton is várjuk javaslataikat a 
Vasutasok Szakszervezete kép
zési tevékenységének továbbfej
lesztéséhez. 

Alábbi táblázatunkban közre
adjuk a csomóponti oktatások 
márciusi ütemezését. 

Csomóponti oktatások ütemezése 
1995. március 

Területi Oktatási Előadás címe Helys7.Ín nap ón 
Bizottság Csomópont 
Budapest Győr Vont. Főn. tárgyaló 20 9.30 

Székesfehérvár Tárgyalástechnika Állomási oktató 22 9.30 
Budapest 

Miskolc Szolnok 
Kálkápolna 
Miskolc 

Debrecen Debrecen 
Nyíregyháza 
Püspökladány 

Záhony Záhony 
Szeged Szeged 

Kiskunhalas 
Békéscsaba 
Kecskemét 

Pécs Pécs 
Kaposvár 
Dombóvár 
Dunaújváros 
Siófok 
Nagykanizsa 

Szombathely Szombathely 
Tapolca 
Veszprém 

Összefoglaló a 
Érdekvédelm i 
tárgyalások: 

Február 7. 
Ülésezett a VÉT, melyről a 10. 

számú INFO-ban adtunk részletes 
tájékoztatást , ' , 

Február 11. 
A VÉT ülésen történtekről a 

11. számú INFO-ban olvashattak. 
Február 17. 
Megállapodás született a külföl

di napidíjak kifizetéséről. További 
részleteket a 12. számú INFO tar
talmazza. 

A reprezentatív szakszervezetek 
vezetőinek részvételével tárgyalás 
folyt a MÁV egészségügy korsze
rűsítéséről. 

Február 21. 
A VÉT két napirendet tárgyalt. 

Lásd: 13. INFO. 
A VSz vezető testületeinek ülé

sei: 
Február 6 .  
Az  elnökség kihelyezett ülést 

tartott Porva-Cseszneken, ahol a 
testület munkamódszeréről és 
munkastílusáról tárgyalt . 

Február 9. 
Élet és munkakörülményi bi

zottság a munkavédelmi választá
sok előkészítéséről tárgyalt. 

Február 13. 
Középszervi titkárok értekezlete 

a külföldi napidíj kérdésköréről. 

lg. kultúrterme 27 9.30 

Általános Oktatóterem 211 9.30 
szakszerve:zeti Állomási oktató 24 8.30 

ismeretek V<irösmarty Múv. Ház 23 8 .. 30 
Oktatóterem 22 8.00 

Alkalmazott Oktatóterem 21 9.00 
munkajog Oktatóterem 23 9.00 

Kormány:rati váró 20 9.00 
Munkásszálló 01 10.00 

Üzemi Tanácsok MÁV székház 24 9.00 
Kultúrház 16 9.30 
Állomási oktató 03 8.30 
Szoc.ép. 1. oktató 20 10.30 
Állomási oktató 21 10.00 A1a pszerve:zeti 

gazdálkodás Baross G. u. 19. 22 9.30 
Állomási oktató 23 10.00 
Áll. üzemépület 24 9.00 
Állomási tanácsterem 13 10.00 

A VSz szerve:zeti Haladás Múv. Ház 27 10.00 
élete Állomási oktató 14 8.00 

Állomási oktató 17 8.00 

szervezeti élet 
Február 15. 
Elnökségi ülés, melyen a 16-i 

választmány elé kerülő napirendi 
pontokat tárgyalta meg a testület. 

Képzési és oktatási Bizottság 
ülése, melyről a képzési hírek 
keretében adunk részletes tájé
koztatást. 

Február 16. 
választmányi ülés, melyről kü

lön tudósítást olvashatnak a lap
ban. 

Február 21. 
A Választmány szervezetpoliti

kai kérdésekben hozott határozato
kat. 

Középszervezetek 
rendezvényei: 

Február 6-10. 
A gépészeti intéző bizottság tag

jai az Osztrák Munkáskamara grá
zi oktatási központjában az üzemi 
tanácsi választásokkal kapcsolatos 
felkészítőn vettek részt. 

Február 7. 
A vasútegészségügyi intl!zó bi

zottság és az Ifjúsági Tagozat tar
tott értekezletet. 

Február 7. 
Ülésezett a budapesti területi bi

zottság, melyről külön tudósítást 
olvashatnak. 

Február 8-9. 
Nyolcadikán Záhonyban, kilen

cedikén Debrecenben értekezletet 

eseményeiról 
tartott a területi bizottság, ahol dr. 
Márkus Imre, Győri István és Dé
zsi Sándorné tájékoztatta az alap
szervezeti titkárokat és gazdasági 
felelősöket a pénzügyi gazdálko
dás változásairól, valamint a 
szervezeti élet aktuális kérdései
ről. 

Február 9. 
A forgalmi és értékesítési intéző 

Bizottság ülése. 
Február 10. 
A miskolci területi bizottság ki

fogást nyújtott be a mellékvonalak 
racionalizálását célzó intézkedés 
ellen. 

Február 13. 
Ezen a napon a FÉIB utazó ta

gozata és a szombathelyi területi 
bizottság ülésezett. 

Február 14. 
Ülésezett a pécsi és a szombat

helyi területi bizottság, valamint a 
női választmány. 

Február 16. 
A budapesti területi bizottság és 

a FEIB Kereskedelmi tagozata tar
tott értekezletet. 

Február 20. 
A gépészeti intéző bizottság az 

üzemi tanácsi választások eléké
szítésér§I tárgyalt. 

A FEIB titkári testületi ülését 
határozatképtelenség miatt elna
polták. 

A kezdeményezés 
felelőssége 

Az utóbbi években nem 
számított ünnepnek a fizetés 
napja, hisz még kézhez sem 
kaptuk a havi járandóságun
kat máris felemésztették a 
kötelező kiadásaink, de a 
február tizedikén esedékes 
kereset kivétel nélkül jogos 
felháborodást és indulatot 
váltott ki a vasutasságból. 

Már éppen kezdtünk bele
törődni, hogy a sztrájkkal ki
harcolt "bérfejlesztés" nem 
követi a januárban megugrott 
árakat, de azt senki sem gon
dolta közülünk, hogy szinte 
kizárólag az APEH és a tár
sadalombiztosítás kasszájába 
vándorol a keresetnövek
mény. 

Mi történt és mit lehet ten
ni - teszik fel egymásnak és . 
természetesen a szakszerve
zeti tisztségviselőknek a kér
dést a magukat becsapva ér
ző emberek. Bele· kell-e tö
rődni abba, hogy nem öt ha
nem huszonöt százalékos re
álbércsökkenést okoz az adó
jogszabályok változása? Sze
rintem nem, de ahhoz, hogy 
eldönthessük mit tegyünk 
előbb meg kell ismerni a kö
rülményeket. 

A történet a múlt év októ
berében kezdődött a kor
mány MÁV-ról szóló határo
zatával, amiben megtiltották 
a bértömeg növekedését. A 
vasútvonalak bezárása és a 
munkahelyek megszűntetése 
ellen a vasutas-szakszerveze
tek azonnal tiltakoztak, egy
ben megfogalmazták bérkö
vetelésüket. A sztrájknyomás 
alatt létrejött megállapodás 
ugyan nem biztosította az 
inflációt követő bérfejlesz
tést, de a megbékélés érdeké
ben kompromisszumként el
fogadtuk a társadalomra ter
helt átlag öt százalékos reál
bércsökkenést. Nehéz lenne 

ránk fogni, hogy visszaéltünk 
sztrájkképességünkkel! 

Csakhogy, amíg a szak
szervezetek a MA V vezeté
sével egyeztettek, az Ország
gyűlés elfogadta a személyi 
jövedelemadó változásait, 
amiben például megszűnt a 
gyermekek után járó adó
kedvezmény. 

Az eredmény siralmasabb 
mint hinnénk. A keresetnö
vekmény átlaga a megállapo
dás szerint ugyan a leg
rosszabb esetben is eléri a 13 
%-ot, de a korábbi évektől 
eltérően a MÁV nem kapott 
pénzt a bértömeg növelésére. 
Magyarul a béremelést ki 
kell gazdálkodnia. Gondo
lom könnyű kitalálni, hogy 
miből akarja - vagy tudja -
a vasút vezetése a fedezetet 
előteremteni. Igen létszám
csökkentésből. Igaz, ennek 
homlokegyenest ellentmond 
a december 13-án megkötött 
megállapodás foglalkoztatás
ról szóló pontja, amely 
egyetértési jogot adott a 
szakszervezetek számára. Az 
azóta a szolgálati helyeken 
lefolytatott egyeztetések 
összegzéseként pedig idén is 
kiderült, hogy nem csökken
teni, hanem növelni kellene a 
MÁV létszámát. 

Vajon a megállapodás me
lyik pontja fog érvényesülni? 
Sok választás nincs, a brutt6 

bérfejlesztés megtörtént, a 
munkahelyek megőrzése pe
dig a Vasutasok Szakszerve
zete céljai közt első helyen 
szerepel. A vállalat terhére 
további bérkövetelést nem le
het megfogalmazni, mert így 
is nehéz csatákat kell vív
nunk a létszám megőrzéséért. 

Mi a megoldás? A nettó 
keresetek csökkenése miatt 
keletkező sérelmünket oda 
kell címezni, ahol az orvosol-

ható. Ez pedig a Kormányra 
tartozik. Hangsúlyozni kell: 

nem politikai, hanem gazda
sági jellegű elvárásaink van
nak! 

Tulajdonképpen azt kell el
dönteni, hogy megfogalmaz
zuk-e a követelést, vagy ho
mokba dugjuk a fejünket. Tu
dom vannak olyanok, akik 

mire ez a cikk megjelenik in
dulatukat furcsa módon a 
szakszervezeteken vezették 
le. A gondom az, hogy pon
tosan ők azok akik lemond
tak az érdekeik érvényesíté
séről. Tőlük azt kérem, adja
nak esélyt saját maguknak. 
Hiszen ha csupán a Kormány 
szándéka érvényesül, az a 
képtelen eset fordul elő, hogy 
a vasutasok bruttó bérfejlesz
tésének nagy része az állam
kasszába vándorol, aminek 
áraként ráadásul 7-8 ezer em
bert el is kellene bocsátani. 

Az a tény, hogy a megálla
podás megkötését követően 
megváltoztak azok a körül
mények, amelyek a kompro
misszum létrejöttekor fenn
álltak mindenképpen új hely
zetet teremt. A Vasutasok 
Szakszervezete nem pusztán 
bruttó, hanem valóban elkölt
hető fizetésemelést követelt 
tagjai részére. Az új körülmé
nyek közt csak mi fogunk 
tudni segíteni magunkon. 
Ilyen alapon senki más nem 
tesz nekünk szívességet! 

A kezdeményezés felelős
sége a Vasutasok Szakszerve
zete Alapszabályában megfo
galmazott célok szerint a mi 
kezünkben van. Sérelmeinket 
nem szabad magunkban tar
tani, de jó döntést nem lehet 
indulatból hozni, mert ha 
egymásnak esünk az csak 
mások malmára hajtja a vi
zet. 

Karácsony Szilárd 

,, ,, 

FEKETEN-FEHEREN 
A Vasutasok Szakszerve

zete tagságát leginkább ér
deklő témáról - a nettó ke
resetek alakulásáról - la
punk mostani számában 
több helyen is szóltunk. A 
teljesség igénye nélkül - fe
ketén-fehéren -kiszámítot
tuk néhány a vasutasság 

Bruttó bér 
Havi adóelőleg (1 gyermek esetén) 
Nettó fizetés 
Bruttó bér 
Havi adóelőleg (2 gyermek esetén) 
Nettó fizetés 
Bruttó bér 
Havi adóelőleg (gyermek nélkül) 
Nettó fizetés 
Bruttó bér 
Havi adóelőleg (2 gyermek esetén) 
Nettó fizetés 
Bruttó bér 
Havi adóelőleg (gyermek nélkül) 
Nettó fizetés 

körében jellemző keresetre 
a bérfejlesztés és az adójog
szabályok változásának ha
tásait. 

Az alább közölt táblázat
tal mindössze azt szeret
nénk érzékeltetni, hogy 
egyes adókedvezmények 
megvonása (eltartott gyer-

mek után járó kedvez
mény) és változása (társa
dalombiztosítási járulék) 
változatlan bruttó bérek 
mellett milyen hatással 
vannak a nettó keresetekre, 
illetve a 12,5 %-os alapbér
változás milyen keresetnö
vekedést jelent 1995-ben. 

1994. évi 1995. évi régi bér és 1995.évi bérfejlesztés 
mérték új adószabályok utáni állapot 

esetén 
16.700 16.700 18.800 

95 595 1.054 
13.818 14.018 15.396 
30.000 30.000 33.800 
4.096 4.596 5.862 

22.154 21.654 23.713 
30.000 30.000 33.800 
4.896 4.596 5.862 

21.354 21.654 23.713 
45.000 45.000 50.600 
9.075 10.550 12.734 

30.3000 28.825 31.541 
45.000 45.000 50.600 
9.875 10.550 12.541 

29.500 28.825 31.541 
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Ahogy közeledik az üze
mi tanács választás egyre 
több kérdés merül fel az 
érintettekben. A "kék 
pont" alatt korábban meg
fogalmaztuk a választások 
tétjét és a jelöltállítás né
hány részletét. De nem 
esett még szó a lényegr61: 
az üzemi tanácsokról! 

A választókat alapvető
en egy kérdés érdekli: mi
ért jó nekem ha elmegyek 
sz.avazni? 

Ahhoz, hogy a kérdést 
meg tudjuk válaszolni, 
meg kell ismernünk a 
munka világát meghatáro
zó és alkotó szereplők ér
dekeit. Kik ezek a szerep
lők? Az állam, a munka
adók és a munkavállalók, 
illetve akiket képviselő és 
védő szakszervezetek. 

Az állam feladata a gaz
dasági környezet kiegyensú
lyozott működéséhez szük
séges szabályok és tör
vények megalkotása. Az 
állam akkor teljesíti meg
felelően ezt a feladatát, ha 
a szabályok megalkotása
kor a polgárai érdekeiből 
indul ki. Nekünk polgá
roknak pedig a-jólét a fon
tos. Az általunk - jó érte
lemben - irigyelt államok
ban a jólét alapját a gazda
ság magas teljesítőképes
sége és a megtermelt javak 
igazságos elosztása bizto
sítja. De hogyan lehet erre 
a szintre eljufui? A sok 
egyéb mellett egyik alap
vető feltétel a tartós mun
kabéke. A munkabéke je
lentőségét felismerve a 
munkaadók és a munka
vállalók együttműködésé
nek eszközéül szolgáló 
üzemi tanácsok elődjeinek 
létrehozását már a múlt 
század elején törvények 
szabályozták a gyorsan 
iparosodó országokban. 
Jóval az önként szervező
dő szakszervezetek megje
lenése előtt, vagy inkább 
az önszerveződési folya
mat letörése érdekében be
vonták a cég ügyeibe a 
munkások közt tekintély
lyel rendelkező idősebb 
mestereket. 

A szándék az együttmű
ködés és annak segítségé
vel a munkabéke megte
remtése volt. Sajnos a 
munkavállalók számára 
nem jelentett túlzott bele
szólási lehetőséget a cég 
ügyeibe, a tulajdonosok 
pedig töblmyire az állami 
törvénykezés által rájuk 
kényszerített eszköznek 
érezték, ami miatt haté
konysága akkoriban meg
kérdőjelezhető volt. 

A munkások a kizsák
mányoiásuk ellen és a 
munkakörülményeik javí
tása érdekében több bele
szólási jogot követeltek 
maguknak, melynek érvé
nye�ítéséhez egyleteket, 
egyesületeket hoztak létre. 

MAGYAR VASUTAS 

A lényeg 
gyen miről dönteni, a 
szakszervezeteknek előbb 
ki kell alkudnia az erre a 
célra felhasználható forrá
sokat. Tulajdonképpen a 
kétféle képviselet egymás
ra van utalva. Ha nincs az 
adott vállalatnál szakszer
vezet, beszűkül az üzemi 
tanács mozgástere, ha pe
dig nem jön létre üzemi ta
nács, akkor a szakszerve
zet elveszítheti jogosítvá
nyai egy részét. 

Ezek voltak a szaicszer
vezetek elődei. Mintegy 
száz-százhúsz éves törté
nelmi folyamat érlelte ki a 
mai viszonyokat. 

A dolgozók és a gazda
sági vezetők együttműkö
désének - elsősorban a 
nyugati demokráciák - kü
lönböző fórumai más és 
más szerepet betöltve egé
szítik ki egymást. A szak
szervezetek a rendelkezé
sükre álló eszközökkel ki
harcolták a kollektív szer
ződéskötési jogot, mely
nek segítségével a bérek 
megállapításában ágazati 
megállapodásokat kötnek. 
Ezeknek a megállapodá
soknak a színtere nem a 
munkahely. Ennek kö
szönhetően a szakszerve
zeti harc egyre feljebb to
lódásával a munkaválla
lók és tisztségviselők koc
kázata jelentős mérték
ben csökkent. Ugyanakkor 
mind a munkaadók, mind 
a foglalkoztatottak szük
ségét érezték a vállajaton 
belüli egyeztetésnek. Igy a 
munkaharcot vívó szak
szervezetek és a munkabé
ke eszközéül szolgáló üze
mi tanácsok feladatai ketté 
váltak. 

Magyarországon lénye
gében a Nyugat-Európá
ban bevált érdekegyezte-

tési rendszer elemeit ültet
te át az 1992. július l-től 
érvénybe lépett és ma is 
érvényes Munka Tórvény
könyve, amely szabályozza 
az üzemi tanácsok létreho
zásának és működésének 
szabályait. A törvényi sza
bályozás sok kritikát kapott 
az utóbbi időszakban, mind 
a munkaadók, mind a szak
szervezetek. részéről. Ezek 
részletezésétől eltekintve az 
üzemi tanácsokban rejlő le
hetőségekre szeretném fek
tetni a hangsúlyt. 

A törvény értelmében az 
üzemi tanácsok a munka
vállalók a vállalat vezeté
sében való részvételét tes
tesítik meg. Olyan jogosít
ványokat látnak el, me
lyek egy részét korábban a 
szakszervezetek gyakorol
tak, azzal a különbséggel, 
hogy nem kizárólag a 
szakszervezeti tagokat, ha
nem valamennyi munka
vállaló érdekeit képviselik. 
Gyakran felteszik a kér
dést, hogy ha az üzemi ta
nács mindenképpen kép
visel, miért legyek szak
szervezeti tag? Az ok 
rendkívül egyszerű. Pél
dául az üzemi tanács 
együttdöntési jogot gyako
rol a vállalat jóléti pénz
eszközeinek odaítélésé
ben, de ahhoz, hogy le-

Nem csak tartalmában, 
de eszközökben is más
más lehetőség áll a két in
tézmény rendelkezésére. 
Addig míg az üzemi ta
nács az egyeztetés eszkö
zével élhet, addig a szak
szervezet egyéb, úgymond 
keményebb fegyvereket, 
mint például a sztrájkot is 
bevethet. 

Az egymásra utaltság 
nyilvánvaló. A szakszerve
zet és az üzemi tanácsok, 
mint a munkavállalók 
képviseletét ellátó tör
vényes eszközök létezésé
ről csak a munkavállalók 
döntenek, de nekik dönte
niük kell. 

Az írás elején feltett kér
désre a válasz ezek után 
következőképpen hang
zik: Aki részt vesz a vá
lasztásokon, hozzájárul 
ahhoz, hogy az általa vá
lasztott személyek képvi
seljék érdekeit. Ellenkező 
esetben saját magától és 
társaitól is megvonja ezt a 
lehetőséget. 

Karácsony Szilárd 

� 
, 

MVJ MAV 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 dízelmozdony 

javítás 
- motorkocsi javítás 

villamos felsővezeték-szerelőkocsi javítás 
különleges rendeltetésű pályaépítő járműjaví
tás 
sínautójavítás 
vasúti nosztalgiajármű javítás 
Bzx motor mellékkocsi átalakítás BZ motor
kocsivá 

- román mozdony átalakítása új, más típusú 
motor és hajtómű beépítésével 

- 2-4 tengelyes személykocsijavítás 
mechanikus hajtóműjavítás 

- PRÁGA 2M70 típusú hidraulikus hajtóműja-
vítás 

- dízehpotor javítás 
- irányváltó javítás 
- ütközőjavítás 
- forgóváz javítás 

- kerékjavítás abroncsozással 
- légtartályjavítás 

Tervezünk és gyártunk: 
- forgácsolt alkatrészeket 
- kovácsolt munk:adrabokat • 
- lakatosipari termékeket 
- fém- és acélszerkezeteket 
- szerszámokat 
- faipari termékeket 
- műszaki gumiárukat 

Szolgáltatásaink: 
- láng- és plazmavágás 

szemcseszórás 
- emelőgépek-, kötöző elemek vizsgálata és ja

vítása 
- villamos érintésvédelmi vizsgálatok elvégzé

se belföldi és külföldi bérfuvarozás, daruzás 
- személyszállítás (autóbusz, mikrobusz) 
- szennyvízszállítás, szennyvíztisztítás 

MEGBÍZHATÓ TRADÍCIÓRA 
ÉPÍTJÜK JÖVŐNKET. 
További felvilágosítás: 

�
�

O
),, 

/ MARKETING OSZTÁLY -� 
Tel.: 07 /29-31, 07 /28-05 

�/ _____ _______ 
tel./Fax: 04/313-313 

A kék pont segít Önnek dönteni! 

"Minden érv 
o_lyan erős, mint 
a képviselője" 

(La Fontaine: A farkas és a bárány) 

A 
VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETÉNEK 
kitűnő érvei vannak 

tagjai védelmére! 

•• 

Onnel együtt az 

velünk van! 

5 
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Érdekvédelmi horizont 

Zártkörü 

nyilvánoss�ág 
Tavaly kés6 6sszel, amikor 

a társadalmi-gazdasági meg
állapodás előkészületei még 
magas fordulatszámon pö

rögtek, egyik alkalommal 
részt akartam venni ·azon az 
értekezleten, ahol a Munkaü
gyi Minisztérium vezetői az 
egyik szakszervezeti konfö
deráció tisztségvisel6ivel tár
gyaltak. Zártkörű a megbe
szélés - kaptam az udvaria
san határozott elutasítást. -
Nem hívtuk a sajtó képvise-
16it. 

Meglepett és kissé fel is 
paprikázott az elzárkózás, hi
szen addig az Érdekegyezte
t6 Tanács plenáris ülései is 
nyilvánosak voltak. Érdeklő
désemre, hogy miért váltot
tak zártkörúre az illetékesek, 
azt a magyarázatot kaptam az 
egyik minisztériumi vezető
től, hogy ehhez joguk van a 
tárgyaló partnereknek és né
ha szükségesnek is érzik az 
újságírók távoltartását, mert 
így nyugodtabban, bizalma
sabban beszélhetnek olyan 
dolgokról, amelyek csak rá
juk tartoznak. 

Valóban, lehetnek ilyen 
szituációk, alkalmak, találko
zók. Ezt aligha vitathatja bár
ki is. Ha ez segít az előreha
ladásban. Ám mint látjuk, a 
megállapodás megszületésén 
a titkolózás, a zárt ajtók mö
götti alkudozások sem segí
tettek. Merthogy később sza
porodtak a zártkörű megbe
szélések. És nemcsak az ér
dekegyeztetés fórumán. 
Megfigyelhet6 e jelenség ter-

jedése a közélet más terüle
tein is. Egyre több a nyilvá
nosság· kizárásával zajló 
összejövetel. 

Nem jó jel. Lehangoló, 
mert nem erről volt szó a 
kormányprogramban, hanem 
a nyíltságról, a társadalmi 
párbeszédről, amelynek a je
lentősége különösen nagy a 
nehéz időkben, mert enyhíti 
a megszorítások következ
ményeit, beleszólást biztosít 
a terhek elosztásába, az 
érintettek sorsának alakítá
sába. 

Nemsokára indul az állam
háztartási reform, az oktatás, 
az egészségügy, a közszolgá
lat, a szociálpolitika területé
nek átalakítása, ami húsba 
vágó, mert sok munkaválla
lót érint egzisztenciálisan. 
Eközben az emberek többsé
ge azt sem tudja, mi az az ál
lamháztartási reform, s mi
lyen következményekkel jár. 
Márpedig, ha az emberek 
nincsenek beavatva, nincse
nek tisztában a nagyarányú 
átalakulás társadalmi hatása
ival, akkor sok konfliktusra 
kell számítaniuk az illetéke
seknek. A közvélemény fel
készítése, megnyerése nélkül 
aligha számíthatnak sikerre 
az államháztartási reformbi
zottság tagjai. Ez ugyanis 
csak nyílt szóval, társadalmi 
párbeszéddel, a nyilvánosság 
igénybevételével és betartá
sával lehetséges. 

Kárpáti Sándor 

,IAGY..\R \'..\Sll.\S 

Nemzetközi konferencia 
a munkaügyi kapcsolatokról 
A Vasutasok Szakszervezete 

a Magyar Tudományos Akadé
·mia konfliktuskutató központ
jával kooperálva, február 18-
19-én, ,, Vállalati szintű mun
kaügyi kapcsolatok az átalaku
lás folyamatában" címmel 
nemzetközi konferenciát ren
dezett Budapesten. A konfe
rencián, melynek a VSz Ben
czúr utcai központja adott ott
hont, tíz ország kutatói vettek 
részt. 

A konferencia témájához 
kapcsolódva els6nek dr. Már
kus Imre, a VSz elnöke tartott 
tájékoztatót. Elöljáróban a 
rendszerváltozás utáni állapo
tokról, a munkavállalók hely
zetéről, a szakszervezetek ér
dekvédelmi, érdekképviseleti 
munkájának alakulásáról be
szélt. Konkrét példákkal is 
szo,lgált. Elmondotta, hogy a 
MA V-nál, mint az ország leg
nagyobb vállalatánál, a koráb
bi egy szakszervezet mellett 
további tizenkettő alakult. Az 
elmúlt évi üzemi tanács vá
lasztásokon történt megméret
tetés után azonban csak há
romnak, a Vasutasok Szakszer
vezetének, a Vasúti Dolgozók 
Szabad Szakszervezetének és a 
Mozdonyvezetők Szakszerve
zetének sikerült a vagyonme
gosztás szempontjából fontos 
10 százalékot elérni, illetve 
meghaladni. A kollektív szer
ződés és bértárgyalásokon en
nek a három szakszervezetnek 
van jogosultsága a munkaadó
val tárgyalni és megegyezni. 
Az elnök konkrét példaként 
említette a múlt év végén 
sztrájkkal kikényszerített bé

ralkut. Ez a három reprezenta
tív szakszervezet összefogása, 
harcos kiállása eredményeként 
született meg. 

Mint általános jelenségről, 
szólt a munkavállalók biza
lomvesztéséről, majd megem
lítette, hogy ez év májusában 
lesz hazánkban az üzemi ta
nács választások második for
dulója. Ez a szakszervezetek 
számára azért fontos esemény, 
mert ott dől el, hogy melyik 

érdekvédelmi szervezetnek 
mekkora szelet jut a tortából. 
Pontosabban fogalmazva, mi
lyen lesz a vagyonmegosztás 
mértéke. 

A VSz elnökének tájékoz
tatója után Szabó Zoltán, a 
MÁV Vasjármű Kft. ügyveze
tő igazgatója a vasút életében 
történt változásokról adott váz=
latos ismertetést. 

A tájékoztatók után a konfe
rencia Makó Csaba professzor 
elnökletével folytatta munká
ját. Egyébként a professzortól 
tudtuk meg, hogy a nemzetkö
zi kutatásban tizennégy or
szág vesz részt. 

Japánból ketten jöttek el Bu
dapestre. Akihiro lshikova pro
fesszor és Toshimasha Shivais
hi a tokiói Munkaügyi Kutatá
sok Tanácsának a tagja. A pro
fesszortól kérdeztük: mikor és 
milyen célból kezdódtek a fel
mérések: - Japánban tíz évvel 
ezelőtt az elektronikai ipari 
dolgozók szakszervezeti szö
vetsége kezdeményezte a fel
mérést - válaszolta. - Azóta a 
szakszervezeti föderáció több 
kutatást is végzett a munká
soknak a szakszervezetekkel 
szembeni beállítottságairól. A 
felméréseket követően arra is 
kíváncsiak voltak, hogy más 
országokban hogyan gondol
kodnak a munkások a szak
szervezetekről. A vizsgálatok 
tapasztalatai szerint a fiatalok
nak hiányosak az ismereteik, 
ezért közömbösek a szakszer
vezetek iránt. Ezek a tapasz
talatok voltak az elindítói a 
nemzetközi kutatások kiszéle
sítésének. 

Akihiro professzor és kollé
gája egyaránt örömmel nyug
tázta; hogy a vendéglátó ma
gyar vezetők tájékoztatói je
lentős mértékben segítették 
őket a magyar valóság megis
merésében. 

A kétnapos konferencia 
Makó Csaba professzor érté
kelése szerint is eredményes 
munkát végzett. 

V. F. 

KÖRMEND 
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A Magyar Vasutasok és Hajósok Országos Szabad Szak
szervezete 194 7. decemberében tartotta 11. kongresszusát. A 
korabeli beszámolóból megállapítható, hogy a közlekedési 
kormányzat 1945-től 560 millió forintot fordított a vasút 
helyreállítására, szociális létesítmények építésére. Sok mil
liót fordítottak a munkafeltételek javítására. 

Ebben''az időben 215 szakszervezeti helyi csoport és 138 
üzemi bizottság működött. A helyi csoportok irányításával 
3169 bizalmi dolgozott, akiket a fóbizalmiak irányítottak. 

Érdekes szakszervezet-történeti dokumentum a központi 
vezetőségnek a II. kongresszusra kiadott, igényes nyomda
technikával készült jelentése, amelyből érdemes most rész
leteket közölni, hiszen a jelenkor számára is hordoz elgon
dolkoztató üzenetet. 

Abban az időben a vasutasok külön-külön semmiféle 
eredményt nem érhettek volna el, ha szervezetlenül, erős 
szakszervezet nélkül indultak volna harcba a mindennapi 
kenyérért. 

"A tagok érdekében kíméletlen, sokszor késhegyig men6 
harcot kezdtünk a nyomor és nélkülözések enyh{tésére" írta 
a beszámoló. A szakszervezet az étkezési és beszerzési ak
ciók ezreit indította el, s csökkenteni tudta az éhséget. Az 
els6 látható eredmény az egységes családi pótlék kiharcolása 
volt. Megszületett az új vasutas státusz is, amely Európa 
szerte feltűnést keltett. 30 OOO órabéres munkást nevezett ki 
a szakszervezet. Az új státusz munkaköri csoportba sorolta 
a dolgozókat és ezzel eleve megakadályozta az elmúlt rend
szerek aránytalan fizetéskülönbözeteit. Nagy jelentőségű 
vívmány volt a nyugdíj felemelése, a túlórák egységes al
kalmazása, a változó illetmények egységesítése, az üzemi 
jutalékrendszer kidolgozása. Megszervezték a vándor kelen
gyeakciókat, elhelyezték az árvákat, karácsonyi segélyeket 
osztottak, napköziotthonok, óvodák nyíltak, amikkel a vas
utas családok életén könnyítettek. 

A szakszervezet sokat tett a munkanélküliek foglalkozta
tásáért is. Több mint 18 ezer vasutasnak teremtettek mun
kaalkalmat. 

A korabeli szakszervezet a Magyar Államvasutak Beteg
ségi Biztosító Intézetének, valamint a Nyugdíjintézet intéző 
bizottságában 70 százalékos arányban foglalt helyet és védte 
a dolgozók érdekeit. Törődtek a fiatalokkal is. Vasutas Ifjú
ság címen külön sajtóorgánum jelent meg, amely a Szak
szervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom vasutas gárdájá
nak dinamizmusáról adott képet. 

Hosszan lehetne még soro,lni a szakszervezet rövid idő 
alatt elért eredményeit az ország építésének hőskorában. 
Mindenképpen érdemes azonban külön is emlékezni a szak
szervezet hivatalos lapjára, amely akkor az ország első szak
szervezeti újságja volt, a Szabad Vasutasok és Hajósok lap
jára. Nagy anyagi áldozattal készült, de a szakszervezet ve
zetői nem sajnálták rá a pénzt. 1945. decemberében 23 ezer 
példányban, négy oldalon jelent meg, kés6bb már 8-12 ol
dalon 130 ezer példányban képes üzemgazdasági- és hajós 
melléklettel bővítve került a dolgozók kezébe. Az újság el
érte azt a célt, amely napjainkban is minden kiadó és szer
kesztő álma: az olvasók alig várták a megjelenését. 

- ar

(Folytatjuk) 

,,Az életminoség javításáért, Tizenheten visszaléptek 
a mozgásszervi betegekért'' 
Kiss István Lakitelek ál

lomásfőnöke nyílt levélben 
kéréssel fordult valamennyi 
tényleges és nyugdíjas 
MA V dolgozóhoz, vala
mint valamennyi vasutas 
szakszervezethez, hogy a 
beteg vasutasoknak meg
maradjon Zalakaroson a 
MÁV Gyógyház. Megtud
tuk: dr. Kuti Erzsébet főor
vosasszony elnökletével 
megalakult 

,,Az életminőség javítá
sáért, a mozgásszervi be
tegekért Alapítvány". En
nek célja: - a betegek ma
gasabb szintű ellátáshoz 
szükséges műszerek, gép
park felújítása, kibővítése; 
- az életminőség javítását 
szolgáló mozgásterápia 
biztosítása, (torna, sport
eszközök); - helyiségek 

kulturáltabb kialakításához 
való segítségnyújtás. 

Kérik és várják azon 
egyének, intézmények, 
szervezetek pénzadomá-
nyait, akik céljaikat megér
tik és támogat�ra méltó
nak találják. A támogatás 
összegének nincs alsó és 
felső határa. Mindenki ere
jéhez mérten, akár pár száz 
forintos támogatást is kö
szönettel vesznek. 

A felajánlás a hatályos 
adójogszabályok szerinti 
kedvezményeket élvezi, 
ezért kérik az adományozó
kat, hogy az átutalási csek
ken jelezzék, amennyiben 
igényt tartanak az adóeljá
ráshoz felhasználható iga
zolásra, melyet címükre 
megküldenek. 

Befizetési csekket az 

alábbi helyeken lehet kémi 
levélben vagy telefonon: 

MÁV 
Mozgásszervi 

Rehabilitációs Intézet 
8749 7Alakaros, 

Termál út 6. 
Üzemi telefon: 

05/44-44 
Postai telefon: 
93/340-122; 
93/340-131 

MÁV 
Állomásfőnökség 
(,()65 Lakitelek, 

Széchenyi krt. 64. 
Üzemi telefon: 

06/43-12 
Postai telefon: 

76/342-017 

a Vasutasok Szakszervezetébe 
December 12-én választot

ták Simon Kálmánné vezény
lőt szb-titkárrá Körmenden. 
Édesapja is vasutas volt, fér
je fővizsgáló. 1965-ben első 
munkahelyeként került ide 
Körmendre, kocsifelírónak 
és távú-ásznak. D olgozott 
még J\jkán, Szombathelyen, 
Porpácon és Vépen. Az aklm
ri taglétszám, rövid idő alatt 
ötvenegyre emelkedett. Ez 
most 86 százalékos szerve
zettségnek felel meg. Az újak 
valamennyien visszalépők, ti
zenheten a VDSzSz-től jöt
tek. Ez nem mondható min
dennapinak egy kis vasi vas
útállomáson. 

- Mi történt Körmenden? 
kérdeztem a mindig mosolygó, 
energikus szakszervezeti tit
kárt. 

- Általános, hogy az embe
rek - főleg a valamikor egy 

nagy családnak számító vas
utasok - soha nem voltak 
olyan messzire egymástól, 
mint most. Igénylik a törődést, 
a beszélgetéseket és főleg a fo-
1 yamatos információt a MÁV
ról és a szakszervezetről. 

- Ez hozta 6ket vissza? 
- Ez is. Nehéz helyzetben 

van mindenki. Várják a segít
séget. Én ennek mindenkor • 
régebben is munkakörömnél 
fogva - igyekeztem megfelel
ni. Most kiegészítem a VSz-tól 
kapott szóbeli és írásos tájé
koztatókkal. Az utóbbiakat va
lamennyi munkahelyre külön
külön is kiküldöm. 

- Ön tíz esztendeje vezény
lóje az állomásiaknak és az ide 
tartozó utazóknak. Nem nép
szerű beosztás ... ? 

- Nézze; minden vezetőt így 
engem is szidnak! Mindezek 
ellenére érzem és bírom az 

emberek általános bizalmát. 
Mindent megteszek a munka
társaimért. Ezekkel a minden
napok során van módjuk 
meggyőződni. Ahol tudok se
gítek mindenkin. Látni Simon 
Kálmánnén, hogy szereti, érti 
és élvezi a vasutat. Nem öntelt, 
de elégedett önmagával. Bátor. 
is a maga módján, de módsze
resen. Tudja, hogy ebből a na
gyon nehéz helyzetből a gaz
dasági vezetb, a dolgozókat 
összefogó, megfelel6 toleranci
ával bfró szakszervezetekkel 
talán el6bb lehet kijutni. 

Tagszervezést nem folytat
tak, most sem teszik és nem is 
tervezik. Helyette most farsan
gi bálra és nőnapra készülnek. 
A mindennapokat ilyen családi 
jellegű összejövetelekkel sze
retnék jobbá és elviselhet6bbé 
tenni. 

Sz. Jakab István 





Heti pihenönap 
- túlmunka 

Szak.szervezetünkhöz 
több levél érkezett a 
tisztségviselőktől, mely
ben a heti pihenőnapon 
történő foglalkoztatásról 
és a túlmunkáról érdek
lődnek, pontosabban en
nek szabályairól. A kér-

ÁRA: 11 Ft 

dés közérdekű: a válasz 
- a Magyar Vasutas ha
sábjain keresztül -, re
méljük, sok-sok vitát 
eloszlat a munkáltató 
és a munkavállaló kö
zött. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Lakbéremelés 

A bérlól< nevében 
� z if ogást em I 

A Vasutasok Szak
szervezete a bérlők ne
vében a MÁV RT.-nél 
kifogást emelt a lakbér
emelés ellen. A Vasuta
sok Szakszervezetéhez 
tömegével érkeznek az 
észrevételek a MÁV Rt. 

által egyoldalúan elha
tározott, illetve utasítás 
formájában kiadott lak
béremelés ellen - ér
dekvédelmet és képvi
seletet kérve. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Létszám- és 
bérgazdálkodás 
Tavaly tovább csökkent 

a foglalkoztatottak aránya 
A múlt évben tovább csökkent a MÁV Rt.-nél foglalkozta
tottak szá!'la, bár nem olyan mértékben, mint a korábbi idő
szakban. lgy az 1994 évi teljes munkaidős átlagos állományi 
létszám 72 429 fő volt, amely 4691 fővel, 6,1 százalékkal ke
vesebb az előző évinél. A létszámcsökkenés 946 fővel a ter
vezettet is meghaladta. A létszámváltozás megközelítőleg 
azonos mértékű volt, mind a fizikai, mind a szellemi foglal
kozásúaknál. Csökkent a részmunkaidősök száma is. Kivétel 
nélkül valamennyi szakág az előirányzottnál kevesebb mun
kaerőt foglalko�tatott. 

A múlt évben a vasiiti mun
kaviszonya összesen 8096 f ó
nek szűnt meg. Egy évvel kfi
rábban - 1993-ban - a MA V 
Rt.-to1 összesen több mint 24 
ezer Jó vált ki, tehát három
szor annyi, mint 1994-ben. 
Továbbra is jelentős volt azok 
száma (1297 fo"), akik koren
gedménnyel kerültek nyugdíj
ba, de negyedére csökkent 
(1242 Jó) azok száma

) 
akik 

munkaviszonyát a MA V Rt. 
rendes f e/mondással szüntette 
meg. 

A munkaidő 
kihasználtsága 

1994-ben a havi átlagos tör
vényes munkaidő 175,2 óra 
volt, amelyből 37,6 órát a 
munkavállalók nem töltöttek 
munkahelyükön. Tehát a vesz
teségidó mértéke 21,4 száza
lék, ez viszonylag magas, de 
közel 4 százalékkal kevesebb 
az előz ő évinél. A csökkenés 
főleg azért következett be, mert 
a betegség miatt kieső munka
idő közel 13 százalékkal keve
sebb volt, mint korábban. 

Tovább növekedett viszont 
az igazolt (fizetett) távollé-

tek száma (7,5 százalékkal). 
Csökkent mintegy 214 ezer 
órával (kereken 10 százalék
kal) a teljesített túróra. Bár a 

(Folytatás a 2. oldalon) 

1 
A MÁV Rt.-nél műkö

dő alábbi szervezetek: 
- a képviselettel ren

delkező szakszervezetek, 
- a központi üzemi ta

nács és a 
- MÁV Rt. mint mun

káltató 
a mai napon létrehoz

ták az 1995 májusában 
tartandó üzemi tanácsi és 
munkavédelmi képvise
lőválasztások egyidejű 
lebonyolításának elősegí
tésére az országos koor
dinációs bizottságot (to
vábbiakban: OKB.) 

Az 0KB a választások 
időpontjául 1995. május 
23., 24., 25. -i napokat je-
löli ki. '-' 

Azon szolgálati helye
ken, ahol a választások 

Megkérdeztük az álla.mtitkárt 

Megszünik vagy 
megmarad 

a vasútegészségügy 
önállósága? 

• 
---

A Vasutasok Szakszervezete volt a kezdeményezője 
annak a március 2-án rendezett és estébe nyúló ta
nácskozásnak, melynek a vasútegészségügy helyzete 
és jövőjének kilátása szerepelt a napirendjén. A vas
utasokat, különösen a nyugdíjasokat, miként a ko
rábbi években, évtizedekben, napjainkban is élénken 
foglalkoztatja: hogyan alakul a nem kis áldozatok 
árán kiépített intézményhálózat - a MÁV kórházak, 
gyógyházak, rendelőintézetek - sorsa. 

három napnál rövidebb 
idő alatt lebonyolíthatók, 
ott a fenn megjelölt idő
tartam végéhez ütköztet
ve jelöljék ki a választás 
napját a választási bizott
ságok. 

Felhívjuk a szolgálati 
helyek érdekeltjeinek fi
gyelmét, hogy a válasz
tási bizottságokat legké
sőbb 1995. március 27-ig 
létre kell hozni. 

Az országos koordiná
c1os bizottság felhívja 
valamennyi választásra 
jogosult munkavállaló fi
gyelmét a választásokon 

(Folytatás a 3. oldalon) 

való részvétel fontossá
gára. 

Budapest, 1995. márci
us 6.-án 

Az OKB-t létrehozó 
szervezetek: 

Mérnökök és Techni
kusok S:zabad S:zakszer
vezete 

Mozdonyvezetők 
Szakszervezete 

Utazó Dolgozók Egye
sülete 

Vasutasok Független 
Szakszervezeti Szövet
sége 

Vasutasok S:zakszerve
zete 

Vasúti Dolgozók Sza
bad Szakszervezete 

Központi Üzemi Ta
nács 
MÁV Részvénytársaság 

MÁV V SJÁRMÜ 
Járműjavító és Gyártó Kft. 
•}700 S.zombathcl;,. �zov a 8!> 
Tcl ax. 94'313 '.H � 

· S. alkalommal 

az 5. oldalon! 

Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely elevenen érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

Isten tudja hányszor elmondtuk már: ,,a Vasutasok Szakszer
vezete mindent megtesz azért, hogy a vasutasság számára, a 
részvételükkel létrehozott önálló MÁV egészségügyi rendszer 
életképes állapotban maradjon." Szakszervezetünkben soha 
senki sem vitatta, hogy - a megváltozol/ gazdasági-társadalmi 
körülmények miatt - elkerülhetetlen változtatásokra szükség 
van a MÁV egészségügyi rendszerében, de azt is mindig hoz
zátettük, mi nem nyugodnánk bele, ha ezt az állami egész
ségügyi intézményrendszerbe olvasztanák! 

Olvasóink bizonyára hallottak arról, hogy � külföldi szakér
tök bevonásával - hónapok óta folyik a vasút egészségügyi in
tézményeinek „átvilágítása", a szervezet racionális működésé
nek ellenőrzése. Mi azóta azon vagyunk, hogy ebben a témában 
a három reprezentatív szakszervezet és az átvilágító szervezet 
folyamatosan tartson kapcsolatot. A Benczúr utcai székházban 
legutóbb - éppen két hete - ,,konzultációra" invitáltuk a Köz
lekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium közigazgatási ál
lamtitkárát, a minisztérium több magas rangú tisztségviselőjét, 
a MÁV Rt. elnökét, vezérigazgatóját, a vasútegészségügy veze
tőit, a kórházak és intézmények igazgatóit. (Lásd e témáról szó-
ló írásunkat lapunk 3. oldalán - a szerk.) 

Ez a gremium elkerülhetetlennek tartotta a MA V egész
ségügyi szen·ezetén belül a változtatásokat, de a „beolvasztást" 
az állami egészségügybe ők is elképzelhetetlennek tartották. 
Felvetődött: alakuljon például egy „közhasznú társaság" a vas
útegészségügy működési feltételeinek biztosításár_a. (Ez a for
máció azonban nem lenne képes integrálni a MA V Rt. foglal
kozás-egészségügy törvény szabta követelményeit, a járóbeteg
rehabilitációt, nem beszélve azokról a pénzügyi problémákról, 
amelyet a törzstőke harminc százalékának „előteremtése" je
lentene.) A tanácskozáson előterjesztésre került egy olypn fi
gyelemre méltó javaslat, hogy (a „magyar állam - MA V Rt. 
szerződésének" az analógiájára) maradjon a három kórház -
mint a pályavasút - állami tulajdonban. Irányításukat ehhez a 
formához kell igazítani, és az állam vállaljon felette fenntartási, 
karbantartási kötelezettséget. A többi intézmény MA V Rt. tulaj
donú és irányítású legyen, mivel szorosan kapcsolódik a fog
lalkaztatás d'z egészségügyhöz és a rehabilitációhoz, valaniint 
a veszélyes üzemi időszakos on·osi ellenőrzés szükségességé
hez. Az itt ,,fennmaradó szabad egészségügyi kapacitás" hasz
nosítható lenne a hasonló orvosi ellátást, gyógyítást igénylő 
közúti közlekedési vagy postai munkavállalók körében. 

A Vasutasok Szakszervezete a jövőben is „házgazdája" ma
rad az egészségügy sorsát meghatározó tárgyalásoknak, sza
kértői egyeztetéseknek. Továbbra is szeretnénk színteret bizto
sítani ahhoz, illetve /ehető.�éget adni arra, hogy a véleményét, 
a jó szándékú javaslatait bárki e/mondhassa. 

A tét tehát óriási: a vasútegészségügy önállóságát mindenkép
pen meg kell őrizni, mert a mi orvosi ellátásunk színvonala - a 
vasutas-generációk anyagi áldozah·állalása gyümölcseként! -
jobb, mint az állami intézményekben nyújtható ellátásé. 

Az önálló vasútegészség-
ügy megőrzésének ,.frontjá- h 
ró/" ezután is rendszeresen 
,,(hadi) tudósítjuk" szakszer-
vezeti tagságunkat, a Magyar 
Vasutas tisztelt Olvasóit. 

- vasúti járműjavítás 

- fémmegmunkálás 

- acélszerkezet-gyártás 
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Megkérdeztük az államtitkárt 

Megszünik vagy megmarad 
a vasútegészségügy önállósága? 

(Folytatás az 1. oldalról) 

- Megszűnik a vasút
egészségügy önállósága 
vagy marad a jelenlegi 
rendszer? - Erről kérdeztük 
dr. Gyurkovics Sándort, a 
közlekedési tárca közigazgatá
si államtitkárát, aki a minisz
térium több vezető beosztású 
munkatársával együtt részt 
vett az említett tanácskozáson. 

- Régóta folyamatban van 
az egészségügy működési 
rendszerének a módosítása, a 
finanszírozási rendszer és az 
önállóság megmaradása ér
dekében. Ez a tanácskozás, 
melynek a Vasutasok Szak
szervezete adott otthont és dr. 

Márkus Imre elnök vállalta a 
házigazda szerepet, szintén 
azt a célt szolgálta, hogy kö
zösen keressük a legjobb 
megoldást. 

- Nehéz megtalálni? 
- Nem könnyű. Abból kell 

kiindulni, hogy ma túlkínálat 

van az ország kapacitásfeles
legekkel rendelkező egész
ségügy ellátásban. Ez az ál
lapot a vasútegészségügyi in
tézmények működésére is ki
hat. De szeretném hangsú
lyozni, hogy azok az intézke
dések, illetve azok a tárgya
lások, amelyeket már jó ideje 
folytatunk, nem az önállóság 

Dr. Gyurkovics Sándor 

veszélyeztetésének növelé
sét, hanem csökkenését szol
gálják. Eljutottunk már odá
ig, hogy a vasútegészség
ügy működtetése, valamifé
le szervezetben, kétféle 
képpen képzelhető el. 

- Hogyan? 
- Egyrészt alapítványként, 

vagy közhasznú társaságként, 
amelyet többféle tulajdonos, 
többféle támogató működtet
het, köztük részben az állam 
(költségvetés) is. Másrészt -
közvetlen költségvetési tá
mogatás nélkül - a MÁV-on 
belül működő szervezetként. 
Ez utóbbihoz azonban so� 
mindent garantálni kellene, 

., 

hiszen a MÁV jelenleg nem 
nyereségesen működő üzem, 
így nem tudná eltartani a vas
útegészségügy intézmény
rendszert. Arra lenne szük
ség, hogy egyrészt a társada
lombiztosítás teljes egészé
ben folyósítsa a MÁV Rt., 
mint gazdasági társaság kere
tében működő egészségügyi 
intézményrendszernek is azo
kat a támogatásokat, amelye
ket az államegészségügyi in
tézményeknek nyújt. Másrészt 
szükség van a Pénzügy
minisztérium, a Népjóléti Mi
nisztérim és az illetékes parla
menti bizottság egyetértésére is. 

- Ismerve az ország gaz
dasági állapotát, a költség
vetés hiányát, van-e remény 
a vasútegészségügyi intéz
ményrendszer önállóságá
nak a megmaradására? 

- Mi, a Vasutasok Szak
szervezetével, a másik két 
reprezentatív szakszervezet
tel és a MÁV Rt. vezetőivel 
azt akarjuk, hogy a vasút
egészségügy - még akkor is, 
ha az államegészségügyben a 
,,túlkínálat miatt" megszün
tetésekre kerül sor - fennma
radjon, változtatások nélkül, 
s ha lehet a jelenleginél jobb 
körülmények között tovább 
működjön. Megnyugtathatom 
az aggódókat, hogy ezt az in
tézményrendszert senki sem 
akarja a vasutasoktól elven
ni. Megmaradásának azon
ban feltételei vannak. Meg 
kell keresnünk azokat a for
rásokat, ahonnan erre a célra 
pénzhez lehet jutni. Termé
szetesen gondolni kell arra is, 
hogy a vasutasok ellátása 
mellett, különösen ott, ahol 
arra igény és kapacitás van, 
adott esetben vállalják külső 
betegek gyógyítását. 

A tárgyalásokat - az útke
resés jegyében - tovább foly
tatják. 

Visi Ferenc 

( J MAV DEBRECENI 
JÁRMÜJAVÍTÓ KFT 

4034 Debrecen, Faraktár u. 67. 
, 

VALLALKOZUNK 

- vasúti tartály- és teherkocsik futó, részleg és fővizsgálatára 
- teherkocsigyártásra, átalakításra, tartálytestgyártásra, 
- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fődarabok gyártására, javítására (légféktöm-

lők, laprugók, ütközők stb.) 
- vasúti nosztalgiakocsik felújítására, 
- daruk, tolópadok, vasszerkezetek (oszlopok, tetőszerkezetek) gyártására, ja-

vítására 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

VÁLLALKOZÁSI OSZTÁLY 
Tel.: 52/346-800/283 

Fax: 52/ 314-725 

vasúti tel.: 03/29-86 
• 

A vasutasok ragaszkodnak az egészségügyükhöz 

Vélemények 
A Rákosit is túlélt intézmény nem veszhet el a demokráciában 

A vasutasok hallani sem 
a�rnak arról, hogy a 
MA V egészségügyi intéz
ményei „beolvadjanak" az 
állami egészségügy rend
szerébe. Az idősebbek sze
rint a százéves vasútegész
ségügy kibírt már öt-hat 
politikai rezsimet, túlélte a 
Rákosi-rendszert, így fur
csa lenne, ha a demokráci
ában kellene megszűnnie. 
Az érzelmi okok mellett a 
vasutasok ragaszkodásának 
kemény anyagi o�i is van
nak, hiszen az Onkéntes 
Támogatási Alapból (ÖTA) 
több száz millió forintot 
for$lítottak már eddig is a 
MA V-intézmények műsze
rezettségének, diagnoszti
kájának a fejlesztésére. 

Dr. Kun Dezső, az ÖTA al
elnöke · százharmincezernél 
több nyugdíjas nevében 
mondja: meg kívánják őrizni, 
amit elődeik és maguk is évti
zedes munkájukkal elértek. A 
vasutasok 1930 óta, keresetük 
fél százalékát adják az, ÖTA
egyesületbe, amit a MA V jó
léti intézményeire és a rászo
rulók megsegítésére fordíta
nak. Némelyik kórház falán 
jelz!_ is a márványtábla, hogy 
az OTA támogatásával épült. 

Kun Dezső tíz éve nyugdí
jas, előtte 42 évig szolgált a 
vasútnál. Azt mondja, ha ki
kerülne a vasútegészségügy a 
vasút fennhatósága alól, be
csapva éreznék magukat. 
Még akkor is, ha tudják, 
hogy a vasutasok egész
ségügyi ellátását az állami 
egészségügyön belül is meg
oldanák. Megjegyzésemre, 
hogy van-e olyan helyzetben 
ma a MÁV, hogy egész
ségügyi intézmények tulajdo
nosa legyen, az alelnök úgy 
válaszolt: tudatában vannak a 
vasút nehéz anyagi helyze,té
nek, de a kormány és a MA V 
vezetőinek megállaJX)dásai 
reményt adnak arra, hogy le
het jövője a magyar vasút
nak. Egyébként pedig a vas
utasok is fizetik a társada
lombiztosítási járulékot, így 
a kórházaikat, rendelőiket, 
üzemorvosi szotgálataikat az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár működteti. A fejlesz
tések, beruházások tartoznak 
a tulajdonos MÁV-ra. 

Pintér Jánosnak, a Miskolc 
Tiszai pályaudvar segédve
zénylőjének az a véleménye, 
hogy a speciális munkakörül
mények miatt speciális orvo
si ellátásra, szűrővizsgálatok-

ra szoruló vasutasoknak sajá
tos egész,ségügyre van szük
ségük. Es ez a speciális 
egészségügyi nem változott 
meg az elmúlt évszázadban. 
Pintér János kollégáinak a vé
leményét is mondja, amikor 
úgy fogalmaz: az állami-ön
kormányzati egészségügyi át
szervezése, a csődközelbe jutó 
kórházak helyzete félel,met éb
reszt a vasutasokban. Es jogo
san kérdezik: miért akar újabb 
tulajdonhoz jutni a meglévők 
fönntartásával is nehezen bir
kózó állam? A vasutasok 
egyébként ugyanolyan adófi
zető JX)lgárai az államnak, 
mint bárki más, ennél fogva, 
ha most nincs pénze a MA V
nak kórházai és rendelőintéze
tei fejlesztésére, azt a közJX)nti 
költségvetésnek kellene meg
tenni helyette. Pinter János kö
vetendő példaként említi az 
oktatást, ahol függetlenül attól, 
hogy önkormányzati-e, vagy 
egyházi az iskola, a költségve
tésből kapja a normatív támo
gatást. 

A jászkiséri állomás kar
bantartó és gépjavító kft.-jé
ben dolgozó f3alogh Károly 
is hallott a MA V-egészségügy 
tulajdonlása körüli vitákról. 
Mint mondja, mindössze 24 
éve dolg(?.zik a vasútnál, azóta 
tagja az OTA-nak, de kollégá
ihoz l_rnsonlóan sajátjának érzi 
a MA V egészségügyet. Nem 
hinné, hogy a vasutasok ra
gaszkodása bárkit is kirekesz
tene a vasútegészségügy intéz
ményeiből. Maga is feküdt 
már kórházban, de kollégáin 
kív}il szinte mindig akadt ott 
MA V-on kívüli beteg is. Miért 
ne, ha van hely, ha a vasút or
vosaiban jobban megbíznak, 

mint a területi kórházakban 
dolgozó orvosokban. 

Kun Dezső ezzel kapcso
latban megjegyezte: a 300-
400 ezer vasutas és család
tagjának ellátása mellett má
sok gyógyít�sára is van kapa
citás a MA V egészségügyi 
intézményeiben. Ez azt is je
lentheti, hogy a „külsők" 
gyógyítása pénzt is hozhat a 
vasútegészségügynek. Meg
jegyezte továbbá: most épül
nek ki az egészségbiztosítási 
önkormányzat megyei kép
viseletei. (Ismert, hogy két 
évvel ezelőtt a járulékot fi
zető munkáltatók és munka
vállalók képviselőiből 60-60 
tagú önkormányzatok ala
kultak, a nyugdíj és az 
egészségbiztosító mellett, e 

testületek regionális szerve
zeteinek megalakulása pedig 
még hátravan.) Elképzelhető
nek tartja, hogy a 19 megye 
mellett megalakuljon a vasúti 
tb önkormányzat is. Annál is 
inkább, mivel a 60-60 tagú 
testületben nem kapott helyet 
a vasút. A vasúti tb önkor
mányzat alkalmas lehetne a 
vasútegészségügy irányítására, 
pénzalapjainak bővítésére, a 
bevételek felhasználásának az 
ell�nőrzésére, amelybe a 
MA V és alkalmazottai mellett 
az illetékes minisztérium kép
viselői is helyet kaphatnának. 

Pintér János végezetül le
szögezte: a vasutasok nem 
engedhetik meg, hogy sajátos 
egészségügyi rendszerük egy 
esetleges átszervezés során 
arcnélkülivé váljék. Kár len
ne, ha egy-egy ember érde
kében több százezer vasutas 
érdekét áldoznák föl. 

Nógrádi Tóth Erzsébet 

MELLÉKVONALAK RACIONALIZÁLÁSA 

-Ábzóllósl 
Fábry János ra;zo 
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KÖT-Hírlevél .· ..... · 
A Vasutasok Szakszervezete alapszervezetei figyelmébe ajánljuk 

- ; .,,,. ' � . � . .. 

Rovatunkban olvasóinkat a MAV Rt. központi üzemi tanácsa munkájáról,: a mun-

Pályázati felhívás! 
kav�Upfókat. édutő legfontosabb döntésekr61 táiékoz1atjuk. 

A MÁV Rt. központi üzemi 
tanácsa január 31-én tartott 
ülésén Sipos István vezér
igazgató-helyettes tájékoztató
ját hallgatta meg, amelynek a 
mellékvonalak racionalizálása 
volt a tárgya. Alapvető cél 
a költségcsökkentés, amely 
hosszú távon nem oldható meg 
az üzemszünetek kiterjesztésé
vel. Azonnali intézkedést igé
nyel a kocsiforduló-idő növe
kedésének megállítása. 

Az elmúlt években született 
kormányhatározatok végrehaj
tása nehézségekbe ütközött. A 
cél az, hogy ne maradjon ellá
tás nélkül egyetlen terület sem 
az országban. 

Az első ütemben 1100 kilo
méteren egyszerűsítenék a for
galmi technológiát. 

azt is, hogy az érintettekkel 
való egyeztetések előtt a meg
valósítás végrehajtása bein
dult. 

A szakszervezetek által tá
masztott kifogásokra részben 
átdolgozták az elképzelést. 

A har�adik napirendi pont
ban a KUT a MAY Rt. 1994. 
évi bér- és létszámgazdálkodá
sának eredményeit és az idei 
terveket tárgyalta. A személy
ügyi főosztály képviselőjének 
szóbeli tájékoztatásában el
hangzott, hogy az évközi szer
vezeti intézkedések lehetetlen
né tették a létszámgazdálkod�s 
tervszerű megvalósítását. Uj 
szakágak alakultak, az üzlet
igazgatóságok visszaszerve
ződtek, megalakult a ZÁRI, 
pályavasúti beruházási iroda. 

A KÜT elnöke hozzászólá
sában felhívta a figyelmet a 
tárggyal kapcsolatos KÚT-ha
tározatokra, amelyek maguk
ban foglalják egy országos vá
lasztási koordinációs bizottság 
felállítását, annak feladatait és 
hatáskörét. A KÜT tagjai ész
revételeikben a munkavállalói 
képviselők közötti rivalizáció 
veszélyeire, a külföldi tapasz
talatok hazai hasznosításának 
fontosságára és az alsó és felső 
szintű együttműködés fontos
ságára hívták fel a figyelmet 
annak érdekében is, hogy a 
munkavállalók ne váljanak kö
zömbössé az érdekeiket képvi
selő és védő szervezetek iránt. 

A Vasutasok Szakszerve
zete választmánya 1994. 
november 30-án hagyta jó
vá a Vasutasok Szakszerve
zete kitüntetési szabályza
tát, mely szerint - először 
1995-ben - alapszervezetek 
megpályázhatják a Vasuta
sok Szakszervezete elnöksé
ge Dicsérő Oklevele kitün
tetést. Az alábbiakban fel-· 
idézzük a kitüntetési sza
bályzat kiírási feltételeit. 

VSz elnöksége 
Dicsérő Oklevele: 

Tartósan példamutató mun
kát végző, a szervezettség 
alakulásában, valamint az 
érdekvédelmi munkában ki
emelkedő eredményt elérő 
alapszervezet részére adható. 

Egy alapszervezet részére 
csak egy alkalommal adomá
nyozható. 

Az oklevél mellé az alap
szervezet infrastruktúrájának 
fejlesztéséhez 50 OOO forint 
értékben anyagi elismerés 
jár, mely összeg a központi 
költségvetést terheli. A Vas
utasok Szakszervezete Dicsé
rő Oklevele alapszervezet ré
szére történő odaítéléséről az 
elnökség dönt. 

A kitüntetést az alapszer
vezetek - az elnökség által -
évente jóváhagyott szempon
tokat (mérőszámokat) figye
lembe véve megpályázhat
ják. A pályázatot a hatás
körileg illetékes területi bi
zottság (intézőbizottság), il
letve a nyugdíjasszervezet 

részére kell - megadott ha
táridőre - megküldeni. A pá
lyázatokat a területi (intéző-) 
bizottság (TB vagy IB) nyug
díjasszervezet hatáskörileg il
letékes testülete bírálja el. 

Egy TB (szervezetpolitikai 
feladatokat is ellátó IB), va
lamint a nyugdíjasszervezet 
csak egy alapszervezet kitün
tetésére terjeszthet fel javas
latot a VSz szervezeti és 
szervezési osztálya részére. A 
javaslathoz minden esetben 
mellékelni kell a döntést ho
zó testület indoklással is el
látott határozatát, az alap
szervezet pályázatát, vala
mint az érintett szakmai inté
zőbizottság testületi vélemé
nyét. A második ütemben 2000 

kilométeren biztosítanák a vé
delmi feladatok ellátását, a 
harmadik ütemben pedig 300 
kilométeren megteremtenék a 
vonatközlekedés pótlását. 

A racionalizálási elképzelé
sek megvalósítása 900 millió 
forint fejlesztési terhet is je
lent. 

Nem valósult meg az az el
képzelés, hogy az üzleti terv 
része legyen a létszámgazdál
kodásnak. Az érdekegyeztetés 
is maradandóan rányomta bé
lyegét a folyamatokra. A terve
zés során létszámban az alulról 
felfelé történő építkezéssel, ja
nuár l-jétől 12,5 százalékos 
béremeléssel, 25 százalékos 
átlagbér-növekedéssel, 14 szá
zalékos túlóracsökkenéssel és 
a létszámcsökkenés átlagos 
mértékű hatásával számoltak. 
A tényadatok a tervtől jelentő
sen eltérnek. 

Második napirendi pontként 
dr. Csányi Lászlónak, a pálya
beruházási iroda vezetőjének 
táj_�koztatóját hall_gatták meg a 
KUT tagjai a MA V Rt. 1994. 
évi beruházási és felújítási te
vékenységéről és az 1995. évi 
saját és állami forrásból terve
zett beruházási és felújítási 
munkákról. Megállapította, 
hogy a MÁV Rt. területén az 
állagromlás 1994-ben tovább 
folytatódott. Az 1994. évi tel
jesítésből 3,97 milliárd forint 
beruházásra, 1,7 milliárd forint 
szinten tartásra került felhasz
nálásra. A kombinált fuvarozás 
fejlesztése 24 millió forintot 
emésztett fel. 

Pályázati fel tételek 

A racionalizálási terveket az 
érintett önkormányzatokkal is 
egyeztetik. Fontos feladat a 
vonatszám 10 százalékos csök
kentése, a meglévő épületek 
védelme, a kormányfeladatok 
pontos meghatározása. 

A központi üzemi tanács 
tagjai kifejtették, hogy a meg
valósítás minél kisebb mértékű 
megrázkódtatással járjon, és 
minél kevesebb vasutasnak 
kelljen .felmondani. 

A KUT-ülés második napi
rendi pontjaként Németh Lász
ló gépészeti igazgató tájékoz
tatást adott a vontatási telepek 
szervezeti továbbfejlesztéséről 
és tevékenységük racionalizá
lásáról. A tájékoztató szerint a 
gépészeti igazgatóság a helyi 
üzemi tanácsok, érdekvédelmi 
szervezetek véleményére kí
vántak támaszkodni az elkép
zelések részleteinek kidolgo
zásában és a szükséges módo
sítások átdolgozásában. 

A program megvalósításá
nak nem elsődleges célja a lét
szám csökkentése. A túlórázta
tás megszüntetése, a betöltet
len helyek felajánlása csök
kenti a racionalizálással együtt 
járó létszámcsökkentés nagy
ságát. Abban az esetben, ha a 
telephelyek feladata, a szerve
zeti átalakítás nem hozza a kí
vánt eredményt, újra kell gon
dolni a kérdést. Hasonlóan kell 
kezelni a telephelyek értékesí
téséne�. a lehetőségét is. 

A KUT tagjai a tájékoztatást 
fenntartásokkal fogadták. Az 
elképzelések kidolgozását és a 
megvalósítás terveit elhamar
kodottnak ítélték. 

Elfogadhatatlannak tartották 

A vállalattól 1592 vasutas 
vált meg, 1300-an kerültek 
korengedményes nyugdíjba, 
1244-en végkielégítést kaptak. 
Október, november és decem
ber hónapokban nőtt a létszám. 
Ennek ellenére a túlórák szá
ma 11 százalékkal, 210 ezer 
órával csökkent csak. Az átlag
bér a tervet meghaladóan nőtt. 

A február 14-én tartott ülé
sen a MÁV Rt. KÜT, az érdek
védelmi szervezetekkel való 
együttműködés kiszélesítése 
érdekében, Enzsöl Róbert alel
nök tájékoztatót tartott a 
VDSZSZ álláspontjáról az 
1995. évi üzemi tanácsi vá
lasztással kap�olatban. Mint 
az Országos Erdekegyeztetési 
Tanácsban a Liga képviselője 
felvilágosítást adott az MT. 
várható módosításáról, az üze
mi tanácsok választásának le
bonyolításáról. A koordinációs 
bizottság felállítását tartj�k 
szükségesnek, de nem a KUT 
síkján, ez nem érdeke a 
VDSZSZ-nek. A felelősség az 
Mt. szerint a KÜT-é, amely el
sősorban a helyi választási bi
zottságok felállítására terjed 
ki. Fontosnak tartja az 1993. 
évi rendszer alkalmazását, a 
választás napjainak kitűzését, 
a bizonylatok elkészítését és a 
helyi választási bizottságoknak 
való elküldését. A választás 
eredményének megállapításá
nál fontosnak ítéli a szakszer
vezetek részvételét. 

Az egészségügyi létesítmé-
- nyekre 200 millió forintot for

dítottak. Jelentős beruházás 
volt a digitális távbeszélőköz
pont létesítése, a gyöngyösi 
hosszúsíngyárt6 üzem fejlesz
tésének folytatása, Nyíregyhá
za állomás átépítése, aluljáró 
kialakítása, a vonalvillamosí
tás folytatása. 

Az 1995. évi tervek alap
koncepciója az állagromlás 
ütemének mérséklése. Az erő
ket a törzshálózatra kell össz
pontosítani. Jelentős mértékű 
helyi ellenállást kell legyőzni 
a rendelkezésre álló források 
ésszerű és gazdaságos felhasz
nálásával kapcsolatban, 6,5 
milliárd forint áll rendelkezés
re. Ebből 400 millió forint vil
lamosításra, pályafelújításra 
500 millió forint, kitérőcserére 
724 millió forint, hídkorszerű
sítésre 170 millió forint, Fe
rencváros állomás D. 70 bizto
sítóberendezés üzembe helye
zésére 680 millió forint, Nyír
egyháza állomás átépítésére 50 
millió forint, SZIR folytatására 
712 millió forintot lehet fordíta
ni. A szinten tartáshoz 2,6 milli
árd forint áll rendelkezésre. 

Az elhangzottakkal kapcso
latban a KÜT tagjai a helyi ne
hézségek megemlítésével arra 
hívták fel a figyelmet, hogy a 
mellékvonalak kezeletlensége 
milyen visszafordíthatatlan ká
ros folyamatokat indíthatnak el. 

Végvári Károly 

� 

A Vasutasok Szakszer
vezete elnöksége 1995. 
február 15-ei határozata 
alapján a kitüntetés pá
lyázati szempontjai az 
alábbiak: 

I. 

Az alapszervezet VSz-en 
belüli elhelyezkedése, szer
vezeti jellemzői: 

Alapszervezet neve, mű
ködési területe 

(Ezen belül azt is kérjük 
felsorolni, ha például több 
állomás, illetve szolgálati 
hely tartozik az alapszerve
zethez.) 

Szervezeti felépítésének 
bemutatása 

Az alapszervezetnél mű
ködő szakmai, illetve réteg
tagozatok felsorolása, beil
leszkedésük az alapszerve
zet szervezetébe. 

Szervezettség alakulása: 
a pályázat elkészítését meg
előző egy év (június 30-ai, 
december 31-ei), valamint a 
pályázat elkészítését meg
előző tárgyhó adatai: 

Állományi létszám: 
Taglétszám: 
(Csatolt nyugdíjas-alap

szervezet létszáma) 
A létszámalakulás okai

nak rövid elemzése. 
A tagszervező, tagmegtar

tó munkájuk főbb módsze
reinek bemutatása. 

Az alapszervezet terüle
tén működő más vasutas-

MA V DEBRECENI 

JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

4034 DEBRECEN, Faraktár u. 67. 

szakszervezet(ek) felsoro
lása, becsült taglétszámuk. 

Az alapszervezet pénz
ügyi gazdálkodásának rö
vid bemutatása. 

Szakszervezeti élet terv
szerűsége, rendszeressége. 

Kapcsolattartásuk mód
ja, főbb jellemzői (minősí
tése): - tagsággal, 

- a VSz területi, illetve 
szakmai szervezeteivel, 

- a nyugdíjas alapszerve
zettel, 

- a VSz rétegszervezetei
vel, 

- a helyi üzemi tanáccsal, 
- a helyi egyéb vasutas-

szakszervezet vezetésével, 
- helyi önkormányzattal. 
(képviseletük a fenti szer

vezetekben) 
Információ áramlás be

mutatása: szervezeti, tar
talmi kérdések. 
• 

Magyar Vasutas előfize
tők száma. 

Tisztségviselők f elkészí
tésének, oktatásának mód
szerei. 

Hogyan élnek a VSz alap
szabálya, SZMSZ-e, illetve 
az MT-ben szabályozott jo
gosítványaikkal. 

II. 

Az alapszervezet érdek
képviseleti, érdekvédelmi 
munkájának főbb jellem
zői: 

- egyéni érdekképviselet, 
érdekvédelem, 

- kollektív érdekképvise
let, érdekvédelem. 

(Néhány konkrét példa 
bem utalásával.) 

Hogyan foglalkoznak az 
újfelvételes, illetve a nyu
gállományba kerülő dolgo
zókkal. 

Ill. 

Aktuális eseményekben 
való részvételük, közösség
formáló munkájuk. 

Például: - 1995. évi üze
mi tanács választások elő
készítése, propagandamun
kájuk, a jelölt állítás mód

flZere, a VSz-alapszervezet 
által jelöltek száma, a vá
lasztható üt-tagok számá
nak feltüntetésével, 

- szb szervezésű rendez
vények, azok rövid értéke
lése, akciók, kulturális, 
sport stb . 

- területi, központi szintű 
rendezvényeken, akciókban 
való részvételük (tartalmi, 
számszerű jellemzők.) 

* * * 

Amennyiben a pályázat 
előkészítésével, benyújtásá
val összefüggésben részle
tesebb információra van 
szükségük, kérdéseikkel ke
ressék meg a hatáskörileg 
illetékes területi bizottságot, 
illetve a VSz szervezeti és 
szervezési osztályát - ügy
intéző: Pauer Olivérné 
szakértő, 16-86-os üzemi te
le/ onszámon. 

TARTÁLYKOCSI-BÉRBEADÁS 

VASÚTI JÁRMŰGYÁRTÁS, -JAV ÍTÁS 

VASÚTI JÁRMŰ-ALKATRÉSZGYÁRTÁS 

VASÚTÜZEMI, MUZEÁLIS, 
ÉS NOSZTALGIAKOCSIK FELÚJÍTÁSA 

ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁS 
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ÉRDEKVÉDELMI TÁRGYALÁSOK 
Február 21. KAMPANY 
Ülésezett a VÉT, melyen a kollektív szerződés 1995. évi módo
sításairól tárgyaltak a szakszervezetek a munkáltatók képviselő
ivel. Részletes információkat a 13. INFO -ban olvashatnak. 
Február 22. 

A VÉT-ülésen történtekről a 14. számú INFO-ban részletesen 
beszámoltunk. 
Február 27. 
A reprezentatív szakszervezetek és a MÁV Rt. vezetői a sztrájk 
ideje alatt, érvényes, még elégséges szolgáltatásról tárgyaltak, 
majd a VET-ülésre került sor. Mindkét eseményről a 15. INFO 
tudósít. 
Március 2. 
Dr. Gyurkovjcs Sándor közigazgatási államtitkár, Kálnoki Kis 
Sándor a MA V Rt. elnöke, Rigó Zoltán vezérigazgató az érintett 
egészségügyi intézmények főigazgatói és főorvosai, valamint a 
vasutas-szakszervezetek vezetői részvételével egyeztető tárgya
lást tartottak a vasútegészségü_gy helyzetéről és jövőjéről. 
Az ezen a napon megtartott VET-ülésen történtekről a 16. számú 
JNFO-ban adtunk tájékoztatást. 

A VSZ VEZETŐ TESTÜLETEINEK 
RENDEZVÉNYEI 

Február 21. 

Ülésezett a Vasutasok Szakszervezete választmánya, majd azt 
követően a területi és intézőbizottságok titkárainak részvételével 
értekezletet tartottak. 

KÖZÉPIRÁNYÍTÓ 
ÉS ALAPSZERVEZETEK RENDEZVÉNYEI 

Február 23. 
Ezen a napon ülésezett a szombathelyi, szegedi, debreceni terü
leti bizottság, valamint a központi hivatalok és intézmények in
tézőbizottsága. 
Az ifjúsági tagozat küldöttértekezletet tartott, melynek során a 
testület Csáki Zsigmondot megválasztotta a tagozat elnökévé. 
Február 28. 
Dr. Márkus Imre és Győri István részvételével fórumot tartottak 
a Miskolci Járműjavítóban. 
A 'záhonyi területi bizottság titkári testülete ülésezett. 
Március l. 
A gépészeti intézőbizottság titkári testülete az üzemi tanácsi vá
lasztásokra való felkészülés jegyében tartotta soros értekezletét. 

r 

,, ... nálunk jártak a VDSZSZ 
szervezői és több olyan dolgot is 
megígértek nekünk, amire szak
szervezeti tagként régóta vá
gyunk. Mielótt döntenénk, azt 
szeretnénk megkérdezni, hogy a 
Vasutasok Szakszervezete miért 
nem juttat a másik szakszerve
zethez hasonló kedvezményeket 
tagjainak?". Az idézet egy olva
sói levélból való, melyre azért re
agálunk, mert úgy gondoljuk, 
hogy az abban megfogalmazott 
kérdés mostanában sokakat fog
lalkoztat. 

A választ - stílusosan - hadd 
kezdjük egy másik idézettel: ,,Je
löltjeinknek és a kampányban 
részt vevő tagjainknak pozitív 
kampányt kell folytatniuk, kiemel
ve szakszervezetünk programját, 
erényeit és érdekvédelmi munká
ját." Ezzel a mondattal annyira 
egyet lehet érteni, hogy akár a 
Vasutasok Szakszervezete kiadvá
nyában is olvashatnánk, de nem 
onnan, hanem a VDSZSZ „.l!izfil:_ 
mas!" kampánytervéből való. Dics 
elhatározás, mert ma nagyon ne
héz e helyesen megfogalmazott 
gondolatnak eleget tenni. Miből is 
áll egy pozitív kampány? Csuda 
szép dolgokat kell mondani anél
kül, hogy az ellenfeleket bánta
nánk. Az MSZP választási győzel
me óta tudjuk, hogy ez az egyedüli 
üdvözítő módszer. D e  hogyan is 
működik ez a gyakorlatban? Azo
kon a szolgálati helyeken, ahol 
már jártak az idézett társszakszer
vezet „csodatevői" sokat tudnának 
róla mesélni. A velük való találko
zás ugyanúgy kezdődik, mint 
egyébként szokott. Emberük sze
retné meggyőzni a másikat, vagy 

MVJ MA V Vasjármff 
Jármúlavító 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 dízelmozdony
javítás 
motorkocsi-javítás 
villamos felsővezeték-szerelőkocsi Javítás 
különleges rendeltetésű pályaépítő járműjaví
tás 
sínautójavítás 
vasúti nosztalgiajármű-javítás 
Bzx motor mellékkocsi-átalakítás BZ motor
kocsivá 
román mozdony átalakítása új, más típusú 
motor-és hajtómű beépítésével 
2-4 tengelyes személykocsi-javítás 

- mechanikus hajtóműjavítás 
PRÁGA 2M70 típusú hidraulikus hajtóműja
vítás 
dízelmotor-javítás 
irányváltó-javítás 
ütközőjavítás 
forgóváz javítás 

- kerékjavítás abroncsozással 
- légtartályjavítás 

Tervezünk és gyártunk: 

forgácsolt alkatrészeket 
kovácsolt munkadarabokat 
lakatosipari termékeket 
fém- és acélszerkezeteket 
szerszámokat 
faipari termékeket 
műszaki gumiárukat 

Szolgáltatásaink: 

láng- és plazmavágás 
szemcseszórás 
emelőgépek, kötözóelemek vizsgálata és Javí
tása 
villamos érintésvédelmi vizsgálatok elvégzé
se, 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 

ha teheti többeket is összehív és 
ekkor belefog a pozitív kampány
ba. Eláll a kizárólag általuk eddig 
megvédett munkahelyekkel, elért 
bérfejlesztéssel és a kollektív szer
ződési eredményekkel, illetve a 
magával ragadó jövőképpel. Ez 
eddig rendben is volna - bár a vas
utasok tudják, hogy amit felsorol
tak azt nem egy szervezet, hanem 
mi, munkavállalók közösen értük 
el -, de a beszervezendők nem res
tellik megkérdezni: _Jó, jó, mi van 
még a tarsolyban? Es ekkor mon
dani kell valamit! Valami olyat, 
ami meggyőz, magával ragadó, 
amire felkapják az emberek a fe
jüket. Például: elmtézik, hogy az 
érdeklődő kapjon vállalati lakást, 
kijárják, hogy 8. bérkategóriába 
sorolt pályamunkást is felsorolják 
a 13-ba, a hozzájuk befolyt tagdíj 
50%-ával az alapszervezet nyil
vántartási és adóelszámolási köte
lezettség nélkül gazdálkodhat, a 
tagok 50-60 ezer forintos kamat
mentes kölcsönt kapnak, hatezer 
forintból a vasutas gyerekeket 
Angliába viszik nyelvet tanulni. 
Milyen édes muzsika ez az alulfi
zetett vasutasok fülének. Eljött 
Kánaán, mindössze rájuk kell sza
vazni májusban, mondják maguk
ról a szervezők. D e  mikorra ígérik 
mindezek teljesülését? Igen, nyár
ra és őszre, de mindenképpen az 
üzemi tanácsi választások utánra! 
Természetesen én is szeretném 
hinni, hogy minden, amit ígérnek 
valóra válik. Ugyanakkor fogadni 
csak az ellenkezőjére mernék. Hol 
vannak azok a VDSZSZ-tagok, 
akik mindezt a jót ma is élvezik? 

Vannak akik már azt kérdezik: 
meddig kell valójában az ígérge
t5Íknek a tag? Amíg rájuk szavaz? 
Es utána? Mi lesz az UT-választá
sok után? Megmagyarázzák, hogy 
ők nem úgy gondolták? Lehet, 
hogy hatékony az ilyen „pozitív 
kampány", de csak azok számára, 
akik csinálják! A szakszervezet és 
az üzemi tanácsok nem néhány tu
cat ember érdekeit kell hogy szol
gálja, hanem mindannyiunkét. 

Es valójában mi marad a tisztelt 
társszakszervezet szervezői után? 
Néhány jóleső - de teljesíthetetlen 
- ígéret, sok-sok üres reklámsza
tyor, és a megosztottság. Úgy tűn
het, mindez ingyen van, de mind
egyikért nagy árat fizetünk. A Vas
utasok Szakszervezete nem ígér 
húsz fő.s alapszervezetnek gépkocsit, 
mindössze a munkavállalók egysége 
által elérhető reális érdekvédelmi 
eredményeket. Olyanokat, melyek 
megszerzésére az esély a megosztott
sággal csak tovább romolhat. 

,,Az ÜT-választás tétje a szak
szervezeti reprezentativitás meg
szerzése és megerősítése, valamint 
a közös ágazati szakszervezeti va
gyon végleges tulajdonjogának a 
megosztása a választási eredmé
nyek arányában. Szakszervezetünk 
megfelelő választási eredmény el
érése esetén a vasúti érdekvéde
lembrn hosszú távra megalapoz
hatja működésének biztos anyagi 
feltételeit." Ez az idézet is az em
lített biz.almas kiadványból való. 
Szerintünk az általuk közösnek ti
tulált VSZ-vagyon csak a haté
kony érdekvédelem szolgálója le
het és nem válhat a vasutasságot 
megosztó kisebbség „privatizáci
ós" martalékává. 

Azokat a VDSZSZ-tagokat, 
akiknek nem pusztán a vagyon le
beg a szemük előtt, hanem saját és 
családjuk jövője, arra kérem, hogy 
lépjenek be a Vasutasok Szakszer
vezetébe. Senki sem fogia őket a 
több mint 90 OOO VSZ -tag közül 
.,hozományvadásznak" kikiáltani! 

Tudom, lesznek, akik ezt a cikket 
minősítik negatív kampánynak. Le
het, hogy az, de mihez képest? 

Karácsony Szilárd 

A MÁV Rt.-nél 1995. május 
23., 24., 25-én lesznek az 

.. ., 

UZEMI TANACSI választások. 
Legkésőbb 

meg kell alakítani a 

VÁLASZTÁSI 
BIZOTTSÁGOKAT! 

Csak az ne jöjjön el az 

.. ,, 

UZEMI TANACSI 

választásokra 

aki úgy érzi, hogy ha 
M 

megszunne 
a kollektív szerződés, 
egyéni szerződésében, 

legalább ugyanolyan jó 
feltételeket tudna magának 

kialkudni. 

A többieket várjuk! 

VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETE 

5 
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Buda.pesttó1 Bécsig 120 perc alatt 

Köldökzsinórként 
Nyugat-Európához 

A fővárostól a nyugati országhatárig vezető Budapest-he
gyeshalmi fővonal nem csupán hazai, de európai mérték
kel számítva is a nagy forgalmú vasútvonalak közé soro
landó. Műszaki színvonala ehhez kép�t eltér az európai 
normáktól, ez derül ki Vígh Tibor, a MÁV Rt. Budapest
Hegyeshalom Projekt Iroda igazgatójának szavaiból. 

- A pálya állapota, a töme
ges sebességkorlátozások oly 
mértékben megnövelték a me
netidőt, hogy ennek következ
tében elszakadhattunk volna a 
nyugat-európai vasúti közleke
dési rendszertől - kezdte a be
szélgetést az igazgató. A le
romlott műszaki színvonal ve
szélyeztette a kombinált fuva
rozást is, előfordult, hogy egy 
napon, egy konténerszállító 
vonat kétszer is kisiklott, ami 
azért mégsem nevezhető nor
mális dolognak. 

Emlékezetem szerint 
már a hetvenes évek elején 
elkezdődött egy nagyszabású 
rekonstrukció, amely a lát
ványos indulást követően né
hány év után hamvába hullt. 

- A hegyeshalmi vonal át
építése valóban még 1973-ban 
elkezdődött, amelynek �reté
ben szinte új nyomvonalat je
löltek ki a régi kissugarú ívek
kel tarkított pálya helyett. 
Ezek a munkálatok azonban 
tíz évvel később pénzhiány 
miatt elakadtak. Így maradt ki 
az átépítésból a Vértesszőlős
Tata közötti szakasz, elmaradt 
a korszerűsítés Komáromban, 
Győrben, Mosonmagyaróvá
ron és Hegyeshalomban is. 
Ahol a rekonstrukciót elvégez
ték, ott az akkori követelmé
nyeknek megfelelően 120 kilo-

méteres sebességű közleke
désre alkalmas pályát adtak át 
a forgalomnak. Ma ez már ke
vés, hogy továbbra is amolyan 
köldökzsinórként kapcsolód
hassunk Nyugat-Európához, 
biztosítani kell a két szomszé
dos főváros közötti 120 perces 
eljutási időt. Ez azt jelenti, 
hogy a vasútvonal tekintélyes 
részét 160 kilométeres sebes
ségre kell kiépíteni. 

- Az olvasóban nyilván föl
tevődik a kérdés: a vasútépí
tés drága mulatság, miből fe
dezik a költségeket? 

- A hegyeshalmi vonal re
konstrukcióját kormánygaran
ciával fölvett 280 millió már
kás német hitelből fogjuk fe
dezni. Ez nem jelenti azt, hogy 
minden szükséges munkát eb
ből el tudunk végezni, de a 
már említett Bécsig tartó két
oras menetidő betartásához 
mindenképpen elég lesz. Arra 
persze senki ne gondoljon, 
hogy Kelenföldtől meglódul a 
vonat, aztán százhatvannal vé
gigsöpör a határig. Tatabányá
ig például csak 120-140-es se
bességre tudjuk megerősíteni a 
pályát. A Tata előtti termé
szetvédelmi terület szomszéd
ságában és magán Tata állomá
son is majd „csupán" száz
negyvennel lehet áthaladni. Ív
hiány miatt Komáromban 80, 

Győrben 100 kilométeres lesz 
az engedélyezett sebesség, ám 
ezek összességében sem ve
szélyeztetik a megszabott 
százhúsz percet. 

- A hegyeshalmi vonal re
konstrukciója annak idején 
szervesen kapcsolódott a vi
lágkiállításhoz. Azóta tud
juk, megint összedőlt egy lég
vár. Az Expo elmaradása 
mennyiben befolyásolja az 
építkezést? 

- Alapvetően nem a világki
állítás miatt kellett megkezde
ni a munkákat, hanem a már 
említett műszaki avulás volt a 
legfőbb kényszerítő tényező. 
Másrészt viszont kapóra jött az 
Expo, gyorsította az esemé
nyeket, megkönnyítette a hite
lek fölvételéről szóló döntést. 
Most, hogy elmarad, módosul
tak a részhatáridők, nem kell 
1996. májusáig kerül amibe 
kerül alapon százhatvannal re
peszteniük a vonatoknak. 
Amellett, hogy a szerződésben 
szereplő munkákat 1997. év 
végéig így is el kell végez
nünk, jócskán csökkentek a fe
szültségek, mert azért ne fe
ledjük el, hogy ma ez a MÁV 
leginkább leterhelt vonala, 
ahol csak nemzetközi vonatból 
közlekedik naponta negyven, 
nekünk pedig forgalom alatt 
álló pályaszakaszokon kell 
dolgoznunk. Kerülő útirány 
nem nagyon akad, személyvo
natok esetében pedig egyálta
lán nem jöhet szóba az ilyes
mi. 

(Folytatjuk) 
Thorday Zoltán 

Tanulmányúton Japánban 
(2. rész) 

Japán időben felismerte, 
hogy nyersanyagok hiányában 
csakis a munkaigényes termé
kek gyártásával tud betörni a 
világpiacra. Ennek legegysze
rűbb módja az volt, hogy kész 
technológiák megvásárlásával, 
elsősorban USA-ból, és olcsó 
munkaerő alkalmazásával tö
meggyártásra álljanak rá. A 
csoda egyik titka talán, hogy 
azt is felismerték, hogy ez így 
kevés lesz. Ezért jól képzett 
szakemberekkel is elárasztot
ták a világot, akik mindenre 
kíváncsiak voltak. Mikor haza
tértek, otthon feldolgozták a 
látottakat, majd továbbfejlesz
tették, s mire a megvásárolt 
gyártósor munkába állt, már 
termelékenyebben üzemelt, 
mint az anyaországban. Ez így 
elmondva túlontúl egyszerű
nek tűnik, ehhez egy termelés
irányító, szervezési módszer is 
kellett, aminek a neve KAI

ZEN. Ez a négy hét a KAI

ZEN-módszerbe nyújtott bete
kintést. Ez idő alatt megismer
hettük a KAIZEN-módszer 
alapjait, majd üzemlátogatások 
során azt is láthattuk, hogy 
mindez a gyakorlatban is mű
ködik. 

A KAIZEN-módszer, ellen
tétben a nyugati módszerekkel, 
nem az újításokra és azok 
eredményeképpeni gyors ha
szonra épül, hanem ötvözték a 
japán mentalitással. Vagyis 
mindent a legapróbb részlete
kig végiggondoltak, a dolgozói 
réteg legalsóbb szintjétől a 
legfelső ig. 

!gy még eredményesebb és 
hosszabb távon is gazdaságos. 
Így fordult elő, hogy az 1973-
as első olajválság idején a vi
lágon egyedül a japán autó-

gyártás nem esett vissza, sót 
akkortól vált szinte egyedural
kodóvá a világon. 

Az elmélet után jött a gya
korlat, vagyis az üzemlátoga
tások. Vendéglátóink gondosan 
ügyeltek arra, hogy ,minden 
iparág érintve legyen. lgy volt 
alkalmunk mindezt a . Canon 
Inc., Kao Corp. vegyi üzeme, 
Suzuki autógyár, Fujitsu Ltd. a 
számítógépgyártás fellegvárá
ban, majd Hokkaido szigetén a 
nehézipar -központjában is 
megtekinti. 

Kilenc napos országjáró kör
útra indultunk. A főbb állomá
sok Hamamatsu, Kyoto, Osaka 
és Sapporo volt. 

A távolságok nagysága miatt 
csak kétszer száguldhattunk a 
Shi11ka11Senen. (Ennek ellenére 
azon kevés vasutasok közé tar

tozom, akinek megadatott, 
hogy a világ három nagy se
bességű vasútján rövid időn 
belül volt alkalma utazni. A 
francia TGV, a spanyol AVE 
után a japán Shinkansenen. Ezt 
még teljessé tehetem, hogy 2 
éve meg a világ egyik egzoti
kus vasútján, a tanzániai TRC
n is utazhattam.) Az utazásunk 
megszervezésénél is érvénye
sült a japán precizitás. Előre 
kézhez kaptuk a programot, 
amelyből szinte percre ponto
san tudtuk mikor, melyik vá
rosban, melyik cégnél, mely 
szállodában leszünk. 

Az üzemlátogatások alkal
mával a lehető legmagasabb 
szinten fogadtak. 

Mindenhol a szalagszerű 
termelés volt a jellemző. A ter
melés minden mozzanata szá
mítógépen is figyelemmel kísér
hető. Ennek köszönhetően nin
csenek alkatrész-raktárak, csak a 

Sapporo közötti távolság kö
rülbelül Budapest-Amszter
dam, míg Sapporo-Tokió kö
rülbelül Budapest-Frankfurt 
távolságnak felel meg. A bel
földi járatokat is Boing 747-es 
Jumbok-kal bonyolítják le a 
nagyszámú utazóközönség mi
att. Ennek nemcsak a 125 mil
lió lakos az oka. Házigazdáink 
többször is hangsúlyozták, 
hogy Japánban körülbelül az 
USA lakosságának a fele él 
USA területének 1/25 részén. 

Számunkra szinte hihetetlen, 
hogy a Shinkansen fő vonalán 
Tokió és Osaka között napi 
100 vonat közlekedik úgy, 
hogy éjszaka szünetel a sze
méJyforgalom. 

Allomásokon belül a kes
keny és normál nyomtáv is 
megtalálható volt. Általában 
az elővárosi és metróvonalakra 
jellemző a keskeny nyomtáv. 

Az állomások területére csak 
érvényes menetjeggyel lehet 
bejutni, így nézelődésre csak 
az utazások alkalmával volt le
hetőség, de kijutni is csak a je
gyek leadásával lehetséges. Az 
utasnak jól meg kell néznie a 
vonat indulási idejét és számát, 
mivel negyedórával korábban 
nem biztos, hogy a saját vona
tára száll fel. Minden kocsi szá
ma pontosan be van a peronon 
jelölve, még az ajtók helye is. 
Egyébkén,! úgy közlekednek 
akár a HEV-szerelvények. 

Villámgyorsan az üléseket 
menetirányba forgatják, a fej
huzatokat lecserélik, a szeme
tet összeszedik, s csak ezután 
szállhatnak be az új utasok. 
Körülbelül 6-8 perccel az in
dulás előtt. 

------------------------------------------------- végterméket raktározzák. 

Az étkezőkocsi pultja mel
lett óra mutatja a vonat pilla
natnyi sebességét. 

Kaposvári 
kérés 

,,A Vasút a gyermekekért" 
Alapítvány Diákotthona Ka
posvár, üzemi konyhája már 
több éve korszerűsítésre-fel
újításra vár. A gőzhev-ítésű, 
kettős falú, étel főző üstöket 
még a 60-as években állítot
ták üzembe. A gőzt szolgál
tató kazánház mintegy 100 
méterre van a konyhától. A 
gőzhevítésű üstök korszerűt
lenek, energiaigényesek, mű
szakilag elavultak. A konyhá
hoz a gázvezeték már ki
épült, de a gáztüzelésű főző
üstök vásárlására anyagi fe
dezettel nem rendelkezünk és 
a kilátásaink az elkövetke
zendő évekre sem biztatóak. 

Kérésünkkel üzemi kony
hákhoz, vállalkozókhoz for
dulunk. Amennyiben haszná
laton kívüli, de még üzemké
pes gáztüzelésű 200-300 lite
res főzőüsttel rendelkeznek, 
vagy bármilyen beszerzési 
megoldást ajánlanak, értesít
senek a 05/32-51 üzemi; 
06/82/420-316 városi telefo
non, vagy pedig levélben a 
következő címen: ,,A Vasút a 
gyermekekért" Alapítvány 
Diákotthona Kaposvár, P f. 7. 
7400_ Kaposvár, Somssich P. 
u. 15. 

Dr. Nagy Ivánné 
igazgató 

Feszültségek nélkül 

Egy üzemi tanács elnök portréja 
A Budapesti Üzletigazga

tóságon Barta Kálmán üze
mi tanács elnököt kértük 
meg, hogy értékelje eddigi 
tevékenységüket, adjon szá
mot az eltelt időszak ta
pasztalatairól. 

- Az 1993-as májusi vá
lasztásokon tizenegyen ke
rültünk be az üzemi tanácsba, 
valamennyien a Vasutasok 
Szakszervezetének tagjai és 
tisztségviselői. Hamarosan 
elkészítettük ügyrendünket 
és a gazdasági vezetőkkel 
megkötöttük a megállapo
dást, amelyben rögzítettük a 
munkáltató és az üzemi ta
nács kötelezettségeit, a mű
ködéshez szükséges techni
kai feltételeket. Elmondha
tom, hogy zavartalan volt az 
indulás, de az eddigi műkö
désünk időszakára is igaz. 
Talán ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy sok külszolgálati fő
nökség üzemi tanácsa fordult 
hozzánk segítségért, amit 
meg is kaptak tőlünk. 

- Jelentett-e problémát, 
hogy az üzemi tanács 100 

százalékos 
rendelkezik? 

VSz-többséggel 

- Nem tudok ilyenről. 
Igyekeztünk úgy végezni a 
munkánkat, hogy szakszerve-· 
zeti hovatartozásunk ne le
gyen, ne lehessen céltábla. 
Az üléseinken állandó napi
rendi pontként szereplő fize
tési előleg, vállalati segély és 
kamatmentes kölcsönkérel
mek _elbírálásának ügyeiben 
mindig a rászorultságot vet
tük figyelembe. Ezen a terü
leten is inkább a rendelkezés
re álló anyagi eszközök szű
kössége jelent problémát. 

- Milyen az üzemi tanács 
kapcsolata a vezetőkkel? 

- Egyértelműen korrektnek 
minősítem a gazdasági veze
tőkkel kialakult kapcsolatot. 
Az üzemi megállapodásban 
foglaltakat az üzletigazgató
ság vezetői maradéktalanul 
betartják. Általában időben 
kézhez kapjuk a törvény sze
rint üzemi tanács véleménye
zésre kötelezett anyagokat, 
és rendszeresen kapunk tájé
koztatást az aktuális témák-

ról. Tóbb rendkívüli ülést is 
tartottunk a gazdasági veze
tők kezdeményezésére. Ezek 
többnyire személyi kérdések
kel, bér- és létszámügyekkel 
kapcsolatosak voltak. 

- A saját bőrünkön is ta
pasztalhatjuk, hogy a munka
ügyi szabályok szinte napról 
napra változnak. Hogyan 
tudják ezeket követni? 

- Az üzemi megállapodás 
alapján a működésünk szak
szerűségét biztosító jogsza
bályok, szakirodalom és a 
szaksajtó rendelkezésünkre 
áll. 

- Mandátumuk két évre 
szólt. Idén májusban újra 
üzemi tanács választások 
lesznek. Milyen eséllyel in
dulnak most a VSz-tagok? 

- Remélem, hogy a Bu
dapesti Üzletigazgatóságon 
nem lesz érzékelhető válto
zás a szavazati arányoknál. 
Erre a reményre a korábban 
elmondottak és eddigi tevé
kenységünk is feljogosítanak. 

G. Szabó Sándor 

A tanulmányút során a na-
gyobb távol,ságokat repülőn 
tettük meg. Igy abban a sze
rencsében is részünk volt, 
hogy néhány nappal a híres 
Osaka-i Kansai repülőtér ava
tása után onnan repülhettünk 
Sapporoba. Úgy mondják, ez a 
XXI. század repülőtere, de a 
valóság is ezt mutatta. Osaka-

Tokióba visszatérve még né
hány napunk maradt a látottak 
értékelésére. 

Mint vasutas elmondhatom, 
hogy számomra a Shinkanse
nen való utazás még érdeke
sebb volt, mint a Tokiói Tőzs
dén tett látogatás. 

Lakos György 
Vége 

A MÁV Rt. és az Albán Vasutak 
együttműködési törekvései 

A MÁV Rt. részt vesz az albán vasút fejlesztésében. A közel
múltban erről tárgyalt Rigó Zoltán, a MÁV Rt. vezérigazgatója, 
és Ferdinand Xhafferi, az Albán Vasutak vezérigazgatója. 

A MÁV Rt. elsősorban az alábbi területeken lát lehetőséget arra, 
hogy részt vegyen az albán vasút fejlesztésében: 

- új technológia kidolgozása és bevezetése, 
- közös fuvarjogi és díjszabási rendszerek kidolgozása, 
- együttműködés a személy- és árufuvarozásban, 
- közös vállalatok létrehozása, 
-; szakemberek elméleti és gyakorlati képzése, továbbképzése a 

MA V oktatási intézményeiben, illetve az albán vasúti központban. 
Mindezek érdekében mindkét fél fontosnak tartja a kölcsönös in

formáció- és tapasztalatcserét, a közös érdeklődésre számot tartó té
mák együttes kidolgozását, valamint az árucserét. 
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B6na István, • szombathelyi 
Y8sú1'1lom'5 l-es tornyának 
yezd6 váhókeulóje. 'IlirsaiYal 
m6r 1992 szeptemberében ala
pító tagja volt a vasi megye
mkbelyen alaknh S:wmbat
llelyi Polgárőr Egyesületnek, 
alaol alelnöknek választották. 

- Az elmúlt év végén az üzlet
igazgató körlevélben kérte a v�
utal munkavállalókat, a .MA V 
vagyon és az értékek fokozott vé
dehnére, mondta, amikor felkeres
tük és a vasúti polgárőrségről ér
deltl6dtünk. 

A szombathelyi városi egye
sület különböző okok miatt kez
dett részekre szakadni. Így alka
lom kínálkozott az önállósulás
ra. Január 20-án megtörtént az 
alakuló ülés, amelyen a 29 vas
utas jelentkezőből 19-en vettek 
részt, és megalakult a Szombat
helyi Vasúti Polgárőr Egyesület. 
Elnöke Bóna István lett. Azóta 
megtörtént a cégbírósági bejegy
zésük, bélyegzójük, bankszám
lájuk van. Igaz az utóbbi egyen-
16re még „üres". 

- Kikből áll az egyesület? 
- Elsősorban kocsirendezők-

ból, tolatásvezetókból, váltóke
zelőkből, portásokból és kapu
sokból. Szeretnénk a vasút vala
mennyi területén jelen lenni. 
Megkeressük az utazókat; a 
mozdonyvezetőket és ·a jegy
vizsgálókat is. 

- Van érdeklődés? 
- Örömmel mondhatom, hogy 

van! Különböző munkaterüle
tekről és a környező állomások
ról mintegy 47 jelentkezőnk 
van! Most várjuk a hivatalos 
MÁV-os „elismerésünket." Bi
zonyos segítséget is várunk, 
amely elsősorban erkölcsi, de a 
működéshez valamilyen pénz
eszközökre is szükség lenne. 
Nem díjazásra kell a pénz, hi
szen mindenki társadalmi mun
kában vállalta ezt a munkát, akár 
munkaidőben, akár azon túl. 

- Miből áll a polgárőr mun
k4ja? 

- Els6sorban figyelemfelhí
vásból és segítségadásból. A pol
gár6rjelezné a rendellenességet 
a hivatalos eljárás lefolytatására 
jogosult szerveknél. Társként 
jár6rözést is vállalunk. Tudjuk a 
veszélyes és kényes helyeket és 
iddpontokat. Biztos hasznosak 
lehetünk. 

Amint megtudtuk, a szombat
helyiek szerveződésének híre el
jutott már Debrecenbe, Ferenc
városba és Székesfehérvárra. 

Bóna István szerint, ha ezzel 
az önkéntes szerveződéssel a 
vasúti lcóro/c egy száz:alé/cát silce
riilne csa/c megmenteni, az ab
nolút számban jelentős összeget 
tenne /ci. Ennek van reális lehe
t6sége, és ez nem lehet közöm
bös az ország nehéz gazdasági 
helyzetben lévő legnagyobb vál
lalatának! 

Sz. Jakab István 

.. 

�IAGYAR \ASL'TAS 7 

VSz ifjúsági tagozat 
" 

Uj vezetöséget választottak Évforduló küszöbén 

(3.) A VSz ifjúsági tagozata febru
ár 23-án, Budapesten tartotta 
küldöttértekezletét. Ezen 43 
szavazati joggal rendelkező fia
tal vett részt. Vendégeink voltak 
dr. Márkus lm" elnök és Győri 
István alelnök. 

Az ügyrend és a napirend el
fogadása után Kódé László, a 
VSz ifjúsági tagozatának elnöke 
számolt be a végzett munkáról. 
Mint mondotta: az 1994. februá
ri küldöttértekezleten és annak 
előkészítése során létrejött egy 
minden tekintetben legitim ifjú
sági tagozat. Írásos belépési nyi
latkozatokkal és jegyzőköny
vekkel bizonyíthatóan alakultak 
meg az ifjúsági csoportok, és 
azok képviselői. Ezek választot
tak vezetőket, s fogadták el a 
szervezési és működési szabály
zatot, v?.lamint a programterve
zetet. A küldöttértekezlet után 
megtörténtek a területi választá
sok, és 1994. március 9-én meg
tarthatta első ülését az ifjúsági 
tanács, ahol megválasztották az 
érdekvédelmi, a szervezési és a 
külkapcsolatok bizottságának 
vezetőit. 

Az elmúlt időszakban számta
lan rendezvény jelezte, hogy a 
fiatalságnak szüksége van olyan 
összejövetelekre, ahol a napi 
munka mellett kikapcsolódhat. 
A tapasztalatok alapján kikristá
lyosodott azoknak a rendezvé
nyeknek a sora, melyekkel az if
júsági tanács hagyományt sze
retne teremteni. 

Ezek a következők: locsoló
bál, kispályás fociverseny, or
szágos ifjúsági találkozó, Erzsé
bet-bál. 

A központi oktatási bizottság
gal karöltve kétnapos szeminá
riumot szerveztünk Debrecen
ben, melyen 24 fiatal vett részt 
Az osztrák vasutasszakszervezet
tel fennálló, hagyományosan jó 
viszonynak az elmúlt időszakban 
számos előnyét élvezhettük. A 
Szakszervezeti Ifjúsági SZÖvet
ségben is képviseltetjük magun
kat. Igyekszünk minél jobban ki
venni részünket az ott folyó mun
kákból. 

A kitűzött célok és elfogadott• 
program pontjai közül nem min
dent sikerült teljesíteni. A terü
leti szervezettség még mindig 
nagymérvű eltéréseket mutat. A 
kezdeti próbálkozások után el
akadt az iskolákkal való kapcso
latfölvétel, az érdekvédelem 
területén mindenképpen előbbre 
kell lépnünk, megkeresve azokat 
a lehetőségeket, ahol mint ifjú
sági tagozat teendőink lennének, 
és ki kell dolgozni a megfelelő 
munkamódszert. Mindent össze
foglalva a múlt év februárjában 

elfogadott irányelvekhez hűek 

maradtunk, a megválasztott tiszt
ségviselők ellátták teendőiket -
fejezte be értékelő beszámolóját 
Kódé László, aki a munkahelyi 
elfoglaltsága, valamint családi 
állapotának megváltozása miatt 
lemondott az elnöki tisztségéről. 

Ezután a különböző bizottsá
gok beszámolója következett. 
Elsőként a szervezőbizottság ve
zetője, Csáki Zsigmond kért 
szót. A tagszervező feladatokról 
és a rendezvények szervezéséről 
beszélt. Mint mondotta: ,,a iag
szervező munka visszaesett, 
mely részben a mi hibánk is. Az 
üzemi tanács választások azon
ban jó alkalmat kínálnak az újjá
élesztéshez. A jövőben tisztázni 
kell a bizottsággal szembeni el
várásokat, illetve a feladatok 
meghatározásánál figyelembe 
kell venni az ez irányú tapasz
talatokat". 

Az érdekvédelmi bizottság 
vezetője Szabó János elmondta, 
hogy ő ezen időszakban nem 
elég aktív munkát fejtett ki, to
vábbiakban ezen változtatni kí
ván. 

Az „Alapítvány a Vasutas Fia
talokért" Kuratórium részéról 
Kocsis László szólt hozzá. Most 
már elhárult az az akadály, ami 
miatt eddig nem tudott megfele
lően dolgozni az alapítvány. A 
most megválasztásra kerülő ta
goknak lehetőségük lesz jobban 
dolgozni. 

Hercegh Mária, a külkapcso
latok bizottságának vezetője azt 
hangsúlyozta, hogy egy korábbi 
küldöttértekezlet két fő feladatot 
tűzött a bizottság elé. Első: ja
vítani, illetve helyreállítani a 

Szakszervezetek Ifjúsági Szövet
ségével és más szervezetekkel 

való kapcsolatunkat. Minden le
hetséges eszközt fel kell hasz
nálni annak érdekében, hogy a 
vasutas fiatalok az őket megille
tő helyre kerüljenek a korosz
tályt képviselő szervezetek kö
zött. Meg kell vizsgálni annak a 
lehetőségét is, hogy miként csat
lakozhatnánk a Magyar Gyer
mek és Ifjúsági Tanácshoz. A 
második: bővíteni nemzetközi 
kaRC5olatainkat, illetve a meglé
vőket ápolni, továbbfejleszteni. 

A nemzetközi kapcsolataink 
értékelésénél meg kell állapítani, 
hogy az elért eredményeink kö
zel nem a vágyaink szerint ala
kultak. Ennek az oka, hogy az 
anyagi kondícióinkat alaposan 
megfaragták. 

A hozzászólások, majd a költ
ségvetés elfogadása után került 
sor a választásra. A küldöttér
tekezletnek négy elnökjelölt kö
zött kellett választani. Az első 
körben Csáki Zsigmond és Po
csai Sándorné maradt verseny
ben. A következő fordulóból 
Csáki Zsigmond került ki győz
tesen. Ezután a FEB elnököt és a 
kuratórium tagjait kellett meg
választania a küldöttértekezlet
nek. A FEB elnökének Mészáros 
Györgyöt, a kiskunhalasi kocsi
szolgálat dolgozóját választot
ták. 

A kuratórium tagjai: Dudás 
Krisztina Budapest-BEIG, Ko
csis László Szolnok Járműjavító, 
Pocsai Sándorné Püspökladány, 
kereskedelmi tartalékos, Szabó 
Erzsébet Szeged TÉTI. 

Szabó Erzsébet 

„Fegyelem nélkül nincs jól múköd6 vasút. Jól múköd6 
vasút nélkül nincs, nem lehet nemzeti felemelkedés. A 
nemzet, az ország felemelkedése nélkül pedig lehetetlen 
megjavítani a vasutasság helyzetét... Mi mindannyian 
azt akarjuk, hogy a vasutas ne csak úgy éljen, ahogy ré
gen élt, hanem annál sokkal jo_bban ... " 

E sorokat a Szabad Vasutasok és Hajósok lapjának 
1945. decemberében megjelent Erős, demokratikus szak
szervezet! címú cikkében olvashatjuk. A lap nagy teret 
szentel a háború alatt szétesett szakszervezeti mozga
lom talpraállásának, a korrupció elleni harcnak, mert -
mint Gerő Ernő írta - a demokráciának nem kell együtt 
járnia a korrupcióval. 

A korabeli szakszervezet célja volt, hogy felkarolja a 
vasutasok és hajósok minden rétegének az ügyét. Gyó
csi Jenő - szakszervezetünk alapító tagja, sokáig társa
dalmi elnöke - örömmel számolt be a lap hasábjain ar
ról, hogy sikerült orvosolni egy sérelmet. A Miniszterta
nács elfogadta a szakszervezet javaslatát, melyben a 
családi pótlék kiterjesztését kérték az órabérekre is. 

Abban az időszakban 68 ezer szervezett vasutas dol
gozott az országban. A nekik készült újság első számá
ban külön oldalt szenteltek a bizalmiaknak, a bizalmites
tületek feladatainak. Pászty Károly, a lap kiadója belső 
vezércikkben méltatta a Magyar Vasutas lap múltját, 
(amely már 1904 áprilisában szervezkedésre szólította a 
vasutasokat) és az új lap célkitúzését. 

,,A Szabad Vasutasok és Hajósok lapja hú tükre lesz 
a mindenkori viszonyoknak. Minden tekintet nélkül föltár
ja azokat az állapotokat, amelyek a műhelyekben és pá
lyaudvarokon, és mindenütt uralkodnak, ahol vasutasok 
vannak és dolgoznak." (Ennek fontosságát már az elő
dök is felismerték.) Későbbi számaikban is rendszeresen 
hírt adtak a vasút életében történt eseményekről, techni
kai újdonságokról, kulturális és sportrendezvényekről. 

Érdekességként közöljük a kiadó felhívását, amit talán 
napjainkban sem lenne. haszontalan megszívlelni: ,,La
punk előállítása papírhiány miatt nehézségekbe ütközik. 
Csak csökkentett példányszámban jelentethető meg. 
Ezért megértésükre számítva arra kérjük tagjainkat, 
hogy kiolvasása után ne semmisítsék meg a lapot, ha
nem adják tovább olyan tagtársaknak, akik e/só kézből 
nem kaphattak lapot!" 

- ar -

Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 
, ,..,.. , 

UJ VEZETOSEG 
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egye

sület 1995. március 2-i közgyűlésén szervezetileg átalakult, 
újraválasztotta választmányát és tiszteletbeli, valamint új 
elnököt választott. 

szolnoki Vasutasok Csomóponti Művelődési Háza igazgatója, 
- Pál Gábor, a budapesti Vasutas Zene- és Képzőművészeti 
Iskola i�azgatója. 

A MA V részéról delegáltak névsora: Mányai Miklós, a 
MÁV Rt. személyügyi főosztálya osztályvezető-helyettese, -
Simonné dr. Szabó Katalin, a debreceni· üzletigazgatóság 
munkajogásza, - Montvainé Pápai Jolán, a MÁV Rt. Vezér
ig;,zgatóságáról. 

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesü
let elnökének Szabó Miklósnét választotta, aki a MÁV Rt. 
sze-mélyügyi főosztályának osztályvezető-helyettese. Az. 
egyesület tiszteletbeli elnöke: Szentgyörgyi Tamás, a MÁV 
Rt. Vezérigazgatósága gazdasági vezérigazgató-helyettes. 

Érdekképviseleti delegáltak: dr. Borsik János, a Mozdonyve
zetők Szakszervezete alelnöke, - Karádi László, a Vasutasok 
Szakszervezete szombathelyi területi intézőbizottsága titkára, -
Heim Géza, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének kép
viselője. 

Az újraválasztott választmány tagjai: Müller Károly, a 
debreceni Vasutas Művelődési Ház igazgatója, - Szabóné 
Nagy Júlia, a miskolci Vasutasok Vörösmarty Mihály Műve
lődési Háza igazgatója, - Veres Gábor, a Vasutasok József At
tila Művelődési Központja igazgatója Dunakeszi, - Zentai 
Gábor, a tapolcai Vasutasok Batsányi János Művelődési Köz
pont igazgatója, - Húsi József, a debreceni Vasutasok „Egyet
értés" Művelődési Központ igazgatója, - Molnár Lajosné, a 

Az ellenórzóbizottság tagjai: Kiss Tibor adószakértő, revi
zor MÁV Debrecen állomás, - Mi/cóczy Marianna, a MÁV 
Rt. Vezérigazgatósága. 

Az egyesület ügyvezető elnöke: Molnár Géza, a pécsi Vas
utas Művelődési Ház igazgatója. 
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Mit kell tudni 
a távolléti díjról? 

A híradásokban gyakran 
szerepel a Munka Törvény
könyvének módosítása, leg
utóbbi bejelentés szerint a 
kormány a szakszervezetek 
ellenvéleményét figyelmen 
kívül hagyta, a módosításra 
vonatkozó törvény tervezetét 
az országgyűlés elé terjesz
tette. A törvénymódosító ja
vaslatban a szakszervezetek 
részéról egyik leginkább el-

. ÁRA: 11 Ft 

lenzett elképzelés a távolléti 
dij bevezetése, amely széles 
körben érinti kedvezőtlenül 
a MÁV Rt. munkavállalóit 
is. Szakszervezetünktól, va
lamint a Magyar Vasutas 
szerkesztőségétől többen 
megkérdezték: ha a Parla
ment elfogadja a javaslatot, 
a gyakorlatban mit jelent a 
távolléti dij bevezetése? 

(Írásunk a 2. oldalon) 

,, 

Hogyan lehet MAV kft.
va onh ·u ·? 

Az utóbbi időben sokféle hír ka
pott szárnyra a MÁV kft.-k priva
tizációjáról. A mende-mondák tisz
tázására a Vasutasok Szakszene
zete március 17-én konzultációt 
rendezett. A Benczúr utcai székház 
tanácstermében helyet foglaló kft. 
ügyvezető igazgatókat, szb-titkáro
kat, szakági intézőbizottsági titká
rokat és a MÁV Rt. vezetőit, Kál
noki Kis Sándor elnököt, dr. Né
meth László vagyongazdálkodási 
igazgatót, Kertai Rudolfné igazga-

tóhelyettest és dr. Szabó Lajost, a 
vezérigazgatóság igazgatási és jogi 
irodájának a vezetőjét dr. Márkus 
Imre, a VSz elnöke üdl'özölte. Mint 
mondotta: azért tartottuk idősze
rűnek megrendezni a konzultációt, 
hogy a legilletékesebb ve�etőktől 
kapjunk tájékoztatást a MA V kft .. 
k üzletrészeinek értékesítésével 
kapcsolatos elképzelésekről, a 
munkavállalói és menedzsment tu
lajdonszerzési lehetőségeiről. 
(Folytatás a 6. oldalon) 

XXXIX. évfolyam 6. szám A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1995. március 30. 

A megszorító intézkedésekró1 

A kormány semmibe 
veszi a szakszervezeteket 

A Vasutasok Szakszervezete 
elnökségének állásfoglalása 

lás állami korlátozásával, 
amely nem felel meg a piac
gazdaság törvényeinek és a 
kollektív alkufolyamatba va
ló súlyos beavatkozásnak 
minősül; - a forint folyama
tos és drasztikus leértékelé
sével, amely az infláció el
szabadulását sietteti. 

Szakszervezetünk állás-
pontja, hogy az 1995. évre 
meghirdetett bértárgyalások 
a bejelentett kormányintéz
kedések ismerete nélkül tör
téntek, ezért a már megkötött 
bérmegállapodások felül
vizsgálata a béremelési mér
tékek magasabb összegű 
megállapítása válik szüksé
gessé. 

A stabilizációs csomagter
vezet végérvényesen destabi
lizálja a bérből, fizetésből és 
nyugdíjból élő családokat. A 

Szegényebbek lettünk 
egy illúzióval 

Interjú Sándor Lászlóval, az MSZOSZ 
alelnökével, az Egészségbiztosítási 

Önkormányzat elnökével 

Beszélgetésünk kezdetekor 
felajánlottam az MSZOSZ 
alelnökének, az Egész
ségbiztosítási Önkormány
zat elnökének, hogy a követ
kező címszavakat válasszuk 
beszélgetésünk témaköré
nek: a kormány intézkedés
csomagja, egészségbiztosítás, 
szakszervezet. Sándor Lász
ló a javaslatot készséggel el
fogadta. 

- Különféle értékelések lát
tak napvilágot a kormány vál
ságcsomagjáról - kezdte vála
szát az interjúalany. - Ezek 
sorába tartozik az MSZOSZ 
szövetségi tanácsülésének ál
lásfoglalása is, amelyben szin
tén sokféle megközelítés sze
repel. Ez is azt mutatja, hogy 
társadalmi méretű probléma
körről van szó. 

Két részre bontanám a kor-

mánydöntést. Ha a gazdaság 
állapota, a nemzetközi keres
kedelmi mérleg, a fizetési po
zíciók és a belsö költségvetés 
ennyire tragikus, akkor nem 
lehet vita tárgya, hogy egy fc. 
lelős kormánynak döntéseket 
kell hozma. Ez az érv a kabi
netben és szimpatizánsainak 
körében nagy hangsúlyt ka
pott. Számomra azonban van 
ennek a döntésnek másik di
menziója is. Erről kevesebb 
szó esik. 

- Melyik ez? 
- Az ország az aktuális kor-

mány színezetétől függetlenül 
jó évtizede már egy liberális 
gazdaságpolitika béklyójában 
vergődik. Folyamatosan áldo
zatokat kér a társadalomtól, 
ugyanakkor képtelen átütő 
eredményeket felmutatni. Eb-

(Folytatás a 2. oldalon) 

Megdöbbenéssel, aggo
dalommal és egyre növek
vő felháborodással értesült 
szakszervezetünk a kor
mány legújabb stabilizáci
ós elképzeléseiről. Döbbe
netünket tovább fokozta az 
a tény, hogy hivatalos kor
mányközlemény nem ke
rült kiadásra, állásfoglalá
sunk megfogalmazásakor 
sem tudható pontosan, 
hogy a kormány milyen to
vábbi, a munkavállalókat 
hátrányosan érintő intéz
_kedéseket tervez. A tények 
azt mutatják, hogy a kor
mány semmibe veszi a 
szakszervezeteket, a mun
kavállalói oldalt, ami első
sorban nem a kormány ke
ménységének, sokkal in
kább a szakszervezetek 
gyenge, erőtlen fellépésé
nek tulajdonítható. Nem
csak az intézkedéscsomag 
tartalma, de a tájékoztatás 
módja is elfogadhatatlan, 
mivel a szociális partnerek 
kizárásával, utólagos tájé
koztatásával akar döntése
ket hozni a kormány. Meg
állapítható, hogy a kor
mány ismét az ellenőrizhe
tő jövedelemmel rendelke
zők rovására kíván takaré
koskodni. A társadalom 
legkisebb sejtjét, a családot 
éri a legdurvább támadás a 
tervezett intézkedések so
rán. 

táppénz eddigi rendszerének 1----------------------
ismertetett módosítását és a 

A Vasutasok Szakszerve
zete nem ért egyet: - a belső 
keresletek ésszerűtlen visz
szafogásával; - a bérkiáram-

szociálpolitikai intézkedés
tervezetet elfogadhatatlan
nak tartjuk A gyed meg
szüntetése egyszerűen tisz
tességtelen, a családi pótlék 
és a gyes rászorultsági elven 
történő odaítélése pedig az 
elszegényedést, a családok 
anyagi ellehetetlenülését, ez
zel együtt csak a szociálpo
litikai elvonásokat szolgálja. 

A Vasutasok Szakszerve
zetének a feketegazdaság 
felszámolásával kapcsolat
ban az a véleménye, hogy 
azt nem a Józsefvárosi (kí
nai) piac felszámolásával 

(Folylatás a 2. oldalon) 

Megkérdeztük Baja Ferenc minisztert 

A v sútvonala 
felszámolásáról 

A vasúti közlekedés és 
szállítás kevésbé tekinthető 
környezetszennyezőnek. 
Ennek ellenére - Környe
zetvédelmi Alapnál nem 
szerepel a vasúti közleke
dés támogatása. A környe
zetvédelmi és területfejlesz
tési miniszter - a kormány 

előterjesztésben szereplő 
vasútvonalak felszámolásá
val az „ideiglenes forga
lomszüneteltetéssel" csak 
megfelelő feltételek teljesí
tése mellett tud egyetérteni. 

(Interjú a 3. oldalon) 

MÁV VASJÁRMŰ 
Jármüjavító és Gyártó Kft. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./fax: 94/313-313 

' 

Nézze meg azonnal 

az 5. oldalon 

Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely elevenen érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

Az elmúlt napokban többször megkérdezték tőlem· a szocia
, lista kormányzattól mit várt a Vasutasok Szakszervezete? Mire 

számított például a munkaügyi kapcsolatok rendezése terén? 
Ezekre a kérdésekre adott válaszaimat általában azzal szoktam 

kezdeni, hogy természetesen m, (is) arra számítottunk: ez� ko:
mány megfelelő társadalmi párbeszédet folytat a munkavalla/ok 
képviselőivel. Felnőttként kezeli a társadalmi szféra szereplőit. A 
kormányhatározatok előkészítésébe bevonja a döntések érintett-
jei

¼eméltük: a kormány tudja, hogy az (ellenőrizhető jövede· 
lemmel rendelkező) munkavállalói szféra részese akar lenni a 
megoldási javaslatok kidolgozásána�. 

Vártuk, hogy a szakszervezetek �Ital wakran (es ha�gosan) 
bírált munkaügyi kapcsolatokat tovabbfe1leszt1k. Szerettuk volna 
ha a Munka Törvénykönyve (1992. évi XX/ 1-es törvény) hibáit a 
törvényhozás kijavítja. _ . Várakozásaink azonban nem teljesültek. Erthetetlennek tart1uk, 
hogy a pénzbe sem kerülő - joghézagokkal teli - munkaügyi 
kapcsolatok rendszerét a kormányzat miért_ n�m �rvosolta s�m 
a jogalkotói oldalon, sem pedig a gyakorlat, _kerdesek teruleten? 

Nem értjük, hogy ismét miért c�ak a meloson, a paras?ton
1 

a 
közalkalmazottakon akarnak takarekoskodm? Azt pedig vegkepp 
nem fogadhatjuk el, hogy az előző négy évben elosztott egykori 
állami vagyonok tulajdonosait, az évente több tíz és százmilliós 
bevételeket realizálókat, miért nem vonják be a nadrágszijszorí
tásba? 

A munkavilágának meghatározó szereplői a szakszervezetek 
és az üzemi tanácsok, az elmúlt években negatív tapasztalatokat 
szereztek a gazdaság átalakításának folyamatában ... De_ nem qsak 
ők, a jogalkalmazók is látják az elégtelen munkaugy, szaba/yo
zások fogyatékosságait. A törvényhozás is tisztában van azzal, 
hogy a változtatás elengedhetetlenül szükséges. Miért ne!'! me
het ez kö7ös véleményen nyugvó, úgynevezett konsz�nzua/Js al�_
pon az Erdekegyeztető Tanáccsal megegyezve? M1ert kell „ero
pozícióból" tárgyalni? (A vét� ellenére is �eviszi� a Mun�a. _T�r
vénykönyvet a Parlament ele.) Ez nem parbeszed, ez szm1ate.k. 
A demokráciát nem szabad színlelni. Nehéz helyzetben van szuk
ség igazán arra, hogy a társadalmi szereplők, valóságos szere
püket kapják, és magukénak érezzék a d�ntés��et, mert akk9r a 
végrehajtásban is partnerek lesznek. Va1on_ m,ert nmcs �z_ ,gy? 
Veszélyezteti az ilyen és hasonló magatartas a munkabeket, de 
azon túl a társadalmi békét is. 

A szakszervezetek a munka világának főszereplői elmozdulni 
látszanak a politikai ellenzékiség irányába. Nem önkéntesen, kény
szerből. Igen, mert például az adótörvények hátrányos szabályai 
miatt, vagy a tervezett gazdasági megszorító intézkedések követ· 
keztében a szakszervezetből lépnek ki a munkavállalók, és nem a 
választásokon bizalmat kapott képviselő urat, illetve úrhölgyet lá
togatják meg a Parlamentben megkérdezve tőlük, hogy érzik ma
gukat ,,fenn·: mikor mást ígértek ,,Jent". Világos�� meg kell mon
dani a munkavállalóknak, hogy hol a vége a szontasoknak, (persze 
azt is elvárjuk, hogy azokban a kormányzat az államháztartásban 
példamutatóként élenjár). h 

A nagy szegénység köze-
pette pedig rendezni kellene 

1 közös dolgainkat még pedig l úgy, hogy az nekünk is tet· 
szen. 

\. mellékvonali személyszállítás ,,új" jármű 

Bzx mellék.kocsikból, motorokból 

tervei alapján és kivitelezésében 



2 MAGYAR VASUTAS 

Mit kell tudni 
a távolléti díjról? 

(Folytatása az 1. oldalról). 
ség alól, amennyi annak el- folytonos munkarend esetén 
végzéséhez szükséges. Ezen pedig 20 százalékát lehetne 

(Folytatás az 1. oldalról) 

időre szintén átlagkereset jár. figyelembe venni a távolléti bői levonhatják a következte-
A távolléti díj bevezetése Az előbbiekben felsorolt díj számításánál. A távolléti tést: a sikertelen gazdaságpoli-

azokat az eseteket érinti, esetekre átlagkereset fizeté- díj számításánál csak a rend- tika megváltoztatása nélkül 
amikor a munkavállaló a sét a Munka Törvénykönyve szeres bérpótlékot vennék fi- aligha remélhető e téren javu
munkaviszonyra vonatkozó 151. §-ának (2) bekezdése ír- gyelembe. A túlmunka díja- lás. Néhány hónap elteltével 
szabály alapján munkavégzé- ja elő. Ugyanezen előírás zásnál a következő korláto- majd újra csak azzal kell 
si kötelezettségének teljesíté- alapján jár átlagkereset a zás lépne hatályba: ha a szembenézni, hogy nincs más, 
se alól mentesül, és erre az munkaszüneti nap miatt ki- munkavállaló a tárgyévet mint ismét a megszorító intéz
esetre jelenleg átlagkeresete esett munkaidő díjazására, a megelőző évben több mint öt- kedéseket hozni. 
illeti meg. szoptatási munkaidő-kedvez- ven óra túlmunkát teljesített, Harmadik dimenziója a kor-

�elyek ezek az esetek? ményre, továbbá a munkavi- távolléti díja megállapításá- mánydöntésnek, hogy ez me-
Allampolgári kötetesség szonyra vonatkozó szabály- nál túlmunka miatt kiegészítő gint a legkisebb ellenállás irá

(például sorozáson, szavazá- ban meghatározott munka- pótlékot kell figyelembe ven- nyába tett lépés. Magyarul: a 
s<m való részvétel, hatósági, végzés alóli felmentés időtar- ni. A kiegészítő pótlék mér- kormány ismét a bérből és fi
vagy bírósági idézésre való tamára. t 'k h • , 

d '  "d" 1. zetésből élők, az ellenőrizhető e e, a az tranya O I asza ... - jövedelemmel rendelkezők ter-
meoielenés) telJ. esítése esetén Az átlagkereset számítás ban a tu'lmunka sza'z o' ra'na'I °' - heinek növelésével kívánja az a munkavállaló akkor mente- alapjául az utolsó négy nap- kevesebb volt, a személyi egyensúlyt helyreállítani, mi-
sül a munkavégzés alól, ha e tári negyedévben kifizetett alapbér három százaléka, ha közben hangzatos jelszavakon 
kötelezettségének csak mun- munkabérek szolgálnak. száz óránál több volt, a sze- kívül a feketegazdaság megre
kaidőben tehet eleget. Jelen- Munkabérnek számít a mun- mélyi alapbér öt százaléka, gulázására alig történt értékel
leg ezen időtartamokat átlag- káltatótól kapott valamennyi ötven óra alatti túlmunka hető intézkedés. 
keresettel számolják el. díjazás, ide nem értve a szo- esetén a kiegészítő pótlékot A negyedik dimenzió: a 

A munkavállalót közeli ciális célú juttatásokat! En- ne� kell figyelembe venni. módszer, a stílus. Csak sajnál-
hozzátartozójának halálakor nek megfelelően munkabér Osszefoglalva tehát a mó- ni tudom, hogy egy korábban 
a munkavégzés alóli mente- például a prémium, a juta- dosításra vonatkozó törvény- jó kommunikatív készséggel 
sítés illeti meg (több napra) lom, bérpótlékok, túlmunka- tervezetből az, állapítható rendelkező párt kormánya kö
és ebből kettő napra átlagke- díjazás, a készenlét díjazása meg, hogy a MA V Rt. mun- veti el azt az elemi hibát, hogy 
reset jár, jelenleg az az idő- és természetesen a személyi kavállalóinál a beszámításra az illetékes miniszter, az illeté
tartam is a távolléti díj hatá- alapbér (melyet az esedékes- kerülő műszakpótlék és túl- kes minisztériumok, a szakértők 
lya alá kerülne. ség időpontjában érvényes munkadíjazás összegének és a szociális partnerek vélemé-

A Mt. 137. §-a értelmében összegben kell figyelembe csak részbeni figyelembe vé- nyének figyelmen kívül hagyá-
a munkavállalót a keresőkép-

.) t l l " b b d 
, sával hoz ilyen fontos döntése-venni · e e e sosor an a sza a sag ket. S a módszer itt üthet vissza, 

telen betegség évi tíz munka- A távolléti díj esetleges és a munkaszüneti nap elszá- és okozhat tartalmi hibákat. 
napjára (betegszabadság) át- bevezetése új fogalom lesz molásánál okozna kereset- _ Mire gondol? 
lagkeresetének hetvenöt szá- a munkajogban. Lényege, veszteséget. _ Példaként említhetem, 
zaléka illeti meg, melyet a hogy a jelenlegi átlagkereset A szakszervezetek - köz- hogy miközben komoly erőfe
munkáltató köteles megfizet- összegét csökkenti. Ezt a kö- tük a Vasutasok Szakszerve- szítéseket teszünk annak érde-
ni. vetkező módon érné el. zete - természetesen mindent kében, hogy többnapos kórhá-

A kötelező orvosi vizsgála- Tóbbműszakos foglalkoz- elkövetnek, hogy a távolléti zi ellátás helyett - ott, ahol le-
tol, valamint a véradás annyi tatás esetén a műszakpótlék- díj ne kerüljön elfogadásra, hetséges - egynapos járóbeteg
időre mentesíti a munkavál- nak a munkavállaló személyi illetve bevezetésre. szakellátás keretében történjék 
lalót a munkavégzési köteles- alapbérének 15 százalékát, Dr. Garabon Sándor meg az orvosi beavatkozás, 
-------------------------------------• aközben egy ilyen végiggon

A megszorító intézkedésekró1 ... 
dolatlan intézkedés azzal a kö-
VP.tkezménnyel járhat, hogy tö
megesen megszaparodik a kór
házak igénybevétele. Tipikus 
esete annak, hogy nem tudja a 
jobb kéz, mit csinál a bal. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

kell kezdeni Az ellenőrizhe
tetlen jövedelmek - amelyek 
az állami költségvetésben je
lentős bevételkiesést eredmé
nyeztek - nem a hasonló pi
acokon keletkeznek. A Vas
utasok Szakszervezete elnök
sége úgy értelmezi, hogy a 
kormány a tervezett intézke
dés �somagjával felmondta 
a� Erdekegyeztető Tanács 
(ET) 1994 november 27-én 
kötött megállapodást. 

A VSz felszólítja az ÉT 
munkavállalói oldalát, hogy 

az ÉT-be 1995-re kötött tri
partit megállapodást nyilvá
nítsa felmondottnak és kez
deményezze az új tárgyalá
sok megkezdését. A VSz úgy 
látja, hogy a tervezett intéz
kedések jelentős része tör
vénymódosítást , igényel, 
ezért felkéri az ET munka
vállalói oldalát, hogy levél
ben forduljon a parlamenti 
képviselőkhöz annak érdeké
ben, hogy a módosítások ne 
kapják meg a szükséges tá
mogatást. 

Szakszervezetünk kéri az 
ÉT munkavállalói oldalát, 

Racionalizált állomás 

ezen belül az MSZOSZ-t, 
hogy a kormányanyag kéz
hezvételét követően haladék
talanul kezdjék meg az alter
natív javaslatok kidolgozá
sát. A Vasutasok Szakszerve
zete a kormány gazdasági sta
bilizációt szolgáló intézke
déscsomagjának - hatás függ
vényében értékeli a vasutas 
munkavállalók helyzetében 
bekövetkezett változásokat, 
és a tagság elvárásainak meg
felelően dönt a további lépé
seiről, nem kizárva a kemé
nyebb érdekérvényesítés esz
közeinek alkalmazását sem. 

Pintér Pál karikatúrája 

Csak remélni merem, hogy 
a szükséges törvényi változta
tásokat megelőzően azok az 
érdekegyeztetések, amelyeket 
célszerű lett volna a kormány
ülés előtt lefolytatni, megtörtén
nek, a tervezett intézkedések 
módosulnak és korrigálják a hi
bás elképzeléseket, vagy leke
rülnek a napirendről. Az én sze
memben a legfontosabb ügyek
ben a kabinet nem döntött, de 
nem is dönthetett, mert zömmel 
a parlament konpetenciájába 
tartozó törvények módosítását 
igénylik azok. 

- Hogyan érinti az egész
ségbiztosítást a kormány cso
magterve? 

- Január elején hosszú hetek 
vitája után megállapodtak ab
ban, hogy milyen feltételek 
közepette tudnak nullszaldós 
költségvetést előterjeszteni az 
önkormányzat és a kormány 
közös akaratával, milyen raci
onalizáló döntéseket kell hoz
nunk az esztendő elején. 
Eközben megdöbbenve ta
pasztaljuk, hogy - a parla
menti napirendre tűzés elhú
zódása miatt - jó esetben má
jus elsejével hatályba lépő 
költségvetéssel számolhatunk, 
ami önmagában is súlyos gon
dokat okoz. Másrészt, újra vál
tozatlan köntösbe került elő a 
biztosítási elvet súlyosan sértő, 
a munkavállalók létbizonyta
lanságát fokozó táppénzrend
szcr. ami melle:.leg a munkál
tatók számára 1s ll:rhct Jcknt, 
s ily módon közd sem n�vl'Z 
h<!tŐ ,ál!alkozásbarát intézke
désnek. S lassan már azon sem 
lepődik meg az ember, hogy 
mindezek az elképzelések a tb-

önkormányzatok közgyűlések 
megkérdezése nélkül, állásfog
lalásának mellőzésével törté
nik. 

Mindezek alapján teljes 
mértékben megértem és osz
tom Kovács Pál volt népjóléti 
miniszter álláspontját, akinek a 
példája bizonyítja, hogy olyan 
feladatot kapott, amelynek 
végrehajtása ellen a meggyő
ződés és a lelkiismeret is tilta
kozik. Akiknek persze van 
még lehetőségük a kormány
csomag korrigálására, új, igaz
ságosabb elosztási javaslatok 
kidolgozására, azoknak az a 
kötelességük, hogy azokat 
megtegyék. Az MSZOSZ-nek 
is ezt az utat kell járnia, amed
dig a változtatás esélye f�nn
áll. 

- Ezzel el is érkeztünk a 
szakszervezetek kérdéseihez. 
Hogyan látja ezzel kapcsolat
ban a kongresszus előtt álló 
MSZOSZ tennivalóit? 

- A kormánydöntés előké
szítése, tartalma és formája az 
elmúlt nyolc hónap szerves 
folytatása, kifejezéseként érté
kelhető. Es végeredményét te
kintve világosabb helyzetet te
remtett, hiszen a szakszerveze
tek is gazdagabbak lettek egy 
tapasztalattal és szegényebbek 
egy illúzióval. Az ősz folya
mán magam is azon a vélemé
nyen voltam, hogy az átvett 
örökség miatt, közvetlenül a 
költségvetés egyensúlyát érin
tő követelésekben a szakszer
vezeteknek is mértéktartónak 
kell lenniük. Azt azonban el
vártam volna, hogy a közvet
len kiadásokat nem gerjesztő 
szakszervezeti igények eseté
ben a szociálliberális kormány 
alapvetően munkavállalóbarát 
lesz és ezt a Munka Törvény
könyve módosításának vitáiban 
is konkrét tényekkel igazolja. 

- Milyen szakszervezeti 
követelésekről van szó? 

- Elvárásaink között szere
pelt az is, hogy néhány, több 
éve húzódó ügyben - tb-va
gyonátadás, szakszervezeti 
hasznosítású ingatlanok tulaj
donba adása, a szervezet mű
ködési feltételeinek javítása -
pozitív diszkrimináci_ót élvez a 
kormány részéról. Es a kor

mány saját eszközeivel is segí
ti, hogy az érdekegyeztetés 
működőképes mechanizmusai 
minden szinten kiteljesednek. 

1995. MÁRCIUS 30. 

Bíztam abban, hogy mindezek 

az elemek egy átfogó társa

dalmi-gazdasági megállapo
dásban rögzíthetők. Egy kong
resszus előtt álló szakszerveze
ti szövetségnek - mint az or
szág legnagyobb munkaválla
lói érdekképviseleti szövetsé
gének - alapvető kötelessége 
elemezni a kialakult helyzetet, 
ebben a szerepét is, megfelelő 
következtetésekre jutni, és a 
helyzethez leginkább igazodó 
szakszervezeti irányvonalat 
megfogalmazni. 

- Mit jelent ez kicsit konk• 
rétabban? 

- Két alapvető körülmény 
már ma is jól megítélhető. Az 
egyik, hogy az utóbbi két év
ben a körülmények hatására 
szükségszerűen - talán túlsá
gosan is - átpolitizálódott 
szervezetet kívánatos az érdek
védelem az érdekk�pviselet 
szolgálatába állítani. Ujra kell 
gondolni, hogy az egyébként is 
szűkösen rendelkezésre álló 
személyi, szellemi feltételeket 
milyen mértékben célszenl 
hasznosítani a képviseleti de
mokrácia olyan intézményeiben, 
mint a parlament, a területi és 
tb-önkormányzatok, az üzemi 
tanácsok. Meg kell vizsgálnunk, 
hogy platformjaink milyen mér
tékben tudták kihasználni a párt
kapcsolatban rejlő lehetősége
ket, hol és milyen irányú módo
sítások szükségesek. 

A másik nagy kérdés, hogy 
miként lehet az MSZOSZ-hez 
tartozó - sok esetben atomizá
lódott - tagszervezeteket ütő
képes, szakmai-ágazati érdek
egyeztetésre felkészült szerve
zetekké és azok országos szö
vetségévé alakítani. A követ
kező néhány hét feladata, hogy 
hogy a vitára bocsátott doku

mentumokat széles körű vitá
ban véleményezzék a szak
szervezeti testületek és a mun
kavállalók érdekeit valóban ki

fejezésre juttató kongresszusi 
döntéseket készítsük elő. 

Ezzel azonos értékű teendő, 
hogy a programok megvalósí
tásához megtaláljuk a legalkal
masabb személyeket. Olyan 
munkamegosztást alakítsunk 
ki a szövetség vezetésében, 
amely a képviseleti demokrá
cia fórumain történő fellépés 
és a szövetség munkája között 
megfelelő összhangot biztosít. 

Kárpáti Sándor 

,_ .. Segít,�ü __ �k! 
._ Szombathelyi··Viktória• favaly nyátortsfüyO!> bale$é{#( 
szenvedett. Jelenleg. a. Szombathelyi Markusovszky f<.óF 
házban ápolják. Oerincvelöszit�adás és bénulás köveF 
keztében lélegeztetógéphez kötötten „éti" mindennapjait 
Kezelő orvosai tanácsára egy•rekeszi.zomba építhető pa� 
cemakerre lenne szüksége. ·A- műtétet egy finnországi·· 
professzor vállalná Budapesten. A pacemaker ötvenezer 
német márkába kerül. 

Alapszervezetünk. e tényekalapján fordult a nyilvános-
. sághoz, hogy a családot megsegítse. Kérjük segítsenek! 

Az édesapa Szombathelyi László, 23 éve doJgozik üze
münkben és a Vasutasok Szakszervezetének kezdettől 
fogva tagja. 

A Magyar Vöröskeresztnek az 
OTP Vas Megyei Igazgatóságán vezetett számlaszáma: 

479-98007/853�1O137-O 

Az átutalási postautalvány hátulj.ira rá kell írni: 
,,Szombathelyi Viktória mtltétjére, és gyógykezelésére". 

Vasutasok Szakszervezete 
MÁV VASJÁRMŰ KFr. 
szakszervezeti bizottsága 

Szombathely 
--�--- --- -- - ------ ----------- --- -----
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Gondolatok 
az esélyegyenlöségró1 

on veszíteni nem 
, az demokráciát ki-

alakított „önálló" 
zervezetet. De hisz 
n csökkent a vasuta

létszáma, és a jó szak
(szakszervezeti tiszt-

. ló) nem lett több, 
erőinket forgácsolva 

több íróasztalt hozunk 

szomszédok szerint, 
fg nyolc-tíz évnek kell 

lnie nálunk ahhoz, 
elérjük: a dolgozó

nem elég csak a cég
lát átfesteni, nem elég 

.csak ígéreteket tenni, em
bereknek és szervezetek
ek alapvetően kell meg

oznia, és ezt a pálya 
léről bekiabálva nem le-

het megvalósítani. A dolgo
zóknak és tisztségviselők
nek aktív részvételt kell vál
lalniuk a folyamatban. 

Addig ajánlatos lenne 
(mint a német példa is bizo
nyítja): a társ szakszerveze
tek tagszervezói együtt ke
ressék meg a nem szakszeroe

zeti tagot és próbálják 
meggyőzni a szervezethez 
tartozás előnyeiről. Akkor 
már szinte mindegy, hogy 
mely szervezetnek lesz a 
munkavállaló a tagja, hi
szen szakszervezeti tagként 
hozzájárul az érdekvédelem 
költségeihez. Persze ez csak 
akkor valósulhat meg, ha 
egy szervezet számára nem 
az a fő kérdés, hogy a másik 
szervezetet tönkre tegye, 
,,tagjait szétszervezze". Tő
lünk nyugatabbra nem cél a 
másik lejáratása, mert ezzel 
együtt a szakszervezeti 
mozgalmat is lejáratják, ami 
egy jól irányított politika 
célja is lehet. \'.agy itt van 
példának a MA V Kórház
ban működő önálló szak
szervezet is. Minden oldal
ról támadják az úgymond 
régi, megalkuvó Vasutasok 
Szakszervezetét és esély
egyenlőséget kiáltva végzik 
,,áldásos" munkájukat. Per
sze ez nem nehéz, hisz tag
szervezőjük egyben a mun
kaügyi, bérgazdálkodási' és 
oktatási osztályvezető is. 

Így valóban lehet „eredm_é
nyes" a ténykedésük. Ok 
jobban alkalmazkodtak a 
piac (rablókapitalizmus) 
törvényeihez. Erdekvéde
lem helyett a kórház veze
tésétől díjmentesen kapott 
(amit a VSz nem kap) helyi
ségeket vállalk ozóknak ad-

. ják bérbe, maj d a bevételt 
segélyezésre fordítják. Iro
dájuk is családi vállalko
zásként üzemel, anya és 
lánya munkálkodik itt se
rényen az egészségügyben 
alacsonyan fizetettek érde
kében. 

Csak mellékesen kívánom 
megjegyezni, hol voltak 
ezek a „nagy" szervezetek, 
amikor valamennyi vas
utast érintő menetkedvez
mény ügyében kellett lépni? 
Hol voltak ezek a jól és 
problémamentesen működő 
szervezetek, amikor a vas
útegészségügy jövője volt a 
tét, amikor a vasútegészség
ügyi intézmények sorát 
próbálják elvenni tulajdo
nosaiktól, a vasutas munka
vállalóktól?! 

Ha az írásomban megfo
galmazottakról valakinek új 
információja van, vagy vé
leménye ezzel nem egyezik 
meg, vélekedését juttassa el 
a szerkesztőségbe. 

Csáki Zsigmond 
a VSz ifjúsági tagozat 

elnöke 

A MÁV személyszállító járműparkjának egyik legsikeresebb 
mellékvonali járműve az 1980-as években rendszerbe állított 

Bz motorvonat. 

A személyforgalom igényeinek megfelelően szükségessé vált a Bz motorkocsik szá
lnának növelése, korszerűsítése és a járművek komfortjának fokozása. 

F.zeknek követelményeknek felel meg a Bzx mellékkocsiból kialakított Bz motorko
·, mert: 

- megerősített alváz, 
korszerű, környezetkímélő, EURO 1 normáknak is megfelelő 
RÁBA D10 UT-206 típ., hathengeres fekvő elrendezésű dízelmotor, 
VOITH DIWA D 863 típ. hajtómű, 
REKARD típ. kardántengely, 
NKR-16 típ. tengelyhajtómű, 
a kocsi két végén ergonómiai és biztonságtechnikai szempontokat is figyelembe 
vev6 vezetóállások, 
az utastérben szövetkárpitozású, arc-, fej- és kartámasszal kialakított ülések, 
tet6szellózés, 

és többtucat módosítás eredményeként a mellékvonal személyforgalom egy 
„új", korszerű, kényelmes és ,;azdaságoJ üze�ű 

vasúti járművét készítette el a MA V VASJARMU KFf. 
a VASÚTNAK az UTASOKÉRT. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./Fax: 94/313-313 

Megkérdeztük Ba/a Ferenc minisztert 

A vasútvonalak felszámolásáról 
(Folytatás az 1. oldalról) 

- Végeznek-e olyan számí
tásokat, hogy a különbözó 
közlekedési eszközök haszná
lata milyen mértékben káro
sítja a környezetet? Ezeknek 
a környezeti károknak a 
helyreállítása lehetséges-e, ha 
igen, mennyibe kerül? 

- A környezeti károk becslé
sére különbözó megközelítés
ben készülnek számítások. 
Ezek az értékek nehezen ha
sonlíthatók össze, mert például 
az egészségügyi kárbecslésck 
igen nehezen forintosíthatók. A 
külföldi hasonló kárbecslési 
törekvések az eltérő biztosítási 
konstrukciók miatt nagy eltéré
seket mutatnak. A kibocsátott 
szennyezóanyagok mennyisé
ge alapján egyes kárbccslésck 
szerint hazánkban a közúti 
gépjárműközlekedés leve-gő
szcnnyczése évi 30 milliárd fo
rint környezeti kárt okoz, a 
vasúti közlekedésé pedig 2 
milliárd forint. A zaj és rezgés
ből eredó kárt a közútnál éven
te 19 milliárd forintra, s vasút-

. nál közel 6 milliárd forintra 
becsülik. Ugyanakkor figye
lembe kell venni, hogy a köz
lekedésen belül a kárértékek 
döntő hányada a személygép
járművek közlckedéséból ere
dő, és a sűrűn lakott városi te
rületeket érinti. A MÁV pedig 
a városi tömegközlekedés le
bonyolításában csak korláto
zott módon tud bekapcsolódni. 
Minisztériumunk ezért megbí
zást adott ki a fóvárosi agglo
merációs rendezési terv kere
tén belül arra, hogy a budapesti 
vasútvonalak hogyan kapcsol
hatók be a városi közleke
désbe. 

- Igaz-e az állítás, mely 
szerint a vasút a modern 
közlekedési eszközök közül 
az egyik legkevésbé környe
zetromboló? 

- A modern, megfelelő szin
ten múködó vasút, környezet
kíméló közlekedési formának 
tekinthetó. A döntóen villa
mosított meghajtás például he
lyileg nem okoz levegó
szennyezódést. A környezetvé
delmi mérleg természetesen 

csak akkor pozitív, ha az elő
állított villamos energia az ipar 
részéról kömyezetkíméló mó
don történik. Tudomásul kell 
venni, hogy a tudomány jelen
legi állása szerint bármilyen 
mozgáshoz, illetve helyzetvál
toztatáshoz energiára van 
szükség, és bármilyen módon 
történik az energia előállítása, 
az kisebb vagy nagyobb mér
tékben környezetszennyezést 
eredményez. A vasúti közleke
dés és szállítás, kisebb fajlagos 
energiaigénye miatt, az összki
bocsátást tekintve is kevésbé 
tckinthetó környezetszennye
zőnek. 

- Mennyiben világjelenség, 
hogy a közutakról a vasúti 
szállítás felé terelik a forgal
mat? Magyarország ebbe az 
irányba fejlődik-e? Ha igen, 
milyen ütemezésben, milyen 
forrásokból tervezik megol
dani? 

- Túlzás világjclenségról be
szélni, dc számos fejlett ország 
közlekedési stratégiájában sze
repel a teherforgalomnak a 
közútról a vasútra való terelé
se. Magyarországon a közleke
dési szaktárca végez felméré
seket arra vonatkozólag, hogy 
milyen módon lehet kialakítani 
az ésszerű szállítási munka
megosztást a vasút és a közút 
között. Az ennek alapján készí
tendó közlekedési koncepció 
kialakításánál a Környezetvé
delmi és Területfejlesztési Mi
nisztérium a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételét 
minden esetben igényli és a le
hetóségeihez mérten érvényre 
kívánja juttatni. Ígéretes szállí
tási forma a kombinált fuvaro
zás, amely egyesíti a vasút eló
nyeit a nagy távolságra való 
szállításban, és a közúti fuva
rozás elónyét a „házhoz szállí
tásban". Mint ismeretes, a 
MÁV is bekapcsolódott a 
kombinált fuvarozásba, amit 
adókedvezmény is ösztönöz. 

- Az ország jelenlegi gaz
dasági helyzetében mennyire 
érvényesíthetők a környezet
védelem jövőt megóvó javas
latai? Állnak-e rendelkezésre 
megfelelő eszközök? 

- A jelenlegi gazdasági hely-

zetben korlátozott anyagi esz
közök állnak a környezetvéde
lem rendelkezésére, e7.ért a pri
oritások kijelölésének komoly 
jelentósége van. A surény tá

mogatási lehetóséget biztosító 
Környezetvédelmi Alapnál pri
oritásként kezeljük a legna
gyobb kártételt, a városi forga
lomból adódó károk mérséklé
sét. A Környezetvédelmi Alap
nál lényegesen nagyobb össze
gekkel rendelkező útalap cél
rendszerében tudomásunk sze
rint nem szerepel a vasúti köz
lekedés támogatása. A jelenleg 
az Országgyűlés által tárgyalt 
környezetvédelmi törvény te
remti meg a jogi kereteket a 
környezetvédelem hatéko
nyabb érvényesítéséhez. 

- Mit tehet a tárca a vasúti 
közlekedés érdekében? Ho
gyan fogadja a vasúti közle
kedés vi�fejlesztésére irá
nyuló elképzeléseket? 

- A KTM egyetért a közel
múltban a MÁV gazdaságossá
gának rendbetétele ügyében 
készített KHM-VM elóterjesz
tésscl. A gazdasági rcndbetétclt 
támogatjuk, azonban az előter
jesztésben szerepló vasútvona
lak felszámolásával, esetleg 
önkormányzati tulajdonba adá
sával, illetve „ideiglenes" for
galomszüneteltetéssel tárcánk 
csak megfelcló feltételek telje
sítése mellett tud egyetérteni. 
A vasutat, az ország műszaki 
infrastruktúra-hálózatai egyik 
elemének tekintjük, melyben 
végrehajtott bármiféle beavat
kozás hatással van más infrast
ruktúra-hálózatokra is, azaz 
szerkezctátrendezódést hoz lét
re. Amennyiben egyik oldalon 
megszüntetünk valamit, azt 
egy másik oldalon más jellegű 
beruházással kell pótolni. Leg
végül megjegyzem, hogy a 
vasútvonalak felszámolása a 
közvetlen pénzügyi szempon
tok mellett, társadalmi hatá
sokat is érint (munkaerőhely
zet, iskolába járás, orvoshoz, 
gyógyszerhez, élelmiszerhez 
jutás) mely szempontok leg
·alább olyan fontosak, mint a 
pénzügyiek. 

A. T. 

e l 
MÁV DEBRECENI 

JÁRMÜJAVÍTÓ KFT. 
4034 Debrecen, Faraktár u. 67. 

VÁLLALKOZUNK 

- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és f6vizsgálatára 
- teherkocsigyártásra, átalakításra, tartálytestgyártásra, 
- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fooarabok gyártására, javítására (légféktöm-

lők, laprugók, ütköz6k stb.) 
- vasúti nosztalgiakocsik felújítására, 
- daruk, tolópadok, vasszerkezetek (oszlopok, tet6szerkezetek) gyártására, ja-

vítására 

FELVILÁGOSÍTÁS: 

VÁLIALKOZÁSI OSZTÁLY 
Tel.: 52/346-800/283 
Fax: 52/ 314-725 
vasúti tel.: 03/29-86 
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AZ EGYSÉGRÍÍL 
szakértelem azonban 
pénzbe kerül, de megéri 
költeni rá. A megfelel6 
szakértelem megszerzé
séhez azonban vala
mennyiünk közös anyagi 
áldozatvállalására szük
ség van. 

Sztrájlcképesség hiányá
ban nem szokták komo
lyan venni a szakszerveze
teket. Az sem szorul ma
gyarázatra, hogy a sztrájk 
akkor a leghatékonyabb, 
ha az érintettek egysége
sen lépnek fel. Ezenkívül a 

sztrájkban részt vev6k ki
kezdhetetlensé_gét csak az 
egység képes biztosítani. 
Ha egy szakszervezetrol 
tudják, hogy sztrájkképes, 
valószínűleg sohasem kell 
élnie ezzel az eszközzel. 

Még friss bennünk az élmény azokról az idókról, 
amikor az üdülójegy, vagy a lakástámogatás meg
szerzése érdekében "kötelezó" volt a szakszervezet 
tagjának lenni. A kényszer megszúnésével, anélkül, 
hogy végiggondoltuk volna mi is történik velünk, 
megszúnt a munkavállalók egysége is. Néhányan a 
hirtelen ránk tört szabadságtól megszédülve ösztö
nösen menekültek a szakszervezetekből, mások pe
dig a zavaros pillanatokat kihasználva gondoskod
tak a megosztottságunkról: grundoltak egy-egy 
szakszervezetet. A gomba módjára szaporodó, ma
gukról markánsabb érdekvédelmet hirdető szerve
zetekre eleinte az emberi természet naiv kíváncsi
ságával tekintettünk. Az elmúlt öt év azonltan bő
ven elég volt ahhoz, hogy saját bőrünkön megta
pasztaljuk a széttagoltságból fakadó hátrányos kö
vetkezményeket. Ma már nincs olyan vasutas aki 
ne tudná, hogy a megosztottság kinek a malmára 
hajtja a vizet. A többség azonban - az elődök által 
létrehozott értékeket megőrizve - tagja maradt a 
Vasutasok Szakszervezetének. Tagságunk szolidari
tásának köszönhetően az elmúlt években, sok táma
dás ellenére, meg tudtuk őrizni legfontosabb érdek
védelmi vívmányainkat. 

A MÁV-nál meglév6 
megosztottság sajnos mind
három tényez6t gyengíti. 

De ki az aki képes 
visszaállítani a vasutas
ság egységét? 

Kizárólag a munkaválla
lók! 

- Azok, akik pillanatnyi
lag más szervezet tagjai, 
vagy egy másik szakszerve
zet lejárató tevékenysége 
miatt sehová sem tartoz
nak. A döntés tehát a mun
kavállalók kezében van! 

* 

A Vasutasok Szakszer
vezete kilencvenezres tag
sága nevében kérjük kol
légáinkat, hogy a közös 
célok érdekében legyenek 
társaink, és együtt tegyük 
hatékonyabbá a vasuta
sok érdekvédelmét, mert 
csak együtt sikerülhet, de 
együtt sikerülni fog! 

Karácsony Szilárd 

Szakszervezetünk Szombathelyen is meghatározója az üzemi tanácsnak 

Kisfalvi Ervin újra indul 

- Pintér Józsefet, a ház szb-titkárát szerettü_k volna kö
ziilünk az üzemi tanács elnökének választani - emléke
zik vissza Kisfalvi Ervin, az ÜT elnöke, aki az árufuva
rozási osztály kereJkedelmi vonalbiztosa és a szakszer
vezetünk tagja. - 0 ezt azzal hárította el magától, hogy 
amennyiben szükséges, jobb ha ketten „ vívják" a csatát 
a vasutasság érdekében. 

Végül is a mostani elnökre azért sikerült rátestálni ezt 
az új, eddig ismeretlen funkciót, mivel a Széll Kálmán 
utcai dolgozók érvény�s szavazatainak a legtöbbjét, 87 

szdzalékot szerzett meg. Es végül is vállalta a megtisztelő 
rizalmat. 

- Nem panaszkodni akarok, de nem volt könnyű -
,Olytatja az üzemi tanács elnöke. - Meg kellett teremteni 
• működés technikai feltételeit; irodát, telefont, irodaszert 
atb. Nem volt egyszerű a „semmiből" egy működési sza
Mlyzatot szerkeszteni, alkotni. Szerencsére szakszervé

Ftünkön kívül a gazdasági vezetés is komolyan vett 
.
_-
pennünket és segített. 

- Miből áll a munkájuk? 
- Szociális és jóléti kérdésekben a gazdasági vezetéssel 

··ttc1öntési, a munkavállalókat jobban érintő témák
véleményezési jogunk van. Az elsőbe tartozóba, 

elybe a segélyezés, a fizetési eló1eg, a vállalati ka
bnentes kölcsön és az üdültetés tartozik, a vezetés 

m szólt bele. 
- És a másodikba? 
- Megegyeztünk. 1994-es esztendőben több mint 20 
mélyt kellett leépíteni a „házban". A gazdasági veze
nek két alternatívája volt; vagy a korengedm_ényes 

díjazást választjuk, vagy osztályokra lebontják az 
�aatásra kerül6k létszámát. Az els6t javasoltuk. Ez 

került végrehajtásra. Nem volt könnyű ez sem, de ez 
volt a humánusabb. 

Véleményezték az üzemi étkező külön kialakítását. Szót 
emeltek az adagok csckkenése és az árak emelkedése miatt. A 
szolgáltató váltott. 

Tavaly februárban az üzemi tanácsok mintájára meg
alakult a középszintű, üzletigazgatósági területi jóléti és szo
ciális bizottság. Ennek a vezetője is I<isfalvi Ervin lett. A 
bizottság kilenc tagú, területi és szakmai felállással. He
ten ebből is szakszervezetünk tagjai. A területen a taná
csok és üzemi megbíwttak száma közel nyolcvan. 

- Mi van a többi helyen, ahol a létszám miatt nem volt 
lehetőség ilyen „képviselet" megalak(tására? 

- Ezek a 34-ek - mosolyog I<isfalvi Ervin. - 34 mun
kahelyen dolgozókat a területi jóléti és szociális bizott
ság terüléti vagy szakmai tagjai segítik, patronálják. De 
külön is felkerestük őket. Az igazgató úr külön kocsit 
biztosított. Több ütemben így minden munkahelyre el
jutottunk. 

Leveleket, feljegyzéseket vesz elő. Apróbb, kisebb hiányos
ságok merültek fel,, amelyet talán nélkülük is régen meglehe
tett volna oldani. !gy irodát adni, illemhelyet kialak(tani, hű
tőt adni és megjavítani stb. A felvetéseik kilencven százalékot 
orvosolták. 

A területi jóléti és szociális bizottság tavaly 3 millió 
250 ezer forint segélyt osztott szét. A tartalékkeretüket 
az év végén a 4-5-6 és a 7 gyermekes dolgozóknak ad
ták. Több mint 30 millió forintos visszatérítendő kamat
mentes kölcsön odaítélésével 160 vasutas lakásgondját se
gítettek megoldani Nyugat-Dunántúlon. Amíg a bizott
ság „jogosítványai" közé tartozott a vállalati szolgálati 
lakások elosztásának a véleményezése, 17-en költözhet
tek ezekbe az otthonokba. 

- Májusban ismét választások lesznek. Indul? 
- Igen. Most talán szimpátiával, egy előlegezett biza-

lommal juttattak ebbe a funkcióba. Szeretném megmé
rettetni magam. Cselekedeteimet remélem a VSz-tago
kon kívül az egész környezetem értékeli ... - mondotta 
befejezésül, nagyon szerényen I<isfalvi Ervin. 

Sz. Jakab István 

A szabályos jelöltáDftás 
érdekében minél előbb, 

de lehetőleg 

április 
5-ig 

közzé kell tenni a 
választhatók és választók 

névsorát! 
MT. 47. §. (2).: 

5 

A választásra jogosult, valamint a választható 
munkavállalók jegyzékét a munkáltatónak a vá
lasztási bizottság kérésére öt napon belül rendel
kezésre bocsátott adatai alapján a választási bi
zottság állapítja meg és teszi közzé. 

Csak a vasutasság 

biztosíthatja mindazt, amire 
valamennyiünknek szüksége 

van: 

■ védelmet a munkáltatóval 

szemben, 

■ erőt a gyengébbeknek, 

■ támaszt a bajban, 

■ valódi érdekvédelmet, 

■ igazságosabb közteherviselést, 

■ javuló munkakörülményeket! 

A mások által megbontott 
egység visszaállítható, 

csak Önön múlik! 

Válassza a 

VASUTASOK 
,,,,. 

SZAKSZERVEZETET! 

Válassza az 
,,,,. 

EGYSEGET! 





y utma, a ta
aom6ponton folyta
• pmaági vezeto"'k 

VSz �sel6i ré
aenaett f6rum 
Dmlút61on. Már-

10-&, a volt körzeti - területéről 
,oomésf6nökök, 

._anezetcSk és szakszer
tisztségvisekSk ell'itt 
dr. Márkus Imre, a 

Szakszervezeté-
az elnöke tartott éltalá
�ztat6st. 

elemezte a Magyar 
iSÍlllffa!Hltak ga7.dasági 

Errcil semmi jót 
tudott, nem tudhatott 

• A kormány ál
a MÁV-ra ráeroszakolt 

eredményt - az 
• évi 23,S milliárd fo

veszteséget - illúzió 
teljesíteni. Ez pedig 

értelműen a vasutasság 
agi helyzetének a továb

rumlás6hoz vezet. 
A Vasutasok Szakszerveze

megkereste az országos 
iumokat, hogy mielőtt a 
ány rosszul döntene a 

V helyzetéről - annak az 
,egészségügyi intézményeiről 
- az ország közvéleménye és 
a vasutasság megfelelő" tájé
ko-ztatást kapjon. - Nyomást 
akarnak gyakorolni a végle
ges, rossz döntés kialakítása 
el6tt az arra illetékeseknek. 
Wgs6 soron a MÁV felső 
-vezetését sem hibáztatta túl
zottan, hiszen nekik is „pa
rancsolnak". A végrehajtás 

ódozatait azonban ke
Wny kritikával illette az el
n6k. 

Sokszor vádolták a vasutat 
:a 120 milliárd forintos tarto-

(h. k.) 

zásáért. Amtnnyiben a tör
vény a pályák kezelését az 
állam kezébe adja, rövid id6n 
belül kifog derülni, hogy a 
,.hatalom" fog tartozni a vas
útnak. 

Smlt az MSZOSZ-tagság
ró1, valamint arról, hogy ör
vendetesen javuU a kapcsolat 
a három reprezentatív szak-

A fórumon őszinte és kriti
kus volt a hangulat: éles kri
tikát kapott a szakszervezet, 
a MÁV és a minisztérium is. 
Úgy érezték a hozzászólók, 
hogy érdekeiket még jobban 
képviselhetnék. A „beton" 
lobby uralja a területet a vas
út ésszerűtlen elsorvasztásá
nak a rovására. Megütköztek 

a vasutasok Lotz miniszter 
ausztriai „kamionforgalom 
keserg6jén". Az egyszerű 
emberek nyíltan kimondták, 
hogy ezzel a környezetpoliti
kával is összefüggésbe hoz
ható vasútpolitikával Ma
gyarország sohasem fog el
jutni az áhított Közös Piacba. 

Sz. J. 1. 
szervezet, különösképpen a -----------------------1 

Mozdonyvezetők Szakszer-
vezete között. 

Külön bes7.élt - szinte agi
tált - a munkáltatói jogokat 
gyakorló állomásfőnökök kü
lön szakszervezetéről. Szor
galmazta a külön érdekkép
viseletük megalakítását. Sze
mélyes gyakorlatából emlí
tette, hogy milyen kiszolgál
tatott helyzetben vannak a 
piaci alapra váltott cégek 
gazdasági vezetői. Beosztott 
dolgom tisztségviselők kép
telenek megvédeni őket a 
mai világban. A felelősséget 
mindenki lejjebb adja és a 
végén - tehát az állomásfő
nökön - csattan az ostor. 

Márkus Imre beszélt a kö
zelgő üzemi tanácsválasztá
sok fontosságáról, abban a 
korrekt magatartás kialakítá
sáról. 

Nagyon szimpatikus volt a 
gazdasági vezetés nevében 
felszólaló Hodics János, for
galmi osztályvezető. Mint 
mondotta, január közepére -
szinte az országban elsőnek -
megállapodtak a létszámról a 
partner szakszervezettel. 

Vállalták a megállapodás
ban rögzített 47 fős létszám
leépítés betartását. Egyidejű
leg azt is hangsúlyozta, hogy 
a bér- és költségcsökkentés
ben is szigorú lesz. 

Munkásgyú1és 
Március 10-én 'lapolcán 

felkereste a vontatási fő
nökséget dr. Márkus lmn, 
szakszervezetünk elnöke. 

Elsónek Sörös László gaz
dasági vezetővel és Mayer 

Gábor szb-titkárral beszélge
tett. Megtudtuk, hogy a 240 
dolgozójuk közöl több mint 
százan a VSz tagjai. Szó volt 
a mindennapok aktuális kér
déseiról, a MÁV és a vas
utas-szakszervezet helyzeté
ről, a közelg6 üzemi tanács
választásokról és a többi 
szakszervezettel való kapcso
latról. 

Ezt követően egy javítás 
alatt álló M61 019-es moz
dony mellett, a javítóműhely
ben rövid munkásgyűlésre 
került sor. A mintegy 40 szol
gálatban lév6, olajos overá
los dolgozó hamar befogadta 
a tájékoztatást adó elnököt. 
Ugyanis bevezet6jében, be
mutatkozásként elmondotta, 
hogy eddigi életének kéthar
madát ilyen munkahelyen, 
hasonló körülmények köze-

pette, fizikai munkásként a 
járműjavítóban, Szombathe
lyen töltötte. 

Dr. Márkus Imre tájékoz
tatót adott a vasút és a szak
szervezet helyzetér6I. Be
szélt a kollektfv szerződés 
módosításának az anomáliái
ról. Szólt arról a sztrájkkal 
kikényszerített 14 százalékos 
bérfejlesztésről, amelyet az 
adójogszabályok „harc" nél
kül elvettek a vasutasságtól. 
Így a dolgozókat 1200-3000 
forintos havi hátrányok érték. 

Megnyugtatta az érdekl6-
do1cet, hogy nem adják fel a 
küzdelmet. Egyidejűleg meg

köszönte a decemberi sztrájk
ban részt vev6 munkaválfalók 
támogatását. Érdekükben -
és természetesen támogatá
sukkal - a jövóben is hajlan
dók ilyen drasztikus lépésre, 
amennyiben a kormány és a 
minisztérium nem hajlandó 
anyagilag elismerni a vas
utasság áldozatos tevékeny
ségét. 

- sz. j. i. -

A női választmány képviselői Horn Gyulánál 

Konszenzusra kell jutni 
Varga Gyuláné, szak

szervezetünk női választ
mányának ügyvivője már
cius 10-én tagja volt an
nak a négy tagú küldött
ségnek, amelyet a parla
mentben Horn Gyula mi
niszterelnök fogadott. A 
találkozót az MSZOSZ 
N ói Választmánya kezde
ményezte, .a nők nyugdij
korhatárának emelése és a 
bölcsödék normatív támo
gatásának hiánya miatt. 
Előre jelezték még, hogy 
szeretnék, ha a kormány 
mellett kijelölésre kerülne 
a nő és család ügyek fele
lőse. 

A beszélgetés közvetlen, 
jó légkörben folyt. A mi
niszterelnök úr a munka vi
lágát érintő számos kérdés
ben kíváncsi volt a küldött
ség véleményére. Ennek ke
retében Vargáné a Munka 
Törvénykönyve országgyű
lési előterjesztéséről fejthet
te k1 szakszervezetunk ál
láspontját. Szót emelt a ter-

vezett módosítások ellen. 
Kérte a. szakszervezetek vé
leményének figyelembe vé� 
telét. Tovább súlyosbítaná a 
helyzetet a túlóra növelhe
tősége. 

A munkaadók és munka
vállalók képviselői nem 
tudnak hónapok óta meg
egyezni az Erdekegyeztetó 
Tanácsban, Vargáné szerint 
a vadkapitalizmus jele. 

A ooi nyugdíjkorhatár 
emelésével kapcsolatban az 
ügyvivő asszony felhívta a 
miniszterelnök figyelmét a 
foglalkoztatást, a nyugdíja
zást és a munkaviszonyt 
érintő törvények összehan
golásának ·szükségességére. 
Jelenleg 30-35 év munkavi
szony után egy nő ha 45-50 
évesen munkanélkülivé vá
lik, hamarosan teljes ellátat
lan lesz. Erre nem gondol
tak a női nyugdíjkorhatár 
emelésekor. Amiben társa
dalmi konszenzusra kell jut
ni· az a nyugdíjkorhatár 
emelésének módja. 

A nóugyek kapcsán emlí-

tésre került, hogy Ausztriá
ban 1982-ben 3 fő kezdett 
el a kormány mellett a nők 
helyzetével foglalkozni és 
mára 22 fős minisztériumok 
van. Vargáné a lehetőséggel 
élve kérte a miniszterelnök 
személyes támogatását a 
vasútegészségügy „ békés 
úton" való megőrzéséhez. 
Ez a vasutas hagyomány és 
tradíció része, ezt a vasuta
sok bármilyen áron, de 
megvédik, jó lenne, ha tár
gyalóasztalnál rendeződhet
ne a kérdés. 

A miniszterelnök úr ígé
retet tett a küldöttségnek, 
hogy az új nyugdíjkorhatár
ral kapcsolatos koncepció
ról - a népjóléti miniszter
nek még e hó végén ki/ ejt
hetik véleményüket - a ter
vezet parlamenti benyújtása 
előtt. 

A nők és csaladok ügyé
vel való foglalkozás a kor
mány mellett - a miniszter
elnök szerint megoldható és 
hamarosan meg is kívánja 
oldani. 

Szakszervezetünk 61etébcn mindig � szerep jutott a 
sajtónak. A korabeli dokumentumok, a kon_gresszusok jegy
zőkönyvei biwnyftják, hogy mindig arra törekedtek: legyen 
ijnálló lapja a szervezetnek, amely természetesen az akkori 
politikai viszonyoknak megfelelc5en agitációs feladatot is be
töltött. 

Gtdyás Jánosnak, szakszervezetünk egykori titkárának 
1970-ben megjelent Szabad úton dmú könyvében jól nyo
mon követhet6k szakszervezeti lapjaink története is. Az elsó 
kongresszustól a hetedekig, huszonöt év eseményeit tárja az 

olvasó elé, nem feledkezve meg akkori újságjaink méltatá
sár61 sem. (A könyv megbízható kalauz vasutas sajtótörténe
ti búvárkooáshoz is. E sorok írója is élet ezzel a lehetőség
gel.) 

A Szabad Vasutasok és Hajósok Lapja 1948. június l-jén 
jelent meg utoljára. A június 15-i szám már a Közlekedés cí
met viselte, s a vasutasokon és a hajósokon kívül a közleke
dtsi alkalmazottak, a gépjármúvezet�k és a szállítómunká
sok lapja is volt. Azokban az években több, hosszabb-rövi
debb időközönként megjelenő újság is létezett a vasútnál. 

Például a Vasutas Ifjúság, Szombathelyen jelent meg a 
Szabad Számyaskerék, a Szociáldemokrata Párt MAV 
üzemszervezési titkársága 1947. február l -jétől adta ki a 
Menetrend című lapot. 

A közlekedési és a vasutas-szakszervezet vezetősége 
1951-ben úgy döntött, hogy a közösen kiadott lap már nem 
elegendő a két szakszervezethez tartozó dolgozók tájékoz
tatására. Elhatározták, hogy külön újságot jelentetnek meg. 
A Közlekedés címet a közlekedési szakszervezet lapja tartot
ta meg. A vasutas-szakszervezet önálló lapja 1951. június 
15-én jelent meg el6ször, Szocialista Vasútért címmel. 

Az újságról a szakszervezet III. kongresszusának doku
mentumai is megemlékeznek. Gulyás János err61 a követke
zőket írta: ,,A vasutas dolgozók tájékoztatása, nevetése terén 
jelentős szerepet töltött be a vasutasok lapja, a Szocialista 
Vasútért. 1952. október l-jétől a lap, a párt szervez6bizott
ságának határozata alapján, négyoldalas terjedelemmel heti
lappá lett, a Vasút Politikai Főosztály közvetlen irányítása 
alá került és önálló vállalattá szerveződött. Laptulajdonos 
azonban továbbra is a szakszervezet és a Vasúti Főosztály 
maradt. 

(Következ6 számunkban megszólaltatjuk e hetilap törté
netével kápcsolatban Gulyás Jánost, aki akkor a lap felelős 
szerkesztői teendőit látta el.) 

- ar-

Hagyományteremt6 

Emlékfa-ültetés 
A Szolnoki MÁV Kórház vezetői a szakszervezettel közösen, 

március 8-án hagyományteremtő emlékünnepséget rendeztek 
azoknak az elmúlt évtizedekben elhalálozott kórházi dolgozók
nak a tiszteletére, akik életükben kimagasló munkát végeztek az 
egészségügyben. Az első alkalommal négy volt főorvos társuk 
tiszteletére állítottak emléket. 

Az. első fát dr. Pákozdy Pál osztályvezető sebész fóorvos em
lékére ültették. Ó a megyei kórházból került a MÁV-kórházba és 
egy jól működ6 sebészeti osztályt hozott létre. A munkájának és 
a családjának élő foorvos 53 évesen halt meg. 

A második fát dr. Romhányi István emlékére ültették, aki 
1974-1983 között volt a kórház igazgató főorvosa. Neki nagy 
szerepe volt a kórház arculatának kialakításában, a város egész
ségügyi és más intézményekkel történő kapcsolat felvételében. 
1983-tól a Budai MÁV Kórház igazgatója volt. Élt 59 évet. 

A harmadik fa dr. Gonda Margit gyermekgyógyász f6orvos em
lékét őrzi. A kórház megnyitásától 1980-ig dolgozott. 71 évet élt. 

A negyedik fa dr. Bagóczky Lajos szemész fóorvosnak állít 
emléket, aki miután az osztályt megszervezte, nagy gondot for
dított a munkatársai képzésére. Egykori tanítványai közül ma is 
sokan dolgoznak a kórházban. A halál 70 évesen ragadta el. 

Az. emlékünnepségen dr. l..óke Miklós főigazgató főorvos mél
tatta az elhalálozottak munkásságát. Hangsúlyozta: - mind a 
négy orvos hivatásának éló demokratikus gondolkodású kiváló 
szakember volt. Jelentősen hozzájárultak, nem csupán kórházunk 
szakmai színvonalának kialakításához, de jelentős részük volt a 
vasútegészségügy akkor még zárt világának helyi megteremtésé
hez. Nagyon fontos szerepet játszottak városunk egészségügyi 
ellátásában, a két kórház szakmai kapcsolatának kiépítésében. A 
közvetlen gyógyító tevékenység mellett fontos szerepük volt a 
fiatal orvosok, orvostanhallgatók képzésében. 

Kevés orvos mondhatja el magáról, hogy egy új kórházat in
dított be. Ók ezt megtették. E munka értékét igazán az tudja ér
tékelni, aki végzett valaha ilyen feladatot. Utólag nehéz megítéh, 
de biztosak lehetünk benne, hogy korai halálukhoz ez, sokszor 
emberfeletti munkát igénylő feladat felvállalása és sikeres elvég
zése is hozzáJarult. 

Nagy részuk volt abban hogy ez az intézet � 1s áll, sz1v n 
választják gyógyulásuk színteréul mtézetunket a vasutas betegek, 
akiknek néha 100 kilométert kell utazm, hogy kórházunkba JUt 
hassanak. 





Lapzártakor 

Se kollektív szerzödés, 
se sztrájkfelhívás 

Ezt a helyet a kollektív szenődés megkötéséről, vagy ennek hiányában a 
vasutas-sztrájk meghirdetéséről szóló tudósításnak tartottuk fenn. Lapzártáig 
(1995. április S-ig) azonban egyikre sem került sor. 

ÁRA: 11 Ft 

XXXIX. évfolyam 7. szám A VASUTASOK mKmRVEZETÉNEI LAPJA 1995. ÁPRILIS 10. 

IDEGTÉPÖ 
BIZONYTALANSAG I? 

■ ■ 

Bekövetkezett. 19�5. április l-től hatályon 
k{vülre került a MÁV Rt. Kollektív Szerződése. 

Egymásnak halkan vagy hangosan feltett 
kérdések és találgatások közepette vártuk, mi 
történik. A MÁV működtetéséért felelős veze
tők március 31-én délután igyekeztek meg
nyugtató megoldást találni az 1/1995. számú 
vezériga;.gatói utasítás végrehajtatásával. 

,,Modernizáció" és a • vasúti munka sajá
tosságait figyelmen kívül hagyó - ,,motivációs 
rendszer" lett a jelszó. Nekünk rutinos vasuta
soknak ezek a sokat sejtető kifejezések egyet 
jelentenek az elbocsájtás veszélyével. Azt 
ugyan nem tudhatjuk bennünk van-e a hiba, 
de tapasztalatainkat a „kitörési stratégia" és 
a „MÁV 2000" programjai idején szereztük. 

,,A vasút csak előre menekülhet" - halljuk 
évek óta. Miért, üldözik? Kik kergetik? Talán 
a mindenkori kormány, amely arra kényszerít, 
hogy önönkezünkke/ vájjunk újabb lyukat a 
nadrágszijunkra, fulladásig szorongatva ezzel 
macunkat? 

Evtizedek óta válságban van a MÁV. Vezetői 
újabb á/dazatokat kémek a munkavál/a/6któ/. 
Van hozzá erkölcsi alapjuk? A válság mened
zseléséhez a főnökök példamutatása éppúgy 
hozzátartozik, mint a közös áldazatvállalás. 
Vagy a példamutatást a motivációs rend
szerben kilátásba helyezett prémiumok testesí
tik meg? 

A „közös áldozatvállalás" terheit a MÁV 

kollektív szerződési javaslatai egyértelműen a 
mi nyakunkba akarják varrni. Nem csökken
nek a jövedelmek - mondják •, csak a távollét 
fog jelentősen meghosszabbodni. 

Már régen nem a műszakpótlék mértéke a 
tét, hiszen azt naponta változtatgatja a vezér
iga;.gató úr a munkavállalói értttítések egyol
dalú módosításával. A sokat ígérő koncepciók 
árát eddig mindig mi vasutasok fizettük meg. 

Most pedig egyre gyakrabban azt halljuk, 
hogy a munkavállalók érdekeit képviselő szak
szervezetek juttatták a csőd szélére a vasúttár
saságot. Ezzel szemben: a MÁV és a szakszer
vezetek közötti töréspontot a munkaidő és a 
munkarendek beosztásában gyakorolt szak
szervezeti egyetértési jog megtartása jelenti, 
amiről ha a szakszervezetek lemondanának 
korlátlan lehetőséget nyitnának a soha nem 
látott drasztikus e/bocsátási hullámokhoz. Te
hát a Vasutasok Szakszervezete azért ragasz
kodik a szakszervezeti egyetértési jogot tartal
mazó kollektív szerződéshez, mert tagságának 
érdeke ezt követeli to1e. 

A bizonytalanságot a kollektív szerződés 
megszűnése okazta, azt visszaállítani csak egy 
újabb, mindkét fél számára elfogadható szer
ződés megkötésével lehet, amely mindannyi
unkat, hetvenezer vasutas kollégáinkat moti
vál pozitívan. 

k.-d. 

VSz intézóbizottság alak�lt a GySEV-nél 
Március 27-én Sopronban a GySEV Rt. Vontatási Főnökség és Sopron Állomásfőnökség VSz 

alapszervezeteinek küldöttei megalakították a Vasutasok Szakszervezete GySEV Rt. intéző bizott
ságát. 

Az intéz6 bizottsága titkárának Birchner Antalt választották, akit egyúttal a VSz Választmányába is 
delegáltak. A választó értekezleten részt vett Szelei Ferenc, a VSz Szervezeti- és Szervezési osztály 
vezet6je, Simon Dezső a VSz elnökség tagja a budapesti területi bizottság titkára, és Karádi László a 
szombathelyi területi bizottság titkára. Szelei Ferenc osztályvezel6 hozzászólásában többek között ki
hangsúlyozta, az intéző bizottság jelentős szerepét a GySEV munkavállalóinak érdekvédelmében, ér
dekképviseletében. Szólt az üzemi tanácsi választások szakszervezeti feladatairól és aktuális érdekvé
delmi, szervezetpolitikai kérdésekről. Reményét fejezte ki, hogy az intéző bizottság eredményes mun
kájával az alapszervezelekkel együtt komoJy el6relépést lesz a lagszervez6 munkában is. 

Miért 
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kollektív 
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Írásunk a 3. olda/011 

Ülésezett a választmány 

Állásf og la lás 
a kollektív 

szerzödésról 

A Vasutasok Szakszerve
zete Választmánya tagjai 
március 30-i ülésükön be
számolót hallgattak meg a 
Vasutasok Szakszervezete 
1994. évi gazdálkodásáról, 
dr. Márkus Imre előter
jesztésében, majd megvi
tatták az alapszervezetek 
1994. évi gazdálkodásának 
tapasztalatairól, valamint 
az alapszervezetek 1995. 
évi költségvetéséről készí
tett előterjesztéseket. A 
testület ezután egy állás
foglalást fogadott el a 
MÁV Rt. Kollektív Szerző
dés megkötésének körül
ményeiről, amit mi is köz
readunk lapunk 2. oldalán. 

MÁV VASJÁRMŰ 
Jármüjavító és Gyártó Kft. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./fax.: 94/313-313 

Választásokig már csak 

3-szor 

az 5. oldalon! 
-�' , �· ., - . . 
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Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely ·elevenen érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

A MÁV Rt. szóvivője „hírbehozott" bennünket, mert dur
ván elferdítette a valóságot. A szóvivő úr április elsején a 
Magyar Rádió Déli Krónika című műsorában azt nyilatkoz
ta, hogy külön tárgyalást folytattam a vasút vezér
igazgatójával, s ezek után ,,létrejött egy megállapodás kö
zeli helyzet. " 

Talán mondanom se kellene, hogy e szóvivői rebesge
tésből egyetlen szó sem igaz. 

A vasutas kollégák közül azok - akik ismernek - bizo
nyára döbbenten hallgatták végig a kompromitáló „tudó
sítást." Kénytelen voltam tehát nyomban megcáfolni a ha
mis állítást, s a Vasutasok Szakszervezete nevében pedig 
visszautasítani ezt a tisztességtelen metódust. Minden 
olyan kísérletet, amely a munkavállalói szervezetek közé 
éket akar verni elítélendő, mert meg kell óvnunk - az 
amúgy igen csak törékeny - szakszervezeti mözga/mi egy-

- séget. 
A vezérigazgató úrral - ugyan aznap hajnalban egy te

levíziós műsorban együtt szerepeltünk. A Nap TV műso
rában azonban ország-világ szeme előtt látható volt, hogy 
mint Makó- Jeruzsálemtől akkora távolságra voltak egy
mástól, a munkáltatói és a munkavállalói vélemények kö· 
zött megbúvó kőkemény nézetkülönbségek. (Az élőadás 
végeztével a vezérigazgató úr Szegedre sietett!) 

Felmerül a kérdés: a vasúti szóvivő mire alapozta az 
egyezkedésről vagy a különalkuról szóló sejtetéseit? Ha a 
fölröppentett kacsát csupán áprilisi tréfának szánta, akkor 
ez egy igen rossz ízű heccelődés volt. 

A vasutas szakszervezetek vezetőinek ebből az esetből 
újra le kell vonni a tanulságokat! Az egységbontó mani
pulációkat vissza kell utasítanunk. A tekintélyünket rom
boló kísérleteket nem tűrhetjük tovább. (Mindannyian jól 
emlékszünk még - a hasonló kritikus helyzetet kiélező, 
néhány hónappal ezelőtti - olyan manőverekre, amelyek 
indulatokat gerjesztettek a mozdonyvezetői bérekről, vagy 
a szolgálati főnökök elmaradó bérfejlesztéséről .. .) 

Ha folytatják ellenünk az ilyen, vagy ehhez hasonlatos 
,,akciókat" át kell értékelnünk tárgyalási stratégiánkat, tak
tikánkat. A sejtetések, a megtévesztő koholt információk, 
óhatatlanul megrontják a 
megállapodások e/éréséhez 
elengedhetetlenül szükséges 
korrekt partneri viszonyt. 
Megkérdőjelezik a bizalomra 
épülő tárgyalási elveinket. 

. 

A mellékvonali személyszállítás „új" jármú 

Bzx mellékkocsiból motorokból 

az MVJ 
tervei alapján és kivitelezésében 

• 
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Motivációs rendszer 
, , 

A MAY RT. SOKAT VAR 
A szervezeti élet hírei 

A BEVEZETÉSÉTÖL 
A. Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésein sokszor 

id�ik a detember 13-i megállapod� e;1es részeit, 
így a l�gutóbbi ülésen a motiv�dós rendszer be
vet�tését. 

Ennek· alapján kívánj� a MÁV Rt. vezetés.e 
vis��enóleg január l-jétől alkalmazni a motivá
ció� rén<f$zertn•nnd.y nem tnás, filint egy érdekelt
ségi fo:rfua. A rendsz� . a MÁV . Rt. szirite vala
megnyi vezetójét és  munkavállalóját anyagilag ér
dekeltté. teszi .az eredményes gazdálkodásban. A 
vezetdkel ezen túl egzisztenciálisan motiválni kí
ymj�''ltiszen kedvezőtlen gazdálkodás .esetén a 
beosztásuk is veszélybe kerülhet. 

· ' 

Hogyan működne a moti
vációs rendszer? 

A MÁV Rt. üzleti tervéből 
valamennyi gazdálkodó 
egységnek meghatároznák 
a pénzben mérhető felada
tát, amely a legtöbb esetben 
a bevételek mértékét, a fel
használható költségeket és 
a kettő különbségéből szá
mítható eredményt jelenti. 
(Ahol a bevételek nem kép
ződnek, ott csak költség
meghatározásra kerül sor.) 
Minden vezető és munka
vállaló abban érdekelt, 
hogy a gazdálkodó egység 
szintjén többlet eredmény 
képződjön. A tervet megha
ladó többleteredmény a kö
vetkezőkre használható fel: 

- dologi költségek fedezé
sére, 

- személyi jellegű jöve
delmek fejlesztésére, vagyis 
a keresetek, jövedelmek nö
velésére, 

- a saját hatáskörben 
megvalósításra kerülő beru
házások forrásának biztosí
tására, 

- gazdálkodási tartalékok 
képzésére. 

A gazdálkodás eredmé
nyének mérésére profitcen
tereket alakítottak ki. A tár
saság tevékenységét húsz 
profitcenter „fedi" le, ame
lyek eredménye az irányítá
suk alá tartozó területi és 
egyéb „alprofitcenterek" be
vétel, költség és eredmény 
alakul�ától függ. Motiváci
ós rendszer szempontjából 
azokat a gazdálkodási egy
ségeket tekintik profitcente
reknek, amelyeknek contro
ling tervet, azaz bevételi, 
költség és eredménycélkitü
zéseket határoztak meg. 
Motivációs rendszert alkal
maztak - bevétel hiányában 
- csak költséggazdálkodási 
feladatokkal felruházott 
gazdálkodási egységekre is 
(Costcenterek). Ebben az 
esetben az eredményjavítás 
egyetlen eszköze a költség
csökkentés. 

Általános elvként alkal
mazzák, hogy egyetlen ve
zető és szervezet sem hatá
rozhatja meg a saját szemé
lyét, illetve szervezetét érin
tő részesedési szabályokat. 
A szabályokat a profitcente
rek felügyeletét, irányítását 
ellátó vezető határozza 
meg. A területi szakszolgá-

lati gazdálkodó egység (al
profitcenter) által létreho
zott a tervet meghaladó 
többleteredményt három 
részre osztják. 

A többleteredmény 30 
százaléka központosításra 
kerül és ebből valósítják 
meg az úgynevezett elsődle
ges elosztást. Az elvont 
összegbo1: 

- gazdálkodási tartalékot 
képeznek a tervtől elmara
dó profitcentereknél képző
dő veszteségek fedezésére, 

- ebből fedezik a vezér
igazgatóság és a központi 
igazgatás más szervezeti 
egységei vezetőinek és be
osztott munkavállalóinak 
teljesítmény jutalmát. 

Az alprofitcentereknél ki
termelt többlet eredmény 
további 20 százalék pontjá
nak megfelelő összeg a te
rületi üzletigazgatósághoz 
(üzemigazgatósághoz) ke
rül központosításra. Ebből 
valósítják meg a másodlagos 
elosztást, vagyis ebből fede
zik 

- az igazgatóság vezetői
nek, beosztott munkaválla
lóinak teljesítmény jutalmát 
és 

- gazdálkodási tartalékot 
képeznek a területén műkö
dő szervezetek eredményei
maradásának kompenzálá
sára. 

A területi szakszolgálati 
gazdálkodó egységeknél ki
termelt többleteredmény 50 
százaléka a végrehajtó egy
ségeknél kerül felhasználás
ra. Itt valósul meg harmad
lagos elosztás. A főnöksége
ken az elosztás módjának és 
mértékének meghatározása 
a szolgálati helyek vezetői
nek hatáskörébe tartozik. 
Jutalékok Qutalmak) kifize
tése csak az eredménytöbb
Iet terhére történhet. A saját 
hatáskörben eszközölt kere
setfejlesztésnek szervezeti 
szinten adminisztratív felső 
korlátja nincs. 

A profitcenterek vezetői
nek eredményjutalma szo
ros összefüggésben van az 
általuk vezetett profitcenter 
eredményességével, illetve 
az ott megvalósított saját 
erős keresetfejlesztés mérté
kével. Így a profitcenterek 
szintén megvalósított min
den egyes 1 százalékos saját 
erős keresetnövekedés a 

profitcenter vezetője részére 
100 ezer forint összegű ve
zetői eredményjutalom kifi
zetését eredményezi. Az al
profitrendszerek (szolgálati 
főnökségek) vezetőinél a 
szervezetnél végrehajtott 
saját erős 1 százalékos kere
setfejlesztés 60 ezer forint 
személyi eredményjutalmat 
tesz lehetővé. A területi 
igazgatók részére kifizethe
tő eredményjutalom felső 
korlátja az éves alapbér 90 
százaléka, míg ez a korlát a 
szolgálati főnökségek veze
tőinél 50 százalék. A veze
tők részére megállapítható 
jutalmak összegeit és felső 
határait igen nehéz lesz 
megközelíteni, hiszen pél
dául 5 százalékos saját erős 
keresetfejlesztés - amely 
igen jó eredménynek szá
mít - az igazgatók szintjén 
az éves alapbér körülbelül 
20 százalékának megfelelő 
jutalmat eredményezne, 
míg ugyanez a szolgálati 
főnököknél az éves alap
bér körülbelül 40 százalé
kát kitevő jutalommal jár
na. 

A motivációs rendszer be
vezetésének általános elveit 
a kollektív szerződésben 
kell lefektetni, míg a részle
tes szabályokat vezér
igazgatósági - igazgatósági 
- szolgálati főnökségi szin
ten kell elkészíteni. 

1995. március 24-én a 
VÉT ülésen több órás vita 
folyt a kollektív szerződés
ben rögzítendő előírásokról, 
illetve a motivációs rend
szer bevezetésének lehető
ségeiről. Megegyezés nem 
jött létre. A Vasutasok Szak
szervezete a következő el
vek érvényesítését tartotta 
szükségesnek: 

- a motivációs rendszer 
bevezetése nem nehezítheti 
a december 13-i megállapo
dás teljesülésének egyéb 
kérdéseit (létszámmegálla
podás, bérfejlesztés, júliusi
decemberi 4-4 százalékos 
bérarányos teljesítmény
bér). A motivációs rendszer 
csak többlet-kifizetéseket 
eredményezhet, 

- a szakszervezetek min
den szinten, ahol a motivá
ciós rendszerrel kapcsolato
san szabályozás történik, 
egyetértési jogot gyakorol
hassanak, 

- félév után kerüljön 
olyan értékelésre sor, ame
lyek alapján az indokolt 
módosításokat el lehessen 
végezni, 

- a motivációs rendszer 
csak a kollektív szerződés 
egyéb kérdéseiben történő 
megállapodás esetén kerül
hessen bevezetésre. 

A kollektív szerződésről 
és a motivációs rendszerro1 
a vita a Vasúti Érdekegyez
tető Tanácsban tovább foly
tatódik. 

Dr. S. J. 

március 20. 
A VSz. Ifjúsági Tagozat tanácsülése. Napiren

den szerepelt az üzemi tanács (ÜT) választásra va
ló felkészülés, valamint a tagozat legfontosabb te
endőinek a megtárgyalása. 

március 21. 
TB és ib-titkári értekezlet időszerű szakszerve

zet-politikai kérdésekről. 

;\ Vasúti Érdekegyeztető Tanács 
ülése: 

- a gépészeti szakág területén a létszámmeg
állapodások ügye és a munkahely racionalizálás, 

- a VSz. vétója a vonalellenőri munkakör meg
szüntetése miatt, 

- a vállalati bérlakások elidegenítésével kapcso
latos koncepció. 

Megvitatásra kerülf a kollektív szerződés (KSz) 
meghosszabbításának ügye. 

Szakszervezetünk javaslata a jelenlegi hatályos 
KSz meghosszabbítására az év végéig. A munkál
tató kész a kompromisszumra, két feltétellel: 

- az új motivációs rendszer KSz-be való beeme
lése és január l -jétől való alkalmazása, 

- a munkaidő szabályozás megváltoztatása, 
mely szerint csökkenne az állásidők díjazása és na
gyobb lehetőséget kapna a munkaadó a munkaidő 
szabályozásában. 

A VÉT ülésről bővebben a 24. számú Gyors ln
fo-ban tájékoztattuk a közép- és alapszervezeteket. 

március 22. 
Tanfolyam a KOB szervezésében a kft.-k részé

re, az ÜT választásokkal kapcsolatos tudnivalók
ról. 

március 23. 
A szakszervezeti oldal napirend előtt tájékoz

tatást kért a munkavállalók részére megküldött -
MÁV Rt. vezetői által aláírt - ,,Vasutas társaink" 
című levélben foglaltakról. A VSz. elutasította a 
levél tartalmát, mert a MÁV Rt. megújításának 
részletes programját a munkáltató nem adta át a 
szakszervezeteknek, valamint nem igaz az az állí
tás, hogy a szakszervezetek magatartása miatt 
nincs KSz megállapodás. Folytatódott a KSz vitá
ja. A munkáltató - kompromisszum készségét bi
zonyítva - több javaslatot tett. Bővebb információt 
a 25. számú Gyors lnfo tartalmaz, melyet minden 
tb és ib, valamint az alapszervezeteknek megküld
tünk. 

március 24. 
VÉT ülés - két napirend: a MÁV Rt. motivációs 

rendszere, KSz szerződés-tervezete Lásd: 26. szá
mú Info. 

március 27-28-29. 
Mindhárom napon ülésezett a VÉT. Napirend: 

(/léséíett a választmány 
• • -:❖:- .  

A Vasutasok Szakszervezete választ
mánya 1995. március 30-án értékelte a 
kollektív szerződés módosítása körül 
kialakult konfliktus-helyzetet és az 
alábbi álláspontot alakította ki: 

1. A Vasutasok Szakszervezete az 1994. 
december 13-án megkötött sztrájkállapo
dásban foglaltak maradéktalan betartását kö
veteli. 

2. A Vasutasok Szakszervezete nem tud 
engedményeket tenni a munkavállalók kollek
tív szerződésben meghatározott jogosultsága
iból, mivel 

A megállapodás alapján végrehajtott 
12,5 százalékos bérfejlesztést az adó
jogszabályok módosítása teljes mérték
ben kivette a munkavállalók zsebéb61. 
Ezen túl a munkáltató a kollektív szer
ződés módosításával - a sztrájkrnegál
lapodásban foglaltak ellenére - továb
bi jelentős jövedelemcsökkenést okoz
na. 
A kormány szociálpolitikai intézkedés-

a KSz kérdéseinek tárgyalása. Bővebb infonnációt 
a 27. 28. és 29. számú lnfo-k tartalmazzák. 

március 29. 
Szellemi-önvédelmi vetélkedő döntője. 
március 30. 
Ülésezett a VSz. elnöksége és választmánya. A 

választmány tárgyalta a VSz. 1994. évi gazdálko
dásáról készült beszámolót, az alapszervezetek 
1994. évi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló 
beszámolót, az 1995. évi költségvetéséről készített 
tájékoztatót. Majd állásfoglalást adott ki, a KSz 
kötésével kapcsolatosan. Döntött az MSZOSZ 
kongresszus VSz küldötteinek személyi összetéte
léről. 

március 31. 
A VÉT soros ülésén folytatódott a KSz vitája. 

A 30. számú lnfo keretén belül tájékoztattuk a tag
ságot. 

A VSz középirányító és alapszervezeteinek 
rendezvényei: 

március 22. 
A záhonyi területi bizottság ülésén az üzemi ta

nács választásokkal foglalkozott. 
A pályagazdálkodási intéző bizottság értekezle

tén a szakszolgálat 1995. évi üzleti terve és a te
rületi elosztás elve, valamint az ÜT választás ke
rült napirendre. 

Az anyaggazdálkodási intéző bizottság a szak
szolgálat racionalizálási létszám- és költségcsök
kentési intézkedéseivel, valamint az ÜT választá
sok legfontosabb feladataival foglalkozott. 

március 23. 
A miskolci területi bizottság területi bizottság 

titkári értekezletet tartott az ÜT választás jegyé
ben. 

A debreceni területi bizottság titkári testülete 
tartotta soros ülését. 

Napirenden szerepelt a munkaidőkedvezmény 
felhasználása, valamint az ÜT választás. 

A TEB intéző bizottság küldöttértekezlet kere
tében foglalkozott a KSz tárgyalások jelenlegi ál
lásával, valamint az ÜT választás feladataival. 

A KHI intéző bizottság titkári értekezletén a 
MÁV Rt. átszervezésének kihatásával, és az ÜT 
választásokkal kapcsolatos feladatokkal foglalko
zott. 

március 27. 
A szombathelyi területi bizottság soros ülésén 

az ÜT választás feladataival foglalkozott. 
A VSz GySEV Rt. intéző bizottság alakuló ülé

se. 
március 30. 
A miskolci területi bizottság ülése, az ÜT vá

lasztásokkal összefüggő feladatok. 

❖ •• 

tervei további elviselhetetlen terheket 
rónak a munkavállalókra. 
3. Amennyiben a kollektív szerződés 

1995. április l-je 00 óráig nem kerül meg
hosszabbításra, illetve megkötésre, a VSz 
sztrájkot hirdet. A szükséges intézkedések 
megtétele végett összehívja a sztrájkbi
zottságot. A választmány a kialakult 
helyzetet olyannak ítéli, hogy figyelmezte
tő sztrájk megtartásának nincs értelme. 

4. A Vasutasok Szakszervezte fontos
nak tartja a reprezentatív szakszervezetek 
együttes fellépését. 

5. A munkabéke fenntarthatósága érde
kében a VSz választmánya javasolja a 
munkáltatónak, hogy a kollektív szerző
dés kerüljön meghosszabbításra, illetve 
megkötésre 1995. december 31-ig. 

A Vasutasok Szakszervezete választmá
nya visszautasítja a MÁV Rt. vezetőinek 
szakszervezetek lejáratására irányuló levele
zéseit és nyilatkozatait. 

Budapest, 1995. március 30. 



1995. ÁPRILIS 10. MAGYAR VASUTAS 3 

A-kérdés nem költői 

Miért nincs kollektív szerződés? 

Szolidáris 

az MSZOSZ 

Kollektív szerződések kö
tésére 1968 óta van lehető
ség. Ezekben a munkáltató 
a munkavállalók érdekkép
viseleti szerveivel megálla
podik olyan, a munkavi
szonyra vonatkozó szabá
lyokban, amelyekre a Mun
ka TórvénykönJve lehető
séget ad. A MA V-nál 1968 
óta van kollektív szerződés 
és ebben 1992-ig évről-évre 
kedvezőbb feltételekben ál
lapodtak meg a szerződő 
felek. 1992-ben változtak 
először a szabályok, a mun
kavállalókra nézve hátrá
nyosan, hiszen ekkor példá
ul a folytonos munkarend 
műszakpótléka 40 százalék
ról 30 százalékra, a túlóra
pótlék pedig 100 százalék
ról 75 százalékra csökkent. 
Vállalták a munkavállalók 
ezt a csökkenést, mert el
lentételezésül kaptak egy új 
bérbesorolási (tarifa) rend
szert, amely stabillá, kiszá
míthatóvá tette az alapbé
reket. A pótlékokban bekö
vetkezett csökken.ést vissza
kapták az alapbérekben. 

Az 1994 évre érvényes 
kollektív szerződés helyett a 
munkáltató új kollektív szer
ződést kívánt 1995-re kötni. 
A szakszervezetek pedig 
csak az akkor hatályost sze
rették volna módosítani. 
1994 őszén megindult a vita 
az új kollektív szerződésről. 
November végére egyértel
művé vált, hogy december 
31-ig egy új kollektív szerző
désről megállapodni nem le
het, ezért a felek úgy döntöt
tek, hogy kisebb módosítá
sokkal az 1994. évi kollektív 
szerződés hatályát 1995. 
március 31-ig meghosszab
bítják. A tárgyalások a múlt 
év őszétől 1995 március 31-
ig állandóan folytak, de meg-

e ] 

egyezés nem jött létre azért, 
mert a munkáltató olyan új 
szabályokat kívánt bevezetni, 
amelyek a munkavállalók je
lentős részének keresetvesz
teséget és egyéb hátrányt 
okoznak. Ilyen módosítások
kal a szakszervetek nem �rt
hettek egyet. Így 28 év óta 
először fordul elő, hogy ápri
lis 1-től nincs a MÁV Rt. -nek 
kollektív szerződése. 

Milyen változásokat kívánt 
a munkáltató bevezetni? 

A munkáltató lényegesen 
csökkenteni kívánta a végki
elégítésnek azt az összegét, 
amelyet a törvényben előírta
kon felül eddig nyújtott. Így 
azoknak a munkavállalók
nak, akiknek kevesebb, mint 
20 év munkaviszony után 
mondanak fel, csak a tör
vényben biztosított végkielé
gítést adnák és két hónappal 
csökkentenék a 20 év feletti 
munkaviszonnyal rendelke
zők végkielégítését is fel
mondás esetén. 

Jelentős változást kívánt a 
munkáltató a munkaidő-be
osztás szabályozásában. 
Ugyanis eddig a munkaren
deket, a munkaidő-beosztást 
a kollektív szerződés helyi 
függelékében kellett megál
lapítani. Ez azt jelentette, 
hogy a szakszervezetek 
egyetértése kellett ezekben a 
kérdésekben. A munkáltató 
szándéka szerint április 1-től 
a munkaidő-beosztás szabá
lyainak kialakításához a 
szakszervezetek csak véle
ményt mondhatnak, a szolgá
lati vezető határozná meg a 
munkaidővel kapcsolatos 
minden lényeges kérdést. 

Ugyancsak a munkaidővel 
kapcsolatos szabály módosí
tás az utazók várakozási ide
jének átalakítása. Az utazók 
a forduló állomáson töltött 

várakozási ideje eddig, ha hat 
órát nem haladta meg, mun
kaidőnek számított és erre az 
időre teljes bért kaptak. Ezt 
az időt két órára csökkentik. 
Ezzel közel egymillió munka
óra takarítható meg, amely 
500 fő teljes évi munkaidejét 
jelenti. Az érintett munkavál
lalók munkabére ugyan nem 
csökken, de ugyanennyi ke
resetért lényegesen több időt 
kell a munkahelyen tölteni. 

Főleg az állomási dolgo
zóknál lehet alkalmazni az 
osztott munkaidőt. Ez azt je
lenti, hogy annak a munka
vállalónak, akinek átmeneti
leg nem tudnak munkát biz
tosítani megszakítják a mun
kaidejét. Eddig csak akkor 
lehetett ezt a lehetőséget al
kalmazni, ha a munkamentes 
idő a 4 órát elérte. A munkál
tató tervezete szerint már két 
óra elérése esetén is meg le
het szakítani a munkaidőt. A 
munkavállalónak érthetően 
kedvezőtlen ez a munkaidő
beosztás, hiszen legtöbbször 
továbbra is a munkahelyen 
tartózkodnak, de mivel nincs 
munkavégzési kötelezettsé
gük, így ez az idő nem szá
mít munkaidőnek. (igaz az 
ilyen várakozási időkre csök
kentett, az alapbér 50 száza
lékának megfelelő díjazást 
kapnak) Az osztott munkaidő 
bevezetését 4 óra helyett 2 
órát elérő munkahiány eseté
re változtatni azzal jár, hogy 
az eddiginél sokkal több he
lyen és gyakrabban lehet al
kalmazni ezt a munkaidőbe
osztást. Igaz ebben az eset
ben sem éri keresetveszteség 
a munkavállalót, de a kötele
ző munkaidő teljesítése érde
kében több időt kell a mun
kahelyen eltölteni. 

Szinte érthetetlen a mun
káltató törekvése a napi pihe-
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nőidő szabályainak megvál- tése és a műszakpótlék sza
toztatására. Ugyanis eddig a bályainak módosítása. E két-
12 órához (a helyi függelék- féle pótlékot illetően a tár
ben 8 órában) meghatározott gyalások során a munkáltató 
napi pihenőidőt úgy kellett álláspontja lényegesen válto
értelmezni, hogy ezt az időt zott és szinte megállapodás 
a lakáson tölthette el, tehát a közeli helyzet alakult ki, mi
munka befejezése után, illet- vel a pótlékok mértéke köze
ve a munkakezdés előtt a ledett az eddigi szintekhez. 
munkahelyről a lakásra törté- Új szabályként kívánja a 
nő utazás idejével a 12, illet- munkáltató a kollektív szer
ve a 8 órát meg kellett növel- ződéseket rögzíteni motiváci
ni-. Most 11, illetve 8 órás na- ós ( érdekeltségi) rendszer. Az 

pi pihenő időbe nem kíván- erre vonatkozó tervezet lé
ják az utazási időt beszámí- nyegét külön cikkben ismer
tani, és ez azt eredményezi, tetik. Természetesen a felso
hogy a napi pihenőidő a la- roltakon kívül sok egyéb kér
kásra történő utazás idejével désben is voltak nézetel
megrövidül. Így előfordulhat térések, de ezek nagy részé
az is, hogy a lakáson tölthető ben sikerült megegyezésre 
idő 5-6 órára csökken. Ez jutni. A végkielégítésben, a 
már a pihenésre kevés, kétsé- munkaidő-szabályozásban és 
gessé válhat - a munkáltató egyes pótlékok mértékében 
hibájából - a „ kipihent álla- viszont az ellen tételeket már
pot" a szolgálatra való je- cius 31-ig nem lehetett felol
lentkezéskor. A munkaidő dani. Ezért az új kollektív 
szabályozásával kapcsolatos szerződést nem kötötték meg 
felsorolt változásokat a szak- és így állt elő az a helyzet, 
szervezetek azért nem fogad- hogy április l-től nincs kol
ják el, mert ezáltal nőne a lektív szerződés. A munkavi
munkavállalók kiszolgálta- szonyra vonatkozó szabá
tottsága, egyértelműen ked- Iyokban a munkáltatónak és 
vezőtlenebbé válnának a a munkavállalónak az egyéni 
munkakörülmények. munkaszerződésben kell 

A munkavállalók kereseté- megállapodni. A tárgyalások 
nek csökkentését jelentené a lapzártakor tovább folytatpd

. túlóra pótlék 75 százalékról nak. 
50 százalékra való csökken- Dr. Simon József 

Szokatlan időpontban 1995. 
március 31-én 14 órakor ülé
sezett az MSZOSZ Szövetségi 
Tanácsa. A napirend előtt a 
Vasutasok Szakszervezete ne
vében Karácsony Szilárd kért 
lehetőséget arra, hogy a 
MÁV-nál kialakult helyzetről 
tájékoztassa a testületet. A 
munkabékét veszélyeztető ál
lapotok kialakulásához a 
MÁV Rt. vezetésével 1994. 
december 13-án aláírt sztrájk
megállapodás kollektív szer
ződésre vonatkozó részének 
eltérő értelmezése vezetett. A 
valódi konfliktust nem az 
egyes pótlékok feletti vita 
okozza, hanem a munkahelye
ket veszélyeztető munkarend 
és munkaidő beosztásában ed
dig meglévő egyetértési jog 
elvesztése jelenti. A munkál
tató a március 31-ig érvény
ben lévő kollektív szerződés
ben foglaltakhoz képest olyan 
drasztikus módosításokat ter
jesztett elő, melyek a munka
vállalók számára a bruttó bér
emelést teljes mértékben fel
emésztő adójogszabályok mi
atti nettó keresetcsökkenésen 
túl további jövedelemcsökke
nést okoznak. Az egyéni mun
kaszerződések szerinti mun
káltatás a kollektív jogokat 
oly mértékben sérti, melynek 
megakadályozására irányuló 
törekvéseinkkel az Magyar 
Szakszervezetek Országos 
Szövetségének egyhangú szo- , 
lidaritását fejezte ki. 

d. I. 

A MÁV személyszállító járműparkjának egyik legsikeresebb 
mellékvonali járműve az 1980-as években rendszerbe állított 

Bz motorvonat. 

A személyforgalom igényeinek megfelelően szükségessé vált a Bz motorkocsik szá
mának növelése, korszerűsítése és a járművek komfortjának fokozása. 

Ezeknek a követelményeknek felel meg a Bzx mellékkocsiból kialakított Bz motor-
kocsi, mert: 

megerősített alváz, 
korszerű, környezetkímélő, EURO 1 normáknak is megfelelő RÁBA D10 UT-
206 típ. hathengeres fekvő elrendezésű dízelmotor, 
VOITH DIWA D 863 típ. hajtómű, 
REKARD típ. kardántengely, 
NKR-16 típ. tengelyhajtómű, 
a kocsi két végén ergonómiai és biztonságtechnikai szempontokat is figyelem
bevevő vezetőállások, 
az utastérben szövetkárpitozású, arc-, fej- és kartámasszal kialakított ülések 
tetőszellőzés 

és többtucat módosítás eredményeként a mellékvonal személyforgalom egy 

„új", korszerű, kényelmes és gazdaságos üzemű 
vasúti járművét készítette el a MÁV VASJÁRMŰ KFf 

a VASÚTNAK az UTASOKÉRT. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./Fax: 94/313-313 
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Kiskunfélegyháza állomáson 

Kedvezöek az együttmúl<ödés 
tapasztalatai 

Közel két éve, hogy Kis
kunfélegyháza állomás a góc
hoz tartozó tizennégy kisállo
más 282 munkavállalójának 
81,2 százaléka az urnák elé 
járult, hogy megválassza a 9 
tagú üzemi tanácsot. A vá
lasztásokon a Vasutasok 
Szakszervezetének jelöltjei 
öt, a VDSZSZ és a függetle
nek jelöltjei két-két voksot 
kaptak. Időközben egy füg
getlen tag más szolgálati 
helyre került áthelyezésre, 
így jelenleg nyolc fővel mű
ködik az üzemi tanács. 

Hogy hogyan? - arra Varga 
Gábortól, a VSz állomási szb
titkárától, aki egyben az üzemi 
tanács elnöke is, és Makra Já

nos állomásfőnöktől kértünk 
választ. 

- Az üzemi tanács hatásköre 
Kiskunfélegyháza állomáson 
túl az ide tartozó kisállomá
sokra is kiterjed, ezért a VSz 
tagjai közül egy főt a kisállo
másokon dolgozók közül vá
lasztottunk be - kezdte a be
szélgetést Varga Gábor. - Az 
üzemi tanács összetétele 
egyébként jól tükrözi a tagság 
összetételét is. A 9 tagú üzemi 
tanács a VSz titkárát látta al
kalmasnak az ÜT elnöki poszt
ra, mivel a VSz jogköréből ke
rült át több feladat az ÜT-hcz, 
�y azok számomra nem vol
tak ismeretlenek. Gondolok itt 
elsősorban a jóléti dolgokra, 
így a kamatmentes kölcsönre, 
a fizetési előlegre és a szociá
lis segélyre, - melyeknél a 
gazdasági vezetővel együtt
döntési jogunk van. A vélemé
nyezési jog gyakorlásánál (át
szervezések, létszámleépítés, 
bizonyos munkakörök átszer
vezése, stb.) a gazdasági veze
tő mindenkor kikéri az üzemi 
tanács véleményét is. Elmond
hatom, hogy az elmúlt másfél 
év alatt különösebb nehézség 
nélkül tudtunk működni. 

- Milyen gondokkal, prob
lémákkal találják szembe 
magukat? 

- Az üzemi tanács havonta 
rendszeresen ülésezik. Leg
több napirend az együttdöntési 
hatáskörben fordul elő: főleg a 
fizetési előleg és kamatmentes 
kölcsön ügyében. A tanács tag
jai, akik egy-egy területet kép
viselnek ismerik dolgozóikat, 
így mindig nagy körültekintés
sel járnak el ajánlásaik, javas
lataik megtételekor. Annál is 
inkább, mivel az emberek szo
ciális helyzete egyre romlik, az 
árak szinte naponta emelked
nek, s emiatt ugrásszerűen 
megnőtt a fizetési előleg iránti 
kérelmek száma. 

De említhetném a létszám
helyzetet is. Az utóbbi öt év
ben év végén, vagy év elején 
visszatérő téma a létszám, 
,,van munkám - nincs mun
kám" kérdés formájában. Ez a 
helyzet, most a mellékvonalak 
vizsgálatával ismét felerősö
dött, szinte naponta kérdezik: 
hogyan tovább? 

- S tudnak rá válaszolni? 
- Ez a legnagyobb gondunk, 

mivel jelenleg még nagyon 
képlékeny ez a helyzet. Azzal 
nyugtatjuk az embereket, hogy 

a vasút vezetői senkit nem rak
nak ki az utcára, erőfeszítéssel, 
de biztosítják a munkát. 

- Góckörzetünkben három 
állomást: Tiszaalpárt, Tószeget 
és Gátért érinti a tervezett 
szolgálati hely visszaminősítés 
- kapcsolódik a beszélgetésbe 
az állomásfőnök. - Akik ott 
dolgoznak érzik a veszélyt, hi
szen nem biztos, hogy lakóhe
lyüktől távolabbi, más szolgá
lati helyre át tudnak majd járni 
szolgálatba. 

- Van aki ezt esetleg nem 
tudja vállalni, azzal mi lesz? 

- Az emberek érzékelik, 
hogy a vasút nehéz helyzetben 
van és idő kell, hogy ez jobbra 
változzon. Sajnos ehhez járul 
hozzá az anyagi helyzet rom
lása is. Itt volt a legutóbbi bér
fizetés, amikor az emberek 
meglepődve tapasztalták, hogy a 
személyi jövedelemadó módosí
tása miatt a várt fizetés fizetés
emelés helyett csak egy jelen
téktelen többletet vihettek haza. 

Az állomásfőnök szavait az 
szb-titkár egészíti ki: 

- Sokan megkerestek a fize
tési napon, és a szakszervezet
nek vetették fel a bérfejlesztés 
eredményét, mondván ezért 
kár volt sztrájkolni. Kérték, 
hogy a szakszervezet legyen 
következetes a MÁV vezetői
vel folytatott tárgyalásoknál, 
például most a kollektív szer
ződés módosításánál és az 
egyszer már kivívott ered
ményről ne mondjon le. Élesen 
felvetik a 13. havi fizetés alap
béresítését, amely csak a mű
szakP,ótlékosoknak kedvező. 

- On jelenleg szb-titkár és 
egyúttal az üzemi tanács el
nöke is. E két beosztás okoz
e gondot munkájában? 

- Úgy érzem, hogy nem. 
Egyik tisztség a másikat ki-

A MÁV Rt. Központi Üze
mi Tanácsa 1995. március 14-
én tartotta soros ülését, ame
lyen foglalkozott az anyaggaz
dálkodás racionalizálásával és 
a védelnú igazgatóság meg
szervezésének koncepciójával 
A vontatási fónökségeket érin
tő telephely-hasznosítás és 
szervezeti továbbfejlesztés 
wemi tanácsi oldalról történő 
véleményezésro1 tájékoztatást 
hallgatott meg. 

A közgazdasági és fejleszté
si főosztály képviseletében dr. 
Halassy Béláné osztályvezető 
részletesen ismertette a Höfner 
és Portner cég által összeállí
tott tanulmányra alapozó fő
osztályi előterjesztést, amely
nek kapcsán kitért a területi 
anyaggazdálkodási irodáktól 
beérkezett véleményekre és 
azokból hasznosító felvételek
re. A tényfeltáró tanulmány el
készítésének megrendelése 
hasznos volt, mivel megerősí
tette a vezetést abban, hogy a 
párhuzamosságok, a felesleges 
anyagáramlatok és szervezeti 
túlnövekedések felszámolásá
val jelentős belső tartalékok 
szabadíthatók fel. 

Megállapíthatóvá vált, hogy 
a készletező helyek számának 
csökkentése, a létszám össze-

egyenlíti, s egyik sem mehet a 
másik rovására. Engem a tag
ság választott meg, ezt mind
két tisztségemnél szem előtt 
tartom. 

- Varga Gábor eredmé
nyesnek ítélte az üzemi ta
nács eddigi tevékenységét. 
Az állomásfőnöknek is ez a 
véleménye? - fordulok Mak
ra Jánoshoz. 

- Az üzemi tanács választá
sánál segítkeztünk, így értünk 
el viszonylag jó részvételi 
arányt. Azóta is együtt dolgo
zunk, hiszen nekem is az az ál
láspontom, hogy a feladatokat 
csak úgy tudjuk megvalósítani, 
ha a dolgozók érdekét vesszük 
figyelembe. Az eddigi tapasz
talatok pozitívak, s ha egyes 
kérdésekben nézeteltérések is 
akadnak, azt rövid időn belül 
megnyugtatóan rendezzük. Én 
valamennyi üzemi tanács ülé
sen résztveszek, így az ott fel
vetett kérdéseket, problémákat 
legtöbbször helyben tisztáz
zuk. Kapcsolatunk korrekt, 
egymásban megbízunk, nálunk 
az adott szónak súlya van. Ed
dig egyetlen kérdésben sem 
kellett az üzemi tanácsnak, 
vagy az érdekképviseleteknek 
magasabb fórumhoz fordulni a 
szolgálati főnök ellen. 

- Milyen a kapcsolatuk az 
üzemi tanács felsőbb szervé
vel? 

- A kérdésre Varga Gábor 
válaszol: 

- Lehetne jobb is. A közpon
ti üzemi tanáccsal nincs olyan 
szoros együttműködésünk, 
mint azt mi elvártuk volna. Az 
információáramlás lassú, 
egyes kérdésekre sokkal gyor
sabban kapunk választ a Vas
utasok Szakszervezetétől, vagy 
a MÁV vezetőitől. 

Gellért József 

vonása, helyenkénti csökkenté
se a rendszer azonos szintű 
működtetésével is 400-450 
millió forint takarítható meg. A 
szervezet átalakítására a meg
maradó készletező helyek kije
lölésére az üzletigazgatóságok 
felkészültek. A létszám nagy
ságának meghatározásához a 
helyi lehetőségek feltárása 
mellett és a központilag bizto
sított bértömegen túl ismerni 
kell a szervezetre háruló fel
adatok nagyságát, amelyhez az 
adatokat az illetékes szakszol
gálatoknak kell szolgáltatni. 

Az anyaggazdálkodás szer
vezeti átalakításához két év 
szükséges. Az elképzelések 
megvalósíthatóságának egyik 
feltétele a szakszolgálatra érvé
nyes utasítások átdolgozása, a 
feleslegesnek hatályon kívül 
helyezése. Ebbe a folyamatba 
illik a G.3. utasítás 2. számú 
mellékletének megjelenése is. 
Cél a saját hatáskörű beszerzés 
lehetőségének kiszélesítése. 

Az anyagterítés gyorsítását 

A tapasztalatok igazolják az 

üzemi tanács létjogosultságát 

Nem lehet idejekorán el
kezdeni a jó ügyet szolgáló 
munkát. Ezt aJelfogást vall
ja és e szerint cselekszik Bod

nár Jóuef, a MÁV Rt. mis
kolci üzletigazgatósága táv
közlési és biztosítóberende
zési fónökségének üzemi ta
nács elnöke, aki egyben Vas
utasok Szakszervezetének 
helyi szb-titkára is, amikor 
az idén májusban sorra ke
rülő üzemi tanács választá
sokról esik szó. 

A főnökségen működő ÜT 
szerepéről, a választások óta 
végzett munkájáról beszélge
tünk Bodnár Józseffel. Az esz
mecserébe partnernek még Ró

zsa Sándor vezetőmérnök, a 
MÁV Rt. KÜT tagja, Kolen

csik Béla, a főnökség vezetője 
is bekapcsolódik. 

E téma hol is indulhatna, 
mint az 1993. évi választások
kal. Az ÜT elnöke a szóvivő, 
aki szerint azért kezdték már 
most el a VSz. részéről a vá
lasztások előkészítését, mert 
erre intik őket az előző válasz
tások tapasztalatai. A közel 
500 tagú főnökséghez 30 szol
gálati hely tartozik, amelyek 
Sátoraljaújhelytől-Hatvanig ta
lálható. Ilyen tagolt gazdálko
dó szervezetnél nagy erőfeszí
tést igényel a választások lebo
nyolítása. Utólagos értékelé
sük szerint sikerrel vették az 
akadályokat. Jellemzőül a 492 
szavazásra jogosplt dolgozó 
közül 412-en járultak az ur
nákhoz, hogy megválasszák a 
9 tagú üzemi tanácsot. A vá
lasztás a VSz jelöltjeinek fé
nyes győzelmét hozta. Mind a 
9 ÜT-tag szakszervezetünk 

kell szorgalmazni, az újból be
induló háztól-házig fuvarozási 
rendszer igénybevételével és a 
belső együttműködés javításá
val. A főosztály intézkedési 
tervet dolgozott ki az anyag
gazdálkodás racionalizálására. 

A MÁV Rt. Központi Üzemi 
Tanácsa az érintett főnöksége
ken működő üzemi tanácsok 
képviselőit kérte fel a szakvéle
mény összeállítására. A nagyka
nii.sai Németh Zsuzsanna veze
tésével elkészült bizottsági véle
ményt a KÜT elfogadta és a fő
osztálynak elküldte. 

A KÜT gyakorlatának meg
felelően lehetőség nyílt a szak
ági intézőbizottság által kiala
kított állásfoglalás megismeré
sére is, mivel az intézőbizott
ság titkára meghívást kapott az 
ülésre. A KUT tagjai véle
mény-nyilvánításukban hang
súlyozták az anyagellátás terü
letén működő szervezetek és 
munkavállalók hatékonyabb 
együttgondolkodásának szük
ségszerűségét. 

képviseletében került be az 
üzemi tanácsba. 

Ez a siker nemcsak a jó vá
lasztási kampánynak köszön
hető, hanem annak az igény
nek, amelyeket a VSz jelölé
seknél messzemenően figye
lembe vettek: A jelöltek jó 
szakemberek legyenek és min
denki által elismert emberi ér
tékkel rendelkezzenek, akik 

képesek az ÜT hatáskörébe 
utalt kérdésekben megfelelően 
dönteni. 

- Úgy ítéljük meg - veszi át 
a szót Rózsa Sándor, - hogy 
ezt a kívánságot a VSz jól ér
zékelte és képes volt teljesíte
ni, mert tagjai között voltak és 
vannak ilyen értékkel bíró em
berek. Ezt bizonyítja az üzemi 
tanács közel két évi tevékeny
sége, aminek a mérlegét most 
készítik. 

Az szb-titkár szerint a VSz 
jó eséllyel indul az ez évi vá
lasztásokon is. Hiszen a főnök
ség dolgozóinak többsége a 
Vasutasok Szakszervezetének 
tagja. Pontosan 70 százaléka. 
A választási kampányt a VSz 
megkezdte. 

Második napirendi pontként 
a Budapest Keleti Gépészeti 
Főnökség üzemi tanácsának el
nöke, Kozma János tájékoz
tatta a központi üzemi tanácsot 
a fönökségükön kialakított ál
láspontról, amely a szervezeti 
továbbfejlesztéssel kapcsola
tos. 

A harmadik napirendi pont 
tárgya a védelmi igazgatóság 
megszervezésének elképzelé
séről Sipos István vezér
igazgató-helyettes által tartott 
tájékoztató volt. A dézsmálá
sokból és lopásokból keletke
zett károk olyan mértéket értek 
el, amely szükségessé teszi az 
egységes irányítás és azonos 
elvek alapján működő védelmi 
szervezet felállítását. 

A ma is működő védelmi fő
nökségek irányításának centrali
zálása a hatékonyság növekedé
sét hivatott elősegíteni. Az áru
irányítási rendszerek tovább-• 
fejlesztésén túl szükségessé 
vált a védelmi főnökségek 
szervezetének korszerűsítése 
és egyszerűsítése is. 

A Központi Üzemi Tanács a 
továbbiakban az együttdöntési 
jogosítványával élve jóléti kér
désekben foglalt állást. 

Végvári Károly 

- Mi áll a választási munka 
középpontjában, mivel érvel
nek, hogy elnyerjék a válasz
tók szavazatait? 

- A két éves munkáról írás
ban és szóban beszámolunk a 
választóknak - mondja az ÜT 
elnöke. - Az ÜT képviselői, 
mint eddig is, rendszeresen 
felkeresik a szolgálati helye
ket, ahol találkoznak a dolgo
zókkal. Érveik: az elmúlt két 
év alatt a fónökség nagyobb 
vérveszteség nélkül vészelte át 
a többszöri átszervezést. Lét
számleépítés miatt senki nem 
került ki az utcára. 

Az üzemi tanács addig nem 
dönt személyi kérdésekben, 
amíg a szolgálati helyet képvi
selő véleményét ki nem kérik, 
illetve a helyi közvélemény ál
láspontjáról nem győződik 
meg. Ez a módszer jól műkö
dik, hiszen az üzemi tanács 
tagjainak egy része már koráb
bi társadalmi munkájuk során 
megtanulta, a közvélemény 
akarata szent és igazságos, így 
ki lehet zárni a részrehajlást. 

Rózsa Sándor ehhez még 
hozzáteszi: 

- Az üzemi tanács létjogo
sultságát folyamatosan erősí
tette tevékenységében a szol
gálati főnök által adott, a gaz
dálkodásról nyújtott tájékoz
tatót. Ezek a beszámolók fél
évenként az ÜT ülések napi
rendjén szerepeltek. Magukba 
foglalták a munkaerő-gazdál
kodással, a létszám és bérek 
alakulásával összefüggő helyi 
helyzetértékelést. 

Nem lenne teljes a kép, ha 
nem kérnénk ki a munkáltató 
véleményét a főnökségen mű
ködő üzemi tanácsról. 

Kolenicsik Béla, a TBF fő
nöke a beszélgetés során kiala
kított véleménnyel és értéke
léssel messzemenően egyetért. 
Mint a munkáltató képviselője, 
három kiegészítő megjegyzést 
tesz. 

A szolgálati főnökség az ÜT 
működésének a törvényben 
előírt feltételeit folyamatosan 
biztosította. Ez egyaránt érten
dő a technikai, elhelyezési, 
időkedvezményi jogosultságra. 
Az ÜT eddigi működése során 
olyan követelményekkel nem 
lépett fel a munkáltatóval 
szemben, amelyek nélkülözték 
volna a realitásokat. 

Mint szolgálati főnök min
den esetben kezdeményezőleg 
lépett fel azokban a kérdések
ben, amelyek az ÜT hatáskö
rébe tartoztak. Véleményük, 
egyetértésük nélkül döntéseket 
nem hozott. 

Tapasztalatai igazolják az 
üzemi tanács létjogosultságát. 
Mint új képviseleti.,rendszerre 
továbbra is szükség van. Ez 
nem csak munkavállalói, ha
nem munkáltatói érdek egya
ránt. 

A végszóval mindenki egyet
értett. 

Pásku Jenő 
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A szerződést, mint sor
sunkat meghatározó ténye
zőt a mostanában a koráb
binál gyakrabban emleget
jük. Sok féle szerződés léte
zik. Egyik jobban, másik ke
vésbé van hatással életünk
re. Vannak jelesek, mint az 
országalapító vérszerződés 
és vannak kevésbé lénye
gesnek tűnők, mint például 
egy piaci vásárlás. Manapság 
a legtöbbször az „egyéni" és 
„kollektív" jelzővel illethető 
szerződések mozgatják meg 
a fantáziánkat. 

De mi is az a szerződés 
pontosan? 

„Egymástól független 
partnerek között, szabad 
akaratukból létrejövő köl
csonos kötelezettségválla
lás, kölcsönös előnyökért." 

Ezek szerint három dolog 
kell egy szerződéshez: 

l. kölcsönös előnyök, mert 
erről szól az egész, 

2. kölcsönös kötelezettségre 
való képesség, illetve haj
landóság és 

3. partnerek függetlensége, 
mert e nélkül nem érvénye
sülhet szabad akarat. 

A munkaszerződésben nem 
nehéz felismerni az első két 
elemet. A munkÁltató azt 
szeretné ha valakik meg
mozgatnák eszközeit, ami
nek köszönhetően nyere
séghez juthatnak a tulajdo
nosok. A munkavállaló -
egyebe nem lévén - kényte
len saját tulajdonát, munka
erejét cserébe bocsátani sa
ját maga és családja megél
hetése érdekében. Ebben az 
esetben meg van mindkette
jük kölcsönös előnye és kö
telezettség vállalása is. 

De mi van a partnervi
szonnyal és a szabad aka
rattal? 

Valljuk be őszintén itt va-

A Vasutasok Szakszer
vezte székházában 1995. 
március 29-én került meg
rendezésre a képzési és ok
tatási bizottság által meg
hirdetett „Szellemi-Önvé
delem" vetélkedő döntőjé
re. 

Az ország különböző ré
szeiből érkezett tíz - egyen
ként 3-3 fős csapat - rászol
gált arra, hogy felsoroljuk 
őket. Ezek szerint D ebrecen, 
Szeged, Nagykanizsa, 
Szombathely, Szolnok:, Hat
va!}, valamint Budapestrő} a 
MA VSZI, a BEIG és a MA V 
kórház alapszervezeti tiszt
ségviselői mérték össze tu
dásukat. Talán nem megle
pő, hogy a csapatok fele
részt ifjúsági tagozat tagjai
ból álltak. 

Amint a versenykiírásból 
és az érdeklődők felé ki
adott írásos tájékoztatóból 
kiderült hat téma szerepelt 
a feladatok között. Napi ál
talános és vasútpolitikából, 

MAGYAR VASUTAS 

A SZERZÖDÉS 
lami hibázik. A munkavál
lalók több okból nem 
egyenrangú partnerei az 
őket foglalkoztatóknak. 

Egyrészt a jó szerződés
hez kell némi hozzáértés. 
Ha például valaki használt 
autót szeretne vásárolni, de 
még életében nem vett ko
csit, akkor többnyire meg
kér - sőt megfizet - egy 
hozzáértő embert. Az eladó 
a saját kocsija minden kis 
hibájával tisztában van, így 
ő ez esetben nagyobb szak
értelemmel bír, mint bárme
lyik vásárló. Így van ez a 
munkaszerződéssel is. A 
melós természetesen nem 
sokat ért a munkajoghoz, de 
akivel tárgyal az bizonyára 
nagyon is jól tudja mit akar 
és hogyan érvényesítheti el
képzelését. 

A másik ennél kevésbé le
küzdhető akadály, az hogy 
pillanatnyilag munkaerőből 
túlkínálat van a piacon. Azt 
bizonyára mindenki tudja, 
hogy amiből sok van leg
többször csak áron alul le
het eladni. Ez az egyik ma
gyarázata annak, hogy ma 
Magyarországon minden
nek világpiaci ára van, kivé
ve a munkaerő árát. Ez a 
két körülmény játszik közre 
abban, hogy a munkaválla
ló egyénként a munkáltató
val nem egyenrangú part
ner, tehát valódi szerződés 
megkötésére és legtöbb 
esetben esélye sincs. 

Mit lehet ilyenkor tenni? 
Van megoldás! 

Össze kell fogni azokkal, 
akik hasonló helyzetben 
vannak. Összefogni, még
hozzá önkéntes alapon. A 
munkavállalók az egyesülé
si jog szerint szakszerveze
teket hozhatnak létre, mely
nek pontosan az a célja, 

hogy az egyén kiszolgálta
tottságát megszüntesse. A 
szakszervezetben van meg 
egyedül az a lehetőség, 
hogy független- partnerként 
tárgyaljon a munkavállaló
kat érintő kérdésekről és ér
dekükben ténylegesen al
kudva a szó valódi értelmé
ben szerződéseket kössön. 

A leírtakból úgy tűnhet, 
hogy elegendő létrehozni 
egy szakszervezetet és már
is megoldódnak a dolgozók 
gondjai. Sajnos ez nem egé
szen van így. A szakszerve
zet léte csak lehetőség a 
partnerviszonyra. A valódi 
szerződések érdekében ezt 
a partnerviszonyt azonban 
nem adják ajándékba. Ki 
kell érdemelni! 

Hogyan? Például a szak
szervezet egységes támoga
tásával. A dolgozók szerve
zetétől az üzemi tanácsi vá
lasztásokon elért eredmé
nyek alapján időszakonként 
elvárják, hogy bebizonyítsa 
kollektív szerződéskötési 
képességét. Ha ez hiányzik, 
az üzemi tanács sem tudja 
együttdöntési jogait gyako
rolni. De az alku is megkö
veteli az egységet, mert ha 
valamiből több van a pia
con, mint amennyire szük
ség van, akkor csak egy 
esetben lehet árán értékesí
teni, ha az eladó - jelen 
esetben a munkavállalók 
szakszervezete - monopol
helyzetben van. 

A partnerviszonyhoz ter
mészetesen a megfelelő 
s:z.akértelem is nélkülözhetet
len. Az autóvásárlási példá
ból kiindulva egészen biz
tos lehet a dolgában az a ve
vő, aki életében nem látott 
még felnyitott motorházte
tőt, hogy nem jó vásárt csi
nál. Többet fog adni, mint 

amennyi előnye neki szár
mazik, azaz ráfizet. 

A harmadik dolog pedig 
a sztrájkképesség. Sztrájkké
pesség nélkül - a· gyakorlat 
ezt bebizonyította - egy 
szakszervezetet sohasem te
kintenek komoly tárgyaló 
félnek. A sztrájkképesség az 
egyedüli lehetőség arra, 
hogy a szakszervezet 
sztrájk nélkül tudjon jó 
megállapodásokat kötni. 

E három feltétel megte
remtése a munkavállalókra 
és az ő általuk megválasz
tott tisztségviselőkre vár. 
Ma már tudjuk, hogy nem 
elég befizetni a szakszer
vezeti tagdíjat, a tagoknak 
aktívan kell fellépniük a 
szakszervezet „ tekintél yé
nek" megalapozása érde
kében. 

A fenti gondolatok alap
ján minden munkavállaló
nak döntenie kell, méghoz
zá kétszer. Először választ
hat a kiszolgáltatottság és az 
összefogás között. A szak
szervezet eredményeit nem 
csak a tagság élvezi. Nekik 
azt kell belátniuk, hogy a 
szakszervezetet csak a tagok 
önkéntes összefogása élteti. 
Senki másnak nem érdeke, 
hogy létezzen. Nehéz és 
nem is lehet beletörődni ab
ba, hogy sokan - miközben 
saját magukért nem hajlan
dók - azt várják el, hogy 
mások tegyenek értük. 

Másodszor a sok szak
szervezet közül melyiket 
válassza. Természetesen azt 
amelyikben az egység, a 
szakértelem és a sztrájkké
pesség feltételei a leginkább 
adottak. Ezekkel a feltéte
lekkel ma a MÁV-nál a Vas
utasok Szakszervezete ren
delkezik. 

Karácsony Szilárd 

Szellemi önvédelem 

Tudósítás a vetélkedő döntőjéről 

valamint sport témakörök
ből tesztkérdések formájá
ban, üzemi tanácsok műkö
déséről és választásáról, va
lamint a Vasutasok Szak
szervezete szervezeti életé
ről szóban, szakszervezet
történetről írásban adtak 
számot tudásukról a csapa
tok. Az utolsó - mindent el
döntő - fordulóban munka
jogról a párosított csapatok 
különböző életből vett pél
dák tárgyalásainak rögtön
zött lefolytatásával ·_ hol a 
munkáltató, hol a szakszer
vezet szerepét játszva - bi
zonyították gyakorlati fel
készültségüket a tisztségvi
selők. 

Az öt tagú zsűri - mely
nek elnöke Győri István a 
VSz alelnöke, tagjai dr. Lux 
Judit a munkásképviselet 
alapítvány titkára, az 
SZGTI munkatársa, dr. Bo
bay Kornélia a MÁV Kór
ház és Rendelő Intézet 
munkapszichológusa, Sze
lei Ferenc a VSz szervezeti 
és szervezési osztály veze
tője, Végvári Károly a MÁV 
Rt. KÜT titkára volt - az 
egyes feladatok alapján az 
egésznapi teljesítményt ér
tékelve a következő ered-
ményt hirdette ki: 

Első helyezést a MAV
SZI alapszervezete érte el, 
akik a Vasutasok Szakszer-

vezete elnöksége egy-egy 
kéthetes házaspáros balato
ni üdülést nyertek, a máso
dik a záhonyi csapat lett, 
akiket egy-egy diktafonnal 
díjazott a zsűri, a hamradik
ként a szombathelyi csapat 
végzett, akiknek mappát 
és tollkészletet vihettek 
haza. 

Végezetül, de nem utolsó 
sorban ezúton fejezzük ki 
köszönetünket a munkás
képviselet alapítványnak, 
amiért közvetlen anyagiak
kal, könyvekkel, illetve vi
deó és hangkazettákkal tá
mogatta a vetélkedő meg
rendezését. 

k. 

Az 1995. évi 
üzemi tanácsi választásokra 

lehet jelölteket állítani. 

Mt. 49. §. (5). : 

,,A választási bizottság vá
lasztást megelőzően leg
alább három héttel összeál
lítja és közzé teszi a 
jelöltek listáját. A jelöltek 
írásban nyilatkoznak a je
lölés elfogadásáról." 

Azért szavazok a ... 

jelöltjeire, hogy: 

tovább erősödjön a vasutasság 

egysége, 

megőrizzük kollektív 

szerződés-kötési képességünket, 

V" ne legyen hézag a 

munkavállalók 

érdekképviseletében, 

támogathassuk a nyugdíjasokat, 

elismertessük a nők sajátos 
helyzetét, 

segíthessük a fiatalokat! 

VASUTASOK 

SZAKSZERVEZEfE 

I 
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1995. ÁPRILIS 10. MAGYAR VASUTAS 

Huszo.nöt éves a MAY 
kombinált konténer forgalma 

A MÁV körültekintő felké
szülés után, negyedszázada, 
1970 március 2-án, Budapest
Miskolc között indította el a bel
földi háztól-házig konténeres 
szolgáltatást. Ebből az alkalom
ból megemlékezést tartottak 
Miskolc-Gömöri pályáudvaron. 
A házigazda, Dudás J óz.sef üzle
tigazgató megnyi!ója után Völ
gyi Miklós, a MAV Rt. Vezér
igazgatóság árufuvarozási főos,z
tályvezető-helyettese, a MA V 

konténerizáció 25 éve címmel 

tartott előadást. Ezután Szatmári 
András a kombinált konténerfor
galom bevezetéséről adott rövid 
történelmi áttekintést. Binder 
László a baseli székhelyű lnter
container cég osztályvezetője, az 
lntercontainer társaság szerepé
ről beszélt a MÁV nemzetközi 
konténerforgalmában. Egri Ist
ván igazgató pedig a MÁV
TRANS tevékenységét ismertet
te, középpontba állítva a konté
nerfuvarozást. 

A MÁV már 1970-ben az 5 
--------------------------, 

Budapesttól Bécsig 
120 perc alatt 

Amikor felgyorsultak az események 
beindult a piros ceruza mechanizmus 

(3. rész) 

- Mióta működik a MÁV Rt. 
Vezérigazgatósága Budapest
Hegyeshalom Projekt Iroda? -
folytatjuk a beszélgetést dr. 

Vígh Tibor igazgatóval. 
- A hitelszerződést 1993. jú

lius 7-én szignálták, szeptem
berben pedig már meg is ala
kult a projekt iroda központi 
része. Ezt követően a múlt év 
janµárjában Tatabányán, a 
MA V-szálló épületében állt föl 
egy vonali bonyolító részleg. 
A sürgősségre jellemző, hogy 

, az iroda megalakításával pár
huzamosan már meg is kellett 
kezdeni a gyakorlati munká
kat, előkészítésre szinte nem is 
maradt idő. A végrehajtás ano
máliáihoz az is hozzátartozik, 
hogy az előkészített programot 
nem lehetett realizálni. Ez 
ugyanis feltételezett a német 
hitel mellé, egy további 50 
millió márkányi magyar for
rást a műszaki tartalom egy ré
szét is erre alapozták. Amikor 
felgyorsultak az események, 
kiderült, hogy az 50 millió 
márka csak álom, így aztán be
indult a „piros ceruza mecha
nizmus" vagyis a munkálato
kat nem építkezéssel, hanem 
rombolással kezdtük. Minden 
olyan elképzelést ki kellett 
húzni a programból, amely a 
120 perces menetidőt nem 
akadályozta. Emiatt maradt el 
a Déli pályaudvar, valamint 
peron és kitérőrendszerének 
fölújtítása, Kelenföld negyedik 
peronjának kialakítása. Le kel
lett adni az elképzelésekből 
Komárom térségében és He
gyeshalomban is, de a pénzhi
ány szinte valamennyi területet 
érintette. 

- A munkák kezdetekor 
szem előtt tartottak-e valamifé
le „fontossági sorrendet?" 

- Igen, először azokra a pá
lyaszakaszokra kellett kivonul
nunk, ahol a 20, a 40 és a 60 
kilométeres sebességkorlátozá
sok miatt a vonatok tetemes 
késéseket szedtek össze. Eze
ket azért kellett megszüntetni, 
mert ha megmaradnak és mi 
később elkezdünk vágányzá
razni, az adott vonalszakasz 
egyszerűen működésképtelen
né vált volna. Minden mutat
kozó nehézség ellenére tavaly 
lecseréltünk 200 kilométer 
hosszúságú sínt, amellett jó 
ütemben folyt a felsóvezeték 
és a biztosítóberendezés fölújí
tása is. Mostanra a tervezésben 

is sikerült utolérni magunkat, 
hozzákezdhettünk a nagyobb 
állomások, Tata, Almásfüzitő, 
Komárom, Mosonmagyaróvár 
átépítéséhez. 

- Az elképzelés néhol ma
gánterületek kisajátításával is 
együtt járt. Merültek-e föl a la
kosság és a vasút között nézet
különbségek? 

- Példaértékűként talán Al
másfüzitőt érdemes elsősorban 
megemlíteni. Itt a vasút bal ol
dalán, a településtől elvágva, a 
mocsár szélén állott 28 lakás. 
Hogy a vonatok ott is százhat
vannal mehessenek, aluljárót, 
támfalat kellett volna építeni 
és a vonalvezetésben is komp
romisszumokat kellett volna 
kötni. Ezek költségei a kisajá
títás többszörösére rúgtak vol
na. A szanálás és a kártérítés 
végül közmegelégedéssel 
megtörtént. 

- Az állomás bővítése Tatán 
is megkívánta a kisajátításo
kat, mivel a vágányok közé 10 
méter széles magasperonokat 
emelünk. A közel negyven 
érintett lakos közül csak kettő
vel támadt vitánk. Az egyik 
abból adódott, hogy az illetőt 
kisajátítás címszó alatt az is
merősei valamikor már rászed
ték, most óvatos akart lenni. 
Őt sikerült meggyőzni, ezúttal 
tiszta ügyről van szó. A másik 
tulajdonos pedig a jogos igény 
összegének többszörösével lé
pett föl, hiába győzködtük, 
hogy még így is jól jár a neki 
fölkínált 12 millió forinttal. Mi 
hatósági árszakértővel dolgoz
tunk, általános vélemény volt, 
hogy ez a telek is a valódi ér
téke fölé lett becsülve, ám az 
érvek nem hatottak. Végül is a 
helyzetet úgy oldottuk meg, 
hogy csak a kertből vettük el a 
szükséges darabot, a házat 
meghagytuk. 

Terveik szerint idén 
mennyit költenek a vonal re
konstrukciójára? 

- Bár a vonalat 1997. végére 
kell „tokkal-vonóval" átadni, a 
munkák dandárja az idei esz
tendőre hárul, amikor 10 milli
árd forint értékű feladatot kell 
elvégezni. Ha ezt össze,hason
lítjuk azzal, hogy a MA V en
nél kevesebbett költhet fóvo
nalainak karbantartására, ak
kor ez bizony tekintélyes 
összeg. 

Thorday Zoltán 
(Folytatjuk) 

tonna bruttó tömeghatárig ter
helhető hazai gyártmányú köze
pes-konténereken kívül mintegy 
30 darab, 20 lábas nagykonté
nerrel is rendelkezett. Ezekkel 
egy évvel később indult meg a 
fuvarozás Budapest-Józsefváros 
és Debrecen között, de csak 
bruttó 5 tonnáig terhelve. 

A konténeres árufuvarozás be
vezetésénél a vasút egyik leg
fontosabb adottsága ma már ki
alakult körzeti állomási rendszer 
volt, amely lehetővé tette a rako-
dóberendezések koncentrálását 
és a törzshálózaton fekvő állo
mások gyors vonatkapcsolattal 
:való összekötését. Rakodókapa
citás biztosításával, a kijelölt ál
lomásokon 5 tonna teherbírásig, 
a MÁV által az 1960-as években 
telepített bakdarukkal, részben 
megoldott volt a hálózatfejlesztés. 

Mozgató eszközök tekinteté
ben a MÁV-nál alkalmazott két 
tengelyes Ks kocsipark ideális 
vasúti jármú volt, mind az 5 ton
nás közepes, mind a 20 lábas 
konténerek szállítására, a konté
nerek állomási gyújtőkocsis to
vábbítására. 

A szolgáltatáshoz új eszköz
ként az akkori KGST szabvány 
alapján kifejlesztett, alumínium
ból készült közepes konténert a 
Magyar Hajó és Darugyárból 
vásárolta a MÁV. Ez a 10 köb
méteres és 5 tonna bruttó töme
gű termék minőségi és esztétikai 
értelemben új hazai műszaki fej
lesztés eredménye volt. A mű
szaki fejlesztésben a MÁV nem 
csak vevői követelményeivel, 
hanem konkrét műszaki közre
működésével is részt vett. A 
közúti el- és felfuvarozást elő
ször a MÁV Autófuvarozási Fő
nökség, később a helyi Volán 
Vállalatok univerzális kocsijai
val oldották meg. 

A vasút vezetői a szervezeti 
kérdésekben is nagy lépéseket 
tettek azzal ,hogy a konténerizá
cióval kapcsolatos irányítási fel
adatokat a kereskedelmi szak
szolgálathoz rendelték. A felada
tok nagyságát és az új szolgálta
tási forma bevezetéséhez szük
séges szervezet kialakítását 
1975-ben önálló konténer cso
port felállításával biztosították. 
Evvel egyidóben a vasútigazga
tóságokon önálló főfoglalkozású 
konténer ügyintézők (irányítók) 
kezdték meg működésüket. 

A konténerizáció hazai elter
jesztésében kezdettől fogva nagy 
szerepet kapott a MÁ VTRANS, 
mint az - INTERCONTÉNER 
Társaság Nemzeti képviselete 
(1969-tól) és helyi ügynöke, az 
1978-ban megalakult SZPK for
galom forgalomirányítója, s 
1987-161 a belföldi konténerfu
varozás operatív irányítója. 

A belföldi forgalom egyenle
tesen fejlődött. A hálózatfejlesz
tés, a terminál építés, illetve a 
rakodásgépesítés eredményeként 
már 31 állomáson kezeltek kö
zepes konténereket. A 20 és 40 
lábas nagykonténer kezelőhe
lyek megnyitása később két lép
csőben történt. Ma Józsefváros
tói Záhonyig, a MAHART kikö
tőt, a GySEV Soproni és az ÁTI 
terminálokat is beleértve, mint
egy 14 helyen állnak a konténer
forgalom rendelkezésére. 

A fejlődés eredményeként 
1991-tól a MÁV-nál már nem 
konténeres árufuvarozásról, ha
nem kombinált fuvarozásról be
széhink, melynek technológiái 
közül ma Magyarországon a 
konténeres és a Huckepack áru
fuvarozás, valamint a kísért Ro
La, illetve annak nem kísért 
technikáját alkalmazzák. 

V. F. 

A MÁV Rt. Vezérigazgatósága 
Pénzgazdálkodási Főosztálya 

felvételre keres 

pénzügyekben járatos, szakirányú 
végzettséggel rendelkező munkatársat, 

Pénzforgalmi Osztály osztályvezetői 

munkakörbe 
A munkakör betöltéséhez: 

• szakirányú felsőfokú végzettség, 
• felsőfokú vasúti vizsga, 
• 9 év szakmai gyakorlat, 
• feddhetetlen előélet, 
• számítógépes jártasság szükséges. 

Bér a 16\1992. (MÁV Ért. 6.) MHF. sz. utasítás 
alapján kerül megállapításra. 

A munkakör azonnal betölthető. 

Jelentkezni Benczédi Mihályné pénzügyi 
igazgatónál, a MÁV Rt. Vezérigazgatóság 

Pénzgazdálkodási Főosztályán lehet, személyesen 
vagy telefonon (01 +46-00). 
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- A hetilap abban az időben jó szolgálatot tett a szakszer
vezetnek - emlékezik Gulyás János felelős szerkesztő, a 
vasutas-szakszervezet egykori titkára. - Hírt adtunk a vas
úton történt eseményekről és természetesen a szakszervezeti 
munkáról. 1956. novemberétől 1957. májusáig szünetelt a 
szakszervezet lapjának a megjelenése. A lapengedély meg
adása után aztán egyedül a szakszervezet kiadásában jelent 
meg a Magyar Vasutas. A nagy múltra visszatekintő előd ne
vét vettük fel. 

Az újság 1957. szeptemberétg havonta egyszer, ettől 
kezdve havonta kétszer, 12 ezer példányban jelent meg. A 
Magyar Vasutas csekély oldalterjedelme miatt nem tµdott 
foglalkozni a tagságot és a funkcionáriusokat érintő minden 
kérdéssel, ezért havonta egyszer megjelentették a Funkcio
náriusok tájékoztatóját. Ebben közölték a határozatokat és 
egyéb mozgalmi jellegű tudnivalókat. A nemzetközi szak
szervezeti mozgalom eseményeiről a Nemzetközi Szakszer
vezeti Tájékoztató adott hírt. Időközönként Sport Híradót is 
megjelentettek. E központi kiadványok mellett több megyei 
és szakszervezeti bizottság havi híradókat adott ki. 

1960 novemberétől (az V. kongresszustól) emelkedett a 
Magyar Vasutas színvonala, növekedett a terjedelme. Az új
ság ebben az időben havonta kétszer, hat oldal terjedelem
ben, 16 ezer példányban jelent meg. A szerkesztők munkáját 
segítette az egyre bővülő levelező hálózat. Az olvasóktól ér
kezett levelek száma 1962-ben elérte az 1000-et. 

A VI. kongresszus idején a lap példányszáma már húsze
zer volt. A négy év alatt mintegy négyezerrel növekedett az 
előfizetők tábora. 

Elmondhatjuk, hogy szakszervezetünk ötven éves törté
netében mindig fontos szerepet játszott a tagság tájékoz
tatásában a Magyar Vasutas, illetve annak elődei. Az elavult 
nyomdatechnika ellenére (ólomszedés) jól tördelt, érdekes 
újságot vehettek kezükbe a megrendelők, akik ennek a lap
nak az előfizetésével is kifejezték kötődésüket a Vasutasok 
Szakszervezetéhez. 

- ar -

Április 11. 

A költészet napja 
Vasutasköltól< versei 

Fazekas Lajos 

Ez a fény ... 
Ez a fény már tavaszt-ígérő. 
Reményünk - bár lehet - korai még. 
De ez a fény tavaszt-igézőn 
pirosítja az arcok hó-színét! -
A virradatban mozdul az élet, 
- szinte látom a Föld mozdu�tát, 
mikor világosodnak a völgyek, -
s emelkednek a fény felé a fák! -
Bár az ágakat még hűs szél pengeti. 
S mégis - a rügyek már készülődnek, 
hogy kirobbantsák üde zöldjüket 
s beborítsák a földet! 

Alpek Zoltán Imre 

Bence-balett 

Kétévesen még kevés a szó 
elmondani, hogy mi miért jó. 
Kifejezni a mély bánatot, 
kétévesen az nehéz dolog. 
Pedig meg kell érteni, ha fáj, 
pindurka ember nagy bánatát. 
Zokog, kiabál, földhöz tapad, 
kicsiny lábával rúg nagyokat. 
Hiába bármi próbálkozás, 
szavaidra csak nemet kiált. 
Olyan nagy a bánat körös-körül. 
- Majd belefárad, aztán fölül. 
E� perc, és minden bút, bajt felejt. 
Kacagva játszik, mond verseket. 
Víg ugri-bugri és hempergés. 
Gyönyörű baba-balett e kép. 
Egy komoly balett, Bence-balett. 
A Bence-balett, művész-balett. 
Igazi tánc a világ felett. 
Mindent elmond a pindurka test. 
Nincs semmi baj, ha kétévesen 
kevés a szó, még megértheted, 
hogy a kisember mit is akar. 
Bence fiamról szól e dal. 





Lapzárta után 
., 

Aprilis 20--án O órától 
sztrájkba léptek a vasutasok 

A kollektív szerződésről folytatott maratoni tárgya
lásokon, az egy héttel korábban bejelentett sztrájkot 
megelőző napig sem sikerült elkerülni. Igy április 20-
án O órától, határozatlan időre, sztrájkba léptek a vas
utasok. 

A történelem ritkán ismétlődik. Most a magyar vasút 
- egy év híján 150 éves történelmében - ilyen ritkán 
ismétlődő eseménynek lehetünk a tanúi. A századfordu
ló utáni nagy vasutassztrájk 91 évvel ezelőtt 1904 április 

ÁRA: 11 Ft 

20-án kezdődött. Ám, nemcsak a sztrájk kezdetének a 
napja azonos, hanem az előidéző okok is hasonlóak. 
Elődeink nyomorúságos helyzetük megváltoztatásáért, 
a maiak jogaik érvényesítéséért nyúltak a sztrájk végső 
eszközéhez. Akkor a Kárpátoktól az Adriáig megállt a 
vasút. Ma, a még elégséges szolgáltatásokat biztosítják 
a vasutasok. Megegyezni eddig azonban csak ebben si
került a MÁV Rt. vezetőivel. 

NAGY KÁR! 

XXXIX.- évfolyam 8. szám A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEI LAPJA 1995. ÁPRILIS 26. 

Megállt a vasút 

Támogatottság 
Megállt a vasút: a sztrájk tehát eredményes. Akik 

a közvélemény figyelmét mindenáron a sztrájk támo
gatottságára kívánták terelni, azok valószínűleg nem 
szívesen beszélnének a munkabeszüntetést előidéző 
körülményekről, vagy éppen arról, hogy kollégáink 
közül jónéhányan valójában miért kényszerültek a 
sztrájk ideje alatt is dolgozni. 

Kevés szó esett például arról: a vasutasok közül 
sajnos sokan vannak olyanok, akiknek annyira ala
csony a jövedelme, hogy egy vagy két nap kereset
veszteségét sem engedhetik meg maguknak. A megfé
lemlítés „ kifinomult" (vagy éppen közönségesen dur
va) eszközeiről sem szólt a fáma. Horrorisztikus tör
ténetek tucatjait lehetne pedig papírra vetni. 

Ízlés dolga, hogy ki-ki minek minősíti a „ módszert", 
ha a főnökség pontosan a sztrájk előtt hirdeti ki a 
létszámleépítési adatokat. Milyenek a véletlenek? A 
várható elbocsátásokról éppen a munkabeszüntetés 
előtti órákban tájékoztatták kollégáinkat Szolnokon 
meg Debrecenben. 

Nem beszéltek arról sem, hogy a sztrájkot támoga
tó vasutasok jelentős hányada munkavégzésre köte
lezett „ a még elégséges szolgáltatás teljesítése" ér
dekében. Nem sztrájkolhatnak a fegyveres őrszolgá
lat munkatársai és a rendészeti dolgozók sem ... 

Jó érzés volt azonban tapasztalni az emberi együtt
érzésnek, azaz a társadalmi szolidaritásnak a jeleit. 
(Az MSZOSZ támogató nyilatkozata lapunk 2. olda
lán elolvasható.) Az Egészségügyben Dolgozók De
mokratikus Szakszervezete például felkérte tagságát, 
hogy fogadják megértéssel, türelemmel azokat az 
esetleges kényelmetlenségeket, amelyek a vasutas 
munkavállalók sztrájkjának elkerülhetetlen velejárói 
lehetnek. 

Szintén kevés szó esett azokról, akik együttérzőn 
„lenyelték" a keserű pirulát, még akkor is, ha nem 
indult el éppenséggel az a vonat, amellyel fontos lett 
volna dolgukra menni. Az emberi együttérzés szép 
pédája volt valahol Kelet-Magyarországon: élelmi
szer-ipari szakszervezeti aktivisták együvé tartozásu
kat a vasutasoknak vitt elemózsiával fejezték ki „ kéz
zel is fogható" összetartozásuk jeléül ... 
Lapzártakor: 
Budapest, április 21-én, 9 óra 30 perckor. 

d. 

Egy jogellenes 
utasítás margójára 

Az 1/1995. sz. 

l'ezérigazgatói utasításról szóló írásunk 

a 2. oldalon található. 

ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT 

Megalakult a Magyar 

Vasutasok Országos 

Szabad Szakszervezete 
a 3. oldalon 

Országos kampánynyitó 
Szegeden 

Minden vasutas vegyen részt az ÜT választásokon 
A Vasutasok Szakszervezete a közelgő üzemi-, közalkalmazot

ti tanács és munkavédelmi képviselő választásokat megelőzően, 
április 15-én országos kampánynyitó rendezvényt tartott Szege
den. A kampánynyitó részeként a VSz vezetői a délelőtti órák
ban vasutas munkahelyeket kerestek föl, ahol munkásgyúlése
ken ismertették a szakszervezet üzemi tanács választásokkal 
kapcsolatos álláspontját, a kollektív szerződéssel kapcsolatban 
kialakult helyzetet. Ilyen munkásgyúlésre került sor Szegeden a 
'Ierületi Egészségügyi Központban, a vontatási főnökség moz
dony- és kocsimúhelyében, a Távközlő- és Biztosítóberendezési 
Főnökségen, ahol jelen voltak a csomópont többi szakszolgála
tának dolgozói is, továbbá Nagykőrös állomáson, Kecskemét és 
Kiskunfélegyháza csomópontokon. 

(Folytatás a 4. oldalon) 

., ., ,., 

Az üzemi tanácsi 
váJasztásokig 

már csak kétszer 

az 5. oldalon! 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezete 
elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely érzékenyen érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. °Aprllls 14-én ülésezett a „kibffvített sztrájk
bizottság" (amelyen a VSz választmány; tagjain kívül részt 
vettek a csom6pontok szakszervezeti bizottságainak titkárai 
is) és a kollllktív szerzfidés megkötése köriil kialakult kont
likll/$-heJyzetr{ff tárgyaltak. A szakszervezet efnlike ezzel 
kapcsolatos véleményét fejti ki. 

... A szakmai tárgyalásokon a reprezentatív szakszervezetek képviselői 
a vezérigazgató úrral, a Munka Törvénykönyvében egyértelműen szabá
lyozott kérdésekről vitatkoztak. Másfél órás vfta folyt arról, hogy a helyi 
függelékkel kapcsolatos törvénykönyvi szabályokat hogyan kell értelmez
ni. 

A vezérigazgató úr nem vitatta, hogy a munkarendet a helyi függe
lékben szabályozni kell. Csak azt nem akarta elismerni, hogy a helyi 
függelék megváltoztatásához is mindkét fél egybehangzó akaratnyilatko
zata kell. Ez nem is munkajogi, hanem általános Jogi alapelv: egy szer
ződés az nem más mint két fél egybehangzó akaratnyilatkozata. (Sajnos 
a MÁV-nál ülnek olyanok, akiknek ezt el kellett magyarázni!) Ha a szak
szervezetekkel nem tudnak megállapodni a helyi függelék módosításáról, 
akkor azt egyoldalúan akarják megváltoztatni. Megteheti-e egy szakszer
vezeti képviselő, hogy a törvény által adott jogáról lemondjon? Ezt nem 
tehetjük meg. 

A MÁV vezérigazgatójának az állítását idézem: a jelenlegi tárgyalási 
pozíciókban a forintbeli különbség évi 100-150 millió forint. A sztrájk 
egy nap alatt 700 millió forint kárt okoz. Remélem el tudják dönteni a 
másik oldalon, hogy mft kell mérlegelniük. 

A szakszervezeti oldal - a munkavállalók, a tagságunk jogos kritikáját 
is elviselve - eddig túlzottan engedékeny volt. A munkáltató fenyegetett
ség nélkül, szabad akaratából tárgyalhatott. Ez azonban a munkáltatót 
nem arra a megfontolásra késztette, hogy állapodjunk meg, hanem to
vábbi keménykedést, fölösleges erőpróbát provokált. Sztrájkba taszította 
a munkavállalókat! Én azért kértem, a kibővített sztrájkbizottsági ülést, 
mert a tárgyalások ugyan három csatornán is folynak, de nem számol
hatok be biztató előjelekről, amelyek arra utalnának, hogy a kollektív 
szerződés létrejön, és a sztrájk elmarad. 

Járva a vidéket, a szolgálati helyeket, a vasutasoknak egyértelmű az 
álláspontja: két dolog között lehet választani, vagy van egy kollektív szer
ződés és kiszámítható munkahelyre és a munkabérre lehet számítani, 
vagy nincs kollektív szerződés, és akkor a jövő hónap 10-én az itt dol
gozóknak már csak az egyoldalú nyilatkozattal adott juttatásai lesznek, 
s esetleg a következő hónapban már lehet, hogy nem kell sorbaállnia a 
pénztárak előtt, mert a postás viszí a munkaviszony megszűnéséről szóló 
értesítést. A MÁV vezetése kinyilvánította, hogy éveken belül 9-12 ezer 
embert kíván elbocsátani a vasúttól. 

Örömmel hallottam: a kormány véleménye szerint is meg kell állapodni 
a kollektív szerződésről. Ez a munkáltató számára egyetlen egy dolgot 
jelenthet: nem sodorhatja a nemzetgazdaságot veszteségbe, és nem idéz
het elő politikai feszültségektől teljes április végét, május elejét ... 

Bízunk a széleskörű társadalmi szolidaritásban. A hozzánk érkezett 
táviratok, tevőleges támogatást ígértek. Helyenként anyagi támogatást is 
kilátásba helyeztek, segítve ezzel a vasutas munkavállalók harcát. A bér
ből és fizetésből élő munkás, a pe
dagógus, az egészségügyben dol
gozó tízezrek tudják, hogy ez a ke
mény demonstráció értük is szól, 
tehát itt sokkal többro7 van szó, 
ezért ott lesznek mellettünk ... 

MAV VASJARMU 
Jármújavító és Gyártó Kft. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Daruk, emelőgépek, emelőszerkezetek, 

közép- nagyjavítása, időszakos 

vizsgálata, szakértői minősítése 
Tel./fax.: 94/313-313 
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Ez év márci�s 31-én lejárt a MÁV Rt. kollektív szerző
désének hatálya. Ugyanezen a napon megjelent egy mun
káltatói utasítás, amely az 1/1995. jelölést viseli. Létjogo
sultságát au.al indokolják, hogy az ebben rögzített, bizo
nyos munkavállalói juttatások mértéke meghaladja a 
Munka Törvénykönyvében előírt mértékeket. A munkál
tató mindent elkövetett, illetve elkövet annak bizo
nyítására, hogy szinte szakszervezet módjára a munka
vállalói érdekvédelem szerepét töltötte be az említett uta
sítás kiadásával. Mégis sántít valami, sutának tűnik ez az 
»érdekvédelem". Felmerül a kérdés, vajon miért? Minde
nek előtt azért, mert az említett utasítás (bármilyen mez
ben tetszeleg) jogellenes. 
Az 1/1995. sz. vezérigazgatói utasítás bevezetője a követ
kezo"'ket tartalmazza: "a munkaviszonyból származó jo
gok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére az aláb
biakat rendelem". 

Ellentétes az MT. 13. §
ában foglaltakkal, ennek ér
telmében ugyanis munkavi
szonnyal összefüggő kérdé
seket, törvény, illetve törvé
nyi felhatalmazás alapján 
egyéb jogszabály szabá
lyozhat. Ilyen törvényi fel
hatalmazást a kollektív 
szerződés és az egyem 
munkaszerződés kapott. A 

munkáltatónak ilyen felha
talmazása nincs és szociális 
jogállamban nem is lehet. A 
magyar jogrend a munkálta
tói utasítást munkaviszony
ra vonatkozó szabálynak 
nem ismeri el. A munkavi
szony alanyainak (munkál
tató, munkavállaló) a mun
kaviszonnyal összefüggő 
jogait és kötelezettségeit 
munkaviszonyra vonatkozó 
szabály rendelheti el, en
nek általános formája a kol
lektív szerződés. 

A szakszervezetnek az al
kotmányban rögzített ér
dekképviseleti és érdekvé
delmi funkciója csak akkor 
valósulhat meg, ha felha
talmazással rendelkeznek a 
munkajogviszonyok (mun
káltatói feltételek) szabá
lyozására. A szakszerveze
tek ezen alkotmányos jogát 
mindenekelőtt a kollektív 
szerződés megkötésével 
tudják érvényesíteni. 

A munkaviszonyból szár
mazó jogok és kötelezettsé
gek munkáltatói utasításban 
történő szabályozása tehát 
sérti a szakszervezetek 
előbbiekben említett alkot
mányos jogát is, az utasítás 
ebben az értelemben nem 
csak a Mr. 13. §-ába ütkö
zik. Azo/a:uíl a munkáltatók
nál, ahol nem jön létre kol
lektív szerződés, ott a mun
kaszerződés tölti be ezt a 
szerepet. Ha nincs hatályos 
kollektív szerződés, a tör
vényes eljárás az lett volna, 
hogy a munkáltató az utasí
tásban szereplő kérdések
ben kezdeményezi az rt. 
munkavállalóinál munka
szerződésük módosítását, ez 
természetesen az Mr. 82. §
ának értelmezésében „ kö

zös megegyezéssel" történ
het, ,, nyomás" gyakorlása 
természetesen tilos. Az 
ilyen cselekmény sértené a 
Munka Törvénykönyve 7. 

§-át. Az idézett szabályok 
garanciális jellegűek, 
ugyanis egyáltalán nem lé
nyegtelen, hogy a munkavi
szonnyal kapcsolatos kérdé
sek szerződésben (akár kol
lektív, akár egyéni) vagy 
munkáltatói utasításban 
szabályozhatók-e. A szerző
dés kétoldalú. A két fél 
megállapodásán múlik, a 
létrejötte és a módosítása 
egyaránt, viszont a munkál
tatói utasítás egyoldalú, a 
létrejötte, módosítása, 
visszavonása egyaránt, 
ezért megengedhetetlen, 
hogy munkaviszonnyal 
kapcsolatos jogok és kötele
zettségek munkáltatói utasí
tásba kerüljenek. 

Úgy tűnik egyes munkál
tatók elfelejtették azt a nyu
gati figyelmeztetést, amely 
a rendszerváltás évében ér
kezett: ,,jogfosztott, illetve 
létbizonytalansággal küzdő 
munkavállalókkal nem lehet 
nyugati típusú gazdaságot, 
sót semmilyen gazdaságot 
sem építeni. " 

Az utasítás 5. pontja pe
dig sérti a Központi Üzemi 
Tanács MT. 65. §-ában biz
tosított együttdöntési jogkö
rét, a munkáltató egyoldalú
an döntött a jóléti célú 
pénzeszközök felhasználá
sáról. Az említett törvényi 
előírás értelmében a pénz
eszközök felhasználásáról a 
munkáltató és a Központi 
Üzemi Tanács együtt hozhat 
döntést. 

Figyelemmel arra, hogy 
az 1/1995. sz. utasításban a 
nemcsak a munkavállalók 
nagyobb csoportját, hanem 
a MÁV Rt. valamennyi 
munkavállalóját érintő kér
désekről van szó, az utasí
tást kiadása előtt vélemé
nyeztetni kellett volna a 
Központi Üzemi Tanáccsal. 
(MT. 65. §. (3) bek. aJ 
pont) Ez sem történt meg. 

A munkáltató a szakszer
vezetek és a Központi Üze
mi Tanács figyelem felhívá
sát a törvénysértéssel kap
csolatban elutasította. Erre 
való tekintettel a szakszer
vezetek és a Központi Üze
mi Tanács bírósághoz for
dult. 

Dr. Garabon Sándor 

MAGYAR VASUfAS 19�5. ÁPRILIS 26„ 

A szervezeti élet hírei 

április 3. 
A MÁV Rt., valamint a há

rom reprezentatív szakszerve
zet folytatta a kollektív szerző
dés (KSz) létrehozásáról szóló 
vitáját. Napirend előtt tárgyal
tak a külszolgálatoknál kiala
kult helyzetről, valamint a mo
tivációs rendszer bevezetésé
ről. (Bővebb információt a 30-
as és a 31-es számú Gyors Info 
tartalmaz, melyet minden terü
leti és intézőbizottság megka
pott.) 

április 4. 
Tovább folytatódtak - VÉT 

ülés keretében - a KSz-el kap
csolatos tárgyalások. Két ja
vaslattal kapcsolatosan alakult 
ki heves vita. Az egyik kérdés: 
létszámleépítés esetén csak az 
Crr delegáljon bizottsági tagot, 
a szakszervezetek ne. A szak
szervezetek ezt a javaslatot 
nem fogadták el, a munkavál
lalók érdekvédelme megkíván
ja, hogy delegáljanak bizottsá
gi tagot. 

A másik vita a végkielégítés 
kérdésében alakult ki. A mun
káltató javaslata, hogy július 
végéig minden az előző KSz 
szerinti mértékben marad, au
gusztus l-jétől belép a munkál
tató jayaslata, mégpedig csak 20 

év MA V munkavisz.ony után jo
gosultak magasabb összegű 
végkielégítésben. 

április 7. 

Me�vitatásra került a KSz 
valamennyi §-a. Tóbb témában 
nem. történt megegyezés. 

- a munkarendek, a munka
időbeosztások szabályozása, 

- az utazók 6 órás várako
zásának 2 órára való csökken
tése a munkaidődíjazás szabá
lyai szerint, 

- az osztott munkaidő beve
zetési lehetőségének 4 óráról 2 
órára való csökkentése, 

- a túlórapótlék mértéke, 
- a műszakpótlék mértéke, 
- a napi pihenőidő kérdésé-

nek szabálya, 
- a heti pihenőnapok kiadá-

sa, 
- a motivációs rendszer sza

bályai. 
(Bővebb információt a 33-

as számú Gyors lnfo tartal
maz.) 

április 10. 
Folytatódott a KSz vitája. A 

munkáltató írásban átnyújtotta 
állásfoglalását az eddigi tár
gyalások eredményeiről, mely 
a vitás kérdésekben nem vál
tozott. A MÁV Rt. a szakszer
vezetektől írásban kérte a vé
leményt a megegyezés lehető
ségéről. A szakszervezetek 
kérték, hogy az új KSz-ból ke
rüljön ki a motivációs rendszer 
szabályozása. Ezután közös 
aláírással átadták a bejelentést 
a sztrájkról, illetve a sztrájkfel
hívást. 

április 11. 
A VÉT ülésen az elégséges 

szolgáltatásokkal kapcsolatos 
tárgyalásra került sor. Meg
egyezés a még elégséges szol
gáltatásban résztvevő munka
vállalók díjazásában volt. A 
közlekedő vonatok számában 
eltérőek voltak az álláspontok, 
a munkáltató 572 darab vona
tot, a MOSZ és a VDSZSZ 10 

százalékig, körülbelül 260 da
rab vonatot indítana, a VSz 0 
vonatmennyiségct javasolt. A 

munkáltató bejelentette, hogy 
bírósághoz fordul a még elég
séges mérték megítélése érde
kében. 

Szakszervezetünk jegyző
könyvbe vetette, hogy tárgyal
ni és megállapodni kíván és 
kész elfogadható kompro
misszumot kötni. 

(Bővebb információt a 36-
os számú Gyors lnfo tartal
maz.) 

április 12. 

Folytatódott a tárgyalás a 
VÉT ülésen a még elégséges 
szolgálatásról. Megegyezés a 
munkaügyi előírások vonatko
zásában született. Az ezzel 
kapcsolatos információkat a 
38-as számú Gyors lnfo-ban a 
tagságunk rendelkezésére bo

csátottuk. 
április 13. 
Tovább folytatódott a KSz 

körüli vita. Megállapodás 
azonban nem született ... 

április 5. 
Szakszervezetünk kampány

nyitó ünnepsége, Szeged V-o
rösmarty Művelődési Ház. 

április 6. 
Debrecen TB, KHI IB, Vas

útegészségügyi 1B területén 
kampánynyitó. (Részletes tájé
koztatást a 32-es számú Gyors 
lnfo tartalmaz, melyet meg
küldtünk mind TB és IB-nek.) 

április 10. 
Pécs és Debrecen Területi 

Bizottság területén az Crr vá
lasztással kapcsolatos kam
pányrendezvényekre került sor. 

április 12. 
Szombathely, és Budapest 

TB térségében az ÜT válasz
tással kapcsolatos kampány
rendezvények megtartására ke
rült sor. 

április 13. 
VÉT ülésen tovább folytató

dott a KSz vitája. Megállapo- \ 
dás azonban nem született. 

Miskolc és Szeged Területi 
Bizottság Crr választással kap
csolatos kampányrendezvényei. 

április 14. 
TB, IB és csomóponti szb. 

titkári értekezlet szakszerveze
tünk központjában. Dr. Márkus 
Imre szakszervezetünk elnöke 
tájékoztatást adott a jelenlegi 
nehéz helyzetről, valamint a 
sztrájkkal összefüggő legfon
tosabb feladatokról. 

... ·.·•1 stlJlillaritás}]egyében 

Levél az MSZOSZ-nek 
Munkavállaló Társaink! Kollégák! S:zaktársak! 
A munkásszolidaritás nevében szólunk hozz.átok. 
Ezekben a nehéz órákban, nekünk vasutasoknak fontos, hogy érezzük 

nem maradtunk egyedül érdekvédelmi harcunkban. A bérből és fizetésből 
élők eddig is a támogatásuk különböző jeleit adták, hiszen felismerték, 
hogy a vasutasság sztrájkja nem csak kollektív szerződésről szól, hanem 
arról is, hogy megvédhetők maradnak-e a legalapvetőbb munkavállalói 
és szakszervezeti jogok. 

1995. március 31-én lejárt a kollektív szerződésünk. Több hónapon 
keresztül folyamatosan tárgyaltunk azért, hogy legyen kollektív védel
münk. Mindvégig hittünk benne, hogy békés úton tárgyalóasztal mellett 
sikerül tisztességes kompromisszumra jutnunk, de sajnos kénytelenek 
vagyunk a legvégső eszközhöz nyúlni! 

Mi adott okot elhatározásunknak? 
A sztrájkunk legfőbb célja, hogy a kollektív szerződésben biztosított 

jogainkat meg tudjuk őrizni és ne romoljanak drasztikusan a vasutas 
munkavállalók munkakörülményei. Nem többet kérünk! Mindössze azt 
követeljük, hogy a munkaidő mértéke, beosztása és annak díjazása ne 
csupán a munkáltató takarékossági elképzeléseit szolgálja ezáltal ne nö
vekedjenek tovább a vasutas munkavállalók terhei. 

A múlt év decemberében sztrájkkal elért bérfejlesztésből a januártól 
érvényes a�ójogszabályok miatt szinte semmi se� maradt a dolgozók 
:zsebében. Ervényes megállapodást kötöttünk a MA V vezetésével, hogy 
az idei kollektív szerződés módosítása összességében nem_ eredményez
het jövedelemcsökkenést a munkavállalók számára. A MAV ezen elkö
telezettsége volt a munkabéke záloga mostanáig. Mi csupán a négy hó
nappal korábbi megállapodáshoz ragaszkodunk. 

Mit akarnak elvenni tőlünk? 
Eddig a munkarend és munkaidő-beosztás megállapítása során érvé

nyesült a szakszervezeti egyetértési jog, melyet a munkáltató nem vé
letlenül akar megszüntetni. A munkaidő-beosztás egyoldalú szabályozá
sával olyan munkarendeket akar alkalmazni, melynek következtében je
lentősen megnő a vasutasok távolléti ideje - természetesen a pihenőidő 
rovására -, ezáltal nagymértékű elbocsátásokra kerülhet sor. 

A vasúti munka sajátosságait elismerő pótlékrendszert pedig úgy mó
dosítaná, hogy csak a többlet távollétet vállalóknak nem csökkenne a 
keresete. 

Munkatársaink, Kollégák! 
Ezért nem tudtuk elfogadni a MÁV Rt. vezetésének módosító javas

latait. A megalázó alku nem érdekegyeztetés. A vasutasok kompromisz
szumok mentén létrejövő megállapodást kívánnak kötni! 

A vasutasság sztrájkja a kollektív jogokért is folyik, ehhez pedig fon
tos a munkásszolidaritás! 

Nem csökkenhet tovább a bérből és fizetésből élők munkahelyi védelme! 
Mi vasutasok tartós munkabékét akarunk, de méltánytalan terheket 

nem tudunk magunkra vállalni! 
A Vasutasok Szakszervezete a végsőkig a megállapodásra törekszik! 

Meg akarunk állapodni a munkáltatóval és kés2:ek vagyunk az elfogad
ható kompromisszumra! 

A törvényes sztrájk megtartására a körülmények kényszerítenek ben
nünket, a keletkezó károk nei:n a vasutasságot terhelik! 

Várjuk és köszönjük a munkavállalói szolidaritás minden jelét! 
Budapest, 1995. április 14. 

Vasutasok Szakszerveute 
Sztrájkbizottsága 

Al. MSZOSZ szolidáris 
AZ MSZOSZ, Ügyvivó Tustülete 1995. április 14-én tartott ülésén 

megvitatta a MA V-nál kialakult helyi.etet és az alábbi állásfoglalást 
alakította ki: 

l.) Az Ügyvivő Testület változatlan formában megerősítette az 
MSZOSZ Szövetségi Tanácsa 1995. március 31.-i ülésén kialakított ál
lásfoglalását, amelyben szolidáris a Vasutasok Szakszervezetével, illetve 
a vasutasokkal a kollektív szerződés védelmében, a kollektív megálla
podások komolyságának megőrzése érdekében folytatott küz.delmével. 
Teszi ezt az MSZOSZ azért is, mert szaporodnak azok a jelek, amelyek 
a munkáltatók részéról a kollektív szerződések egyoldalú felmondására, 
a kollektív megállapodások kikerülésére, így a munkavállalók kiszolgál
tatottságának fokozására irányulnak. Eppen ezért mindaz, ami a MAV
nál történik általánosab� érvényű következményekkel is járhat. 

Ezért az MSZOSZ Ugyvivő Testülete kéri tagszervezeteit, hogy kü
lön-külön is mérlegeljék véleményüket és április 18-án 12 óráig nyilat
kozzanak arról, milyen álláspontot alakítanak ki a meghirdetett sztrájkkal 
kapcsolatban, illetve milyen formában vállalnak azzal szolidaritást. 

2.) Az MSZOSZ Ügyvivő Testül_ete úgy ítéli meg, hogy a kialakult 
helyzet súlyosnak tekinthető. A MA V működésével kapcsolatos évről
évre ismét16d6 problémák, megoldatlan gondok, és a jelenlegi konfliktus 
is arra utal, hogy az egymással összefüggő problémák nincsenek meg
nyugtatóan tisztázva. 

Mindaz ami a MÁV-nál történik nem pusztán a MÁV belügye, mint 
ahogy a vasutassztrájk következményei sem azok. Ezért az MSZOSZ a 
következő �ezdeményezést teszi: 

a.) A MAV yezetése tegye szélesebb körben megismerhetővé, ho:aá
férhetővé a MA V átalakításával kapcsolatos koncepciót, és annak meg
vitatásába, következményeinek felmérésébe vonja be az országos szak
mai szervezeteket, érdekképviseleti tömörüléseket. 

b.) Ezzel összhangban fogalmazza meg azokat a következményeket, 
amelyek a munka világát, a kollektív szerződés egyes pontjait is érintik. 

i;.) Mindebből következően az MSZOSZ azt kez.deményezi, hogy a 
MA V vezetése és a vasutas szakszervezetek állapodjanak meg azokban 
a pontokban, amelyekben nincs vita, illetve a különbség áthidalható. Ve
gyék ki a „csomagból" azt a kritikus 4-5 kérdést,;ahol az álláspontok 
egymásnak feszülnek, ezekről nyilvánítsa ki a MA V vezetése, hogy a 
korábbi kollektív szerződésben foglaltak szerinti tartalommal érvényben 
maradnak. Ajánljon fel új határidőt - annak reményében, hogy a fenti
ekben körvonalazott komplexitással és szélesebb, az országos érdekkép
viseleti szervek részvételét is lehetővé tévő tárgyalássorozat eredménye
ként, a közvélemény folyamatos tájékoztatása mellett mindenki számára 
elfogadható megállapodás szülessen. Ennek határidejéről az MSZOSZ 
legkésőbb június 15-ét ajánlja. . 

3.) Az MSZOSZ fenti javaslatát annak alapján fogalmazza meg, hogy 
modellértékűnek tekinti, hogyan oldódik meg a jelenlegi konfliktus az 
ország legnagyobb vállalatánál. 

4.) Az MSZOSZ felhívja a kormány figyelmét a kollektív szerzódések, 
a kollektív megállapodások, tárgyalások jelent&égére és elvárja a kor
mánytól, hogy minden lehetséges eszközzel ösztönöu.e azokat 

5.) Az MSZOSZ fenti javaslatairól értekezleten tájékoztatja a Vasutas 
S:zakszervezetet és a MÁV vezet6it. Saját tagszervezeteitcSI az állásfog
lalást április 18-án 19 óráig várja. 

Budapest, 1995. április 14. 
MSZOSZ 

Ügyvivc5 Testülete 
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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII-as törvény 70. §-a lehetővé teszi, hogy a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés
sel összefüggő jogaik és ér
dekeik képviseletére maguk 
közül képviselőt, vagy kép
viselőket válasszanak. 

A munkavédelmi képvi�e
lók megválasztására, vissza
hivására és működésére a Munka Törvénykönyvének az 
üzemi tanács tagjára, illetve 
az üzemi megbízottra vonat
kozó rendelkezéseit kell al
kalmazni. Vagyis a munkavállalók részvételi joga bővül. A munkavédelmi képviselő-választást követően célszerűnek látszik a képviselői 
munkát bizottságokban folytatni. Ezt a törvény három képviselőnél már megengedi. A MÁV Rt. tagoltsága és telephelyeinek száma indokol-

ja a Központi Munkavédelmi Bizottság létrehozását is. Ennek kialakítására a Központi Üzemi Tanácsnál alkalmazott delegálási módot érdemes követni. 
A bizottságok - miután 

részvételi intézrr;iények - a munkavédelmi jogok és kötelezettségek gyakorlása során kötelesek együttműködni 
a munkáltatóval. A legjobb, legcélszeruöb munkavédelmi megoldásokat a munkáltatóval közösen kell keresnünk. 
A munkahelyi munkavédelmi 
szabályzat kialakításában 
egyetértési joguk van. A bizottságok megalakulásukat követően autonóm intézmé
nyek, saját maguk által jóváhagyott ügyrend szerint működnek. A Központi Munkavédelmi Bizottsággal alárendeltségi viszonyban nincsenek. Tehát a munkavállalók 
patricipációs (részvételi) jo-

ga bővül és intézményesül egy új, autonóm bizottsággal, de ettől a szakszervezetek munkavédelemmel kapcsolatos jogai nem változnak. (MT. V. 22. §.) Egyszóval a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását a szakszervezet jogosult továbbra is ellenőrizni. A szakszervezeti érdekvédelem szerves része maradt a munkavédelem. 
A munkaügyi kapcsolatok rendszerében rendhagyó módon - felülről, adminisztratív úton lehetővé téve - új munkavállalói részvételi intézmény jelenik meg, a Munka

védelmi Szakbizottság. Munkajogi védettségük 
azonos a szakszervezeti és 
üzemi tanácsi tisztségviseló
kével. A működési feltételeket 
és a költségeket a munkáltató 
köteles biztosítani. 

Varga Gyuláné 
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Daruk, emelőgépek 
emelőszerkezetek, közép-nagyjavítása, 

időszakos vb:sgálata, szakértői minősítése. 

VÁLLALUNK: 

■ híddaruk 
■ forgódaruk 
■ vasúti jánniíemelők 
■ speciális vasúti emelőszerkezetek (felsővezetékszerelő állások, MDA-típ. darus jánniívek) 
■ bolgár villamos futómacskák 
■ láncos csigasorok 
■ hidraulikus emelőberendezések 
■ tolópadok 
■ villamos csörlők 
■ függesztékek 
■ munkaövek 
■ vasút területén alkalmazott speciális függesztékek 
mindenfajta vizsgálatát, javítását és 

szakértői minősítését. 

MÁV VASJÁRMŰ 
KFT 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel/Fax: (94) 313-313 
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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT 

Megalakult a Magyar Vasutasok 
Országos Szabad Szakszervezete 

A MÁV Rt. vezetői és a három legnagyobb vasutas szakszervezet, az új kollektív szerződés megkötéséért, hetek óta tartó, sikertelen tárgyalásokon kialakult sztrájkhelyzet sem vonhatja el figyelmünket egy jeles jubileumi évfordulóról. Nevezetesen arról, hogy ötven évvel ezelőtt, 1945 április 22-én, Budapesten, a Nemzeti Sportcsarnokban megtartott vasutas nagygyűlésen megalakult a Magyar Vasutasok Országos Szabad Szakszervezete, vagy ahogy a történetírók feljegyezték: a harmadik legális vasutas szakszervezet. Hogy miért a harmadik? Erre is választ kaphatunk, ha megismerkedünk Gadanecz Béla: A vasutas munkásmoz
galom története című munkájával. A könyv szerzője a kezdetektől 1945-ig, Gulyás János: Szabad úton című munkája pedig 1945-1970-ig öleli fel szakszervezetünk történetét. Mint ismeretes, a magyar vasutasok mozgalma, ön- és jogsegélyegyletük megteremtéséért, külföldi példák hatására, a múlt század hetvenes éveiben bontakozott ki. Az első legitim szervezet, a Vasúti Munkások Országos 
Szövetsége azonban jóval később, két évvel az ország közlekedését megbénító nagy vasutassztrájk után, 1906 május 6-án alakult Budapesten. Ez a szervezet azonban rövid életű volt. A kereskedelemügyi kormányzat miután felismerte, hogy a „ korbács 
és a cukros kenyér" taktika ellenére sem hullik szét a szövetség, frontális támadást indított ellene. A kereskedelemügyi miniszter 1908 július 20-án, alapszabály-ellenes működése miatt, előbb vizsgálatot rendelt el, majd kor-

] 

látozó intézkedéseket léptetett életbe. Ezeket a szankciókat októberben a működés felfüggesztése, november 9-én pedig a VOSZ feloszlatása követte. 
A vasutasok második legális, osztályharcos szervezete, az 1918 november 24-én alakult Magyarországi Vasuta

sok Szövetség az elsőnél is rövidebb életű volt. Működését ugyanis a Tanács Köztársaság bukása után, 1919 szeptember 21-én felfüggesztették. A Teleki-kormány kereskedelmi minisztere rendeletében azt is kimondta, hogy a szakszervezeteket olyan egyesületeknek tekinti, amelyeknek vasúti alkalmazottak nem lehetnek a tagjai. Ezt a rendeletet szentesítette 1921-ben a kormány és a Magyar Szociáldemokrata Párt 
Bethlen-Peyer paktum néven ismert - írásban rögzített megegyezése. A paktum megpecsételte a vasutas szakszervezet sorsát, miután kimondta: ,,A föl.oszlatott 
vagy fölfüggesztett szakszer
vezetek közül a közalkalma
zottak, vasutasok és postások 
szakszervezetei vissza nem 
állíthatók. .. " A vasúti munkások osztályharcos küzdelme a paktum ellenére tovább folytatódott. Erre utal egyebek között az is, hogy az év végére megkétszereződött az illegális vasutas szakszervezet taglétszáma. Ez azonban nem tartott sokáig, mert egyre szélesebb méreteket öltött a szakszervezeti vezetők üldöztetése és a tagok megfélemlítése. 

A második világháború utolsó hónapjaiban, ahogy a front átvonult az országon, a vasutasok elsők között éltek a lehetőséggel. A vasutas szakszervezet első, legális szervezetei vidéken alakultak. Makón 1944 október 15-
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én helyi csoport jött létre. 
Szegeden november végén, 
Debrecenben - az Ideiglenes Nemzeti Kormány székhelyén - 1945 január elején kezdték meg a vasutas szakszervezet szervezését. A főváros budai részében még javában dörögtek a fegyverek, amikor a rokon szakmákhoz tartozó dolgozók hozzáfogtak az egységes szakszervezet megalakításához. A BSZKRT, a szállítómunkások, a vasutasok, hajósok és a gépjárművezetők kisebb csoportjainak a kezdeményezésére megalakult a 
Magyar Szállítási és Közle
kedési Munkások Országos 
Szabad Szakszervezete. 

Az önálló vasutas szakszervezet - 26 év tiltott szervezkedési időszak után, - a Szakszervezeti Tanács támogatásával, két hónappal később jött létre. A Nemzeti Sportcsarnokban április 22-én rendezett vasutas nagygyűlés hatezer részvevője közfelkiáltással választotta meg a szakszervezet vezetőit. Korabeli dokumentumok szerint elnök Király Géza; társelnök Szeles Pál, Pánti 
Béla; főtitkár Kócsa Mihály; titkár Lelovits József; jegyz6 
Sárosi Albin; pénztáros Var
ga György; pénztárellenőr 
Szoboszlai Ernő és Varju 
Gyula lett. 

A vezetőség május 15-én ülést tartott. Egyebek mellett megvitatták és tudomásul vették, hogy a hajósok a vasutas szakszervezethez kívánnak csatlakozni. Ez egyben azt is jelentette, hogy nevet kellett változtatni. A szakszervezet a Magyar Vasutasok és Hajósok Szabad Szakszervezete nevet vette fel, s célul tűzte a vasutasok öszszefogását, érdekeik védelmét. 
R. V. F. 
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Országos kampánynyitó Szegeden 

(Folytatás az 1. oldalról) 

A kampánynyitó rendezvény 
színhelyén, a vasutas művelő
dési házban Mári Gábor, a 
szegedi területi bizottság titká
ra köszöntötte a megjelenteket, 
köztük Tóth Imrét, az üzleti
gazgatóság vezetőjét, és dr. 

Márkus Imrét, a Vasutasok 
Szakszervezete elnökét, továb
bá a sajtó nagy számban meg
jelent képviselőit. 

Elsőként Tóth Imre igazgató 
szólt a VSz kampánynyitóján 
megjelentekhez. Elmondotta, 
hogy az 1993-as első válasz
táskor az igazgatóság vezetői 
tevékenyen támogatták a vá
lasztások lebonyolítását. En
nek is tudható be, hogy a Dél
Alföldön, két szolgálati hely 
kivételével, sikeresen értek vé
get a választások. A megala
kult 35 üzemi tanács az elmúlt 
időszakban eredményesen dol
gozott. Kérte, hogy a soron lé
vő választásokra is minél na-· 
gyobb létszámban menjenek el 
a dolgozók, ehhez segítségét 
ismét felajánlotta. 

Győri István alel��k, a 
Nyugdíjbiztosítási O nkor-
mányzat tagja ebbéli munkájá
ról adott tájékoztatást. Mint 
mondotta képviselősége alatt 
két témára fordított nagy fi
gyelmet; az egyik a MA V 
Nyugdíjigazgatóság, a másik a 
vasútegészségügy. A VSz-nek 
az a célja, hogy mindkét szer
vezet .. önállósága megmarad
jon. ürömmel számolt be ar
ról, hogy hosszú tárgyalások 
eredményeként megmarad a 
vasút önálló nyugdíjigazgató
sága. 

Az egészségügy helyzete 
közel kétéve stagnáló állapot
ban van. A VSz is nagy erőfe
szítést tesz azért, hogy ezt a 
vívmányt megtudja őrizni. 
Szólt arról is, hogy az elmúlt 
másfél évben közel 300 ala
csony nyugdíjjal rendelkező
nek sikerült, méltányossági 
alapon, havi 900 forintos 
nyugdíjemelést biztosítani. 

A következő felszólaló dr. 

Péter Mihály �)elnök, a MÁV 
Rt. Központi Uzemi Tanácsá
nak elnöke volt. Mondandója 
középpontjában a május 23-25 
között sorra kerülő üzemi ta
nács választások voltak. Az el
múlt időszak munkájáról szól
va megemlítette, hogy többen 
sokszor akarták maguk alá 
gyúrni a központi üzemi taná
csot. Tették ezt azért, mert a 
93. évi szep�_emberi választá
sok után a KUT 13 tagjából 11 
� VSz jelöltjei közül került ki. 
Igy már érthető egyes szak
szervezetek magatartása. 

Akik ma arra vállalkoznak, 
hogy megmérettessék magu
kat, jobb helyzetben vannak, 
mint elődeik. Hiszen az első 
választáskor az üzemi tanácsok 
alapjait lerakták, most már 
csak építkezni kell rá. Fontos, 
hogy a munkavállalók és a je
löltek tudják, hogy mire sza
vaznak és mire vállalkoznak. 
Közös erőfeszítéssel eredmé

·nyes lesz munkájuk. 
Péter Mihály hozzászólása 

után a művelődési ház fiatal 
dzsessz-balettosai adtak mű
sort, majd a kampánynyitó fő 
szónoka dr. Márkus Imre, a 
VSz elnöke lépett a mikrofon
hoz. 

- Ezt a kampá1_1ynyitót beár
nyékolja egy szomorú ese
mény: a vasutasok megérhet
ték azt, hogy több évtized után 
először nincs kollektív szerző
dés - kezdte beszédét az el-

nök, majd így folytatta: - azért 
nincs kollektív szerződés, mert 
a politika azt akarja, hogy ne 
legyen, s ezt a politikát a 
MA V vezetői ha akarják, ha 
nem, kénytelenek kiszolgálni. 
Nincs kollektív szerződés, 
mert az általunk megválasztott 
képviselő urak és az általuk 
létrehozott kormány azt akarja, 
hogy a munkavállalók egysé
gét megjeleníteni képes vas
utas szakszervezetek erejét tör
jék meg, azért, hogy amire a 
Bokros-áldás bekövetkezik a 
nyáron, ne legyen politikai 
erő, amely a munkavállalók, a 
bérből és fizetésből élők szo
ciális vívmányait megnyirbá
lók ellen képes legyen egy ke
ményebb, egyértelműbb véle
ményt megfogalmazni a kor
mánynak. A hatalom nem attól 
jó, hogy jobboldali, vagy bal
oldali. A munkásnak, a mér
nöknek, a tanárnak, a vasutas
nak attól jó, hogy mit ad ke
zébe a fizetésnapon és milyen 
szociális vívmányokat biztosít. 
S, attól rossz, hogy mit vesz 
el. Tőlünk a kollektív szerző
dést vették el, azért hogy kör
behordozzák mint egy véres 
kardot, lám-lám a vasutasok 
mit merészelnek tenni a nehéz 
helyzetben lévő országban, az 
adóságokkal terhes vasútnál, a 
munkavállalóknak többletjo
gaik vannak. Nem kell a több
letjog! Egyet tehet a vasutas; 
összeráncolja szemöldökét, 
kollegájára néz és azt mondja: 
- Hát nem fogjátok megmutat
ni! 

Az elnök a továbbiakban el
mondotta a három szakszerve
zet egyeztetett, s arra megálla
podásra jutott, hogy amennyi
ben nincs aláírt kollektív szer
ződés, akkor belekényszerül
nek egy ismételt erődemonst
rációba. Nem azért, mert bé
kétlenséget akarnak, hanem 
azért mert ebbe a helyzetbe 
hozták őket. Nincs példa Eu
rópában hasonló magatartásra 
- mutatott rá - arra, hogy a 
nemzetgazdaság meghatározó 
vállalatánál, amelynek tevé
kenysége kihat a külgazdaság
ra is, ezt merészeljék tenni, el
vegyenek egy több évtizedes 
vívmányt. A szakszervezetek 
nem engedhetnek jogaikból, a 
dolg9zóknak járó juttatások
ból. lgy nem engedhetnek töb
bek között a munkarendszabá
lyozásból, a várakozási idők
ből, a túlóra és múszakpótlék
ból. Annál is inkább, mivel ez 
a kormány a vasutasság által 
tavaly decemberben általános 
sztrájkkal kikényszerített 12-14 
százalékos bérfejlesztést egyet
len adótörvény módosításával 
visszavette! 

Márkus Imre beszédében ki
tért a sok vitát kiváltó motivá
ciós rendszerre is, amely mint 

Nagy László felvétele 

mondotta fájó pontja a veze
tésnek. Szerintük érdekeltté 
kell tenni a vasutasság bizo
nyos rétegét és akkor majd 
megy a vasút. A VSz azt gon
dolja, hogy kell motivációs 
rendszer, de mind a 70 ezer 
vasutast kell érdekeltté tenni a 
vasút működésében. A VSz 
nem tud elképzelni olyan érté
kelési rendszert, ahol a kivá
lasztottakat horribilis összeg
gel díjazzák. A vasút akkor 
működik funkciójának megfe
lelően, ha a váltókezelő, a pá
lyamunkás, az irodista is, az 
egészségügyben foglalkozta
tottak is érdekeltek, és a nyug
díjba készülő tudja, hogy meg
lesz a kenyere. 

- Sajnos arra kell készülni, 
hogy nem lesz kollektív szer
ződés. Ha nem lesz, akkor 
sztrájk lesz, olyan sztrájk, 
amelyhez képest a decemberi 
esti mese volt. Olya� sztrájk, 
amely meggyőzi a MA V veze
tőit, a politikát, hogy meg kell 
egyezni - jelentette ki. 

A VSz elnöke az üzemi ta
nács választás kapcsán elmon
dotta: egyetlen dologról kell 
dönteni, arról hogy milyen faj
súlyt képvisel a bérből és fize
tésből élő, az ellenőrizhető jö
vedelmű munkavállaló. Van 
szava és oda kell rá figyelni. 
Arról kell döntenünk, hogy ösz 
szef ogunk és közösen megmu
tatjuk, hogy nem tehetnek ve
lünk azt, amit akarnak. 

- Min múlik a választás si
kere? - tette fel a kérdést. -
Azon, hogy a munkahelyeken 
a legalkalmasabbakat állítsuk 
jelöltnek, és az az ember mi
lyen támogatottságot kap ... 
Most is számítunk mindenkire. 
S, a részvételért támogatást és 
kiállást, a VSz szakértőinek 
szakértelmét ígérhetem. Támo
gatás kell, mert a politikusok 
megfogalmaztak olyan igényt, 
hogy nem kell a vasutasoknak 
külön nyugdíjintézet, külön 
társadalombiztosítás. Ha ösz
szefogunk ki tudjuk kény
szeríteni, azt hogy maradjanak 
ezek a vívmányok. 

Nem mindegy, hogy a MÁV 
Rt.-nél az üzemi tanács válasz
tás milyen eredményességgel 
zárul, s az sem mindegy, hogy 
az egészségügyben a közalkal
mazotti tanács milyen haté
konysággal tud megszólalni, -
erőnk múlik ezen. Nem mind
egy az sem, hogy a VSz va
gyonával mi történik. Legtöbb 
amit a munkavállaló tehet 
most: elmenni a választásra -
fejezte be beszédét Márkus 
Imre. 

A Vasutasok Szakszerveze
tének országos kampánynyitó 
rendezvényén, Szegeden és az 
említett szolgálati helyeken 
közel ezren vettek részt. 

Gellért József 

Az üzemi tanács választásoknak 
politikai üzenete van. 

A Vasutasok Szakszervezete 
helyi bizottsága kezdeménye
zésére jött létre a találkozó dr. 

Márkus Imre és a Nyugati pá
lyaudvar területén dolgozó kö
zépvezetők között. Szakszer
vezetünk elnöke előadást tar
tott időszerű érdekvédelmi-po
litikai kérdésekről a stabilizá
ciós kormánycsomag bejelen
tésének másnapján. Eredetileg 
a program az üzemi tanácsok 
megválasztásának aktuális kér
déseiről szólt volna, a két kor
mánytag lemondása is jelezte, 
hogy ezt az ügyet egyetlen köz
életi vezető sem kerülheti meg. 

Dr. Márkus Imre bevezető
jében elmondta, hogy a kor
mány intézkedései antiszo
ciálisak, ugyanakkor elha
markodottak voltak. Valószí
nűleg a vasutasok nagy töme
gét is lehetetlen helyzetbe 
hozza. A feketegazdaság elle
ni fellépésről némi iróniával 
jegyezte meg, hogy azon kor
mányban, ahol azt gondolják, 
hogy az egyenlő a józsefvá
rosi piac bezárásával, ott 
nagy problémák vannak. 

A továbbiakban szólt arról, 
hogy a vasútról szóló 1995. 

NAPIRENDEN 
� 

évi kormányhatározat lehetet
len helyzetbe hozza MÁV-ot, 
mivel csak a külföldi napidíj 
nem tervezése 700 millió vesz
teséget okoz. Nem hozott ered
ményt a racionalizálási prog
ram, mert a vizsgálatok után 
kiderült, hogy létszámot kell 
emelni a túlórapótlék csökken
tése érdekében. A jelenlegi in
tézkedések szerint előrelátha
tó, hogy a 25,3 milliárd vesz
teség tarthatatlan, a jelenlegi 
folyamatokat tekintve 30-35 
milliárd közé várható. 

Az üzemi tanácsi választá
sok jelentőségét az adja, hogy 
a munkavállalók milyen szer
vezettségről adnak tanúbi
zonyságot. Másrészről a szava
zatok arányában kell felosztani 
a vagyont, így előfordulhat, 
hogy tagság nélküli szerveze
tek állítanak jelöltet a vagyon
osztás érdekében. 

Kérdésre válaszolva el-
mondta: kénytelenek voltunk 
felfüggeszteni MSZOSZ-tag
ságunkat, mert a szakszerveze
ti tömörülés egyre inkább a 
kormánypártiság irányába 
mozdul el. Tagságunkat attól 
tesszük függővé, hogy miként 

fogunk előrelépni a vasút
egészségügy kérdésével, és azt 
milyen mértékben támogatja 
az MSZOSZ. Továbbá, hogy a 
Kovács Pál miniszterrel meg
kötött egyezséget - mely sze
rint a Vasutas Nyugdíjbiztosí
tó! 21. megyeként irányítja a 
társadalombiztosítási önkor
mányzat - támogatja-e a szak
szervezeti tömörülés. Megvár
juk a kongresszus döntését 
ahol a személyi kérdések el
döntésében is tevékenyen részt 
kívánunk venni. 

A kollektív szerződésről el
mondta, hogy a VSz. állás
pontja változatlanul az, hogy 
érvényét hosszabbítsák meg ez 
év végéig. Ebben a kérdésben 
a munkáltató nem kíván part
ner lenni, mert ragaszkodik a 
bérpótlékok törvényi szabályo
zásához (túlóra 50 százalék, 
műszakpótlék 20 százalék). A 

jelenlegi vívmányok megtartá
sához egységes fellépésre van 
szükség mert, feltételezhetően 
a MÁV vezetése a kellemetlen 
feladatok végrehajtását átru
házza a középvezetőkre. 

Toozor Péter 

A MA V Rt. infrastruktúrája 
Szakszervezeti Fórum Debrecenben 

A Vasutasok Szakszervezete 
Debrecen területi ügyvivő bi
zottsága kezdeményezésére az 
üzemi tanács választásra való 
felkészülés jegyében április 6-
án, a debreceni pft. főnökség 
oktatótermében többségében 
szakszervezeti tisztségviselők 
és a helyi gazdasági eg_ységek 
vezetői találkoztak a MA V inf
rastruktúra felelős vezetőivel. 

A szakmai témájú szakszerve
zeti fórumot Erdős Károly a 
Központi Üzemi Tanács tagja, a 
VSz tisztségviselője nyitotta 
meg. Hangsúlyozta, hogy a ren
dezvényen a pálya-, híd- magas-

építmény, illetve a távközlési, 
biztosít6berendezési és villamos 
vonalfelügyelóség, valamint kft.
k területi egységeinek jelenéről 
és jövőjéről lesz szó. 

Pál József, a MÁV Rt. pálya
létesítményi igazgatója, a fórum 
felkért előadója; többek között 
szólt a MÁV Rt. szakági szak
mai célkitűzéseiről rövidebb
hosszabb távon jelentkező fel
adatairól. A szükség és lehetőség 
nem áll összhangban. Ezért 
amellett, hogy a MÁV vezetői 
ismerik és tudják a műszaki ál
lapotok súlyosságát - sajnos a 
szűk anyagi lehetőségek nagyon 

rr= - .. ···- . .. 77 

ij Keresik a helyüket71 
A MAV Vezérigazgatóság 11 tagú üzemi taná:a• meg- l 

választása után nagy lendülettel látott munkához. Kezdet-
ben a központi üzemi tanács, és a vezérigazgatósági üzemi 

1 tanács közötti hatásköri tisztázatlanságok, és személyi el
lentét is nehezítette az eredményesebb munkát. Később a 
vezérigazgatósági szb, és az üzemi tanács aktív együttmű
ködésével sikerült a dolgozók érdekében eljárni. Ezt azon
ban beárnyékolta, hogy az üzemi tanács néhány tagja a 
falihíradón közzétett nyilatkozaton túl, a jogszabályi kény
szerpályák hangsúlyozásával nem is akart a munkába részt 
venni. 

Az első néhány hónap után, s főként a vezérigazgatóság 
többszöri átszervezését követően az üzemi tanács és fő
ként annak elnöke önként belenyugodott abba a formális 
kényszerpályába, hogy csupán az építési és lakásvásárlási 
kölcsönök, fizetési előlegek odaítélésében gyakorolta joga
it. Miután sokak szerint, a múlt év közepétől még inkább 
eluralkodott az épületben a bizonytalanság, az elnök - a 
dolgozók nyomására - a tanács tagjai jelzése alapján, vál
lalta, hogy az átszervezésekről és a velejáró eseményekről 
a MÁV és a szakágak vezetőinél tájékozódjon. A kezdeti 
nehézségek után úgy tűnik, még sokat kell tenni, hogy az 
üzemi tanács megtalálja igazi helyét a dolgozók érdekvé
delmében. 

átgondolt rangsorolásra készteti 

a MÁV Rt. infrastruktúra veze
tőit is. 

A biztonságnak nincs alterna
tívája. Ezért a forgalom üzem
biztonságát mindenáron fenn 
kell tartani. 

Előadásában kitért a jó gazda 
szerepére. Szükséges, hogy a 
munkáltatásban a technológiai, 
műszaki előírások mellett az 
ésszerűség és értelemszerű taka
rékosság érvényesüljön. Számos 
konkrét példát hozott az érintett 
szakágak munkáltalásával kap
csolatban negatív és pozitív ér
telemben. 

Pál József, sokrétű, színes elő
adása után a résztvevő tisztség
viselők kérdései a foglalkozta
tás-politikára, a fővonal és mel
lékvonalak állapotára és több 
szakági műszaki probléma felve
tésére irányultak Az. előadó vá
laszában tárgyilagos nyíltsággal 
reagált a felszólalásokra. 

A fórumon megjelent Balogh 
László a VSz elnökség tagja,a.. 
Pályagazdálkodási Intéző Bi
zottság titkára és Molnár Ákos a 
Távk. Erősáramú és Bizt. beren
dezési TB titkára. 

Balogh László felszólalásában 
a szakszervezeti fórumot szerve
sen beilleszthetőnek tartotta a 
vállalati üzemi tanácsok válasz
tási kampánysorozatába. A leg
nagyobb eredménye a fórumnak, 
hogy ez a találkozó a vezetők és 
a helyi szakszervezeti tisztségvi
selők között létrejött. Ezután a 
hangsúlyozta: a VSz alapvet6 
célkitűzéseinek egyike, hogy az 
üzemi tanácsok választására 
mindenütt hiteles jelölteket állí
tanak. 

Befejezésképpen a szakszer
vezeti mozgalom id6szenl fel
adatairól beszélt. 
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Az, elmúlt hetek eseményei 

kissé háttérbe szorították a kö
zelgő üzemi tanácsi és munka
védelmi képviselő-választáso
kat. Ugyanakkor éppen ezek a 
demokratikus intézmények 
működésének fontosságát bi
zonyították mindazt, amiről a 
kék pont alatt január óta olvas
hattak. 

Mire gondolok? Arra, amit 
április elsejét követően mind
annyian átélhettük: mily�n ki
szolgáltatott a munkavállaló, 
amikor önmaga áll szemben a 
munkáltatóval. A vasutasok 
kezébe nyomták a munkafelté
teleket tartalmazó értesítést, és 
egyetlen olyan esetről sem tu
dok, mely során a munkavál
laló is kifejthette volna erről a 
véleményét. Arra végképp 
semmi esély sem volt, hogy 
bárki is érvényesíthesse az 
akaratát, hiszen ha valaki az 
,,értesítésben" foglaltak meg
változtatását szerette volna el
érni, elképzeléseit csak a ve
zérigazgató úrral egyeztethet
te volna, hiszen a szóban for
gó dokumentum tőle szárma
zott. 

Az. adott munkahelyeken te
hát nem volt miről érdemben 
tárgyalni. 

Nincs egy hónapja, hogy 
egy tisztségviselő kollégám, 

Ha nincs 
, 

megegyezes, 
álljon le a vasút 

A sztrájkkészül6dés közepette is 
gazdag programot bonyolított le 
április 12-én, Győri István, szak
szervezetünk alelnöke. Karádi 
László területi titkár társaságában 
két Balaton melletti munkahelyen 
Balatonfüreden és Tapolcán jártak. 

G:,;6ri István elmondotta, hogy 
a MA V merevsége miatt nem tud
nak megegyezni a kollektív szer
z6dés, a dolgozókat lényegesen 
érint6, hátrányba hozó pontjaiban. 
Beszélt az esetleges sztrái)cról, an
nak a kockázatairól is. ürömmel 
tájékoztatta a hallgatóságot, hogy 
sorozatban kapják azokat a távira
tokat, amelyekben a szakmai szak
szervezetek támogatásukról bizto
sítják a vasutasokat. 

Felhívta a figyelmet a májusi 
üzemi tanácsi választások jelent6-
ségére. Kérte valamennyi kolléga 
részvételét, hogy a megjelenésük
kel az ország vezetése számára is 
kifejezzék egységüket a vasutasok. 
A Vasutasok Szakszervezete ezért 
nem ígér senkinek külföldi nyara
lást, de még el6léptetéssel járó 
béremelést sem, de egy erkölcsileg 
tisztességes érdekvédelmet és ér
dekképviseletet igen. 

A hozzászólók - mindenütt 
egyértelműen csak olyan sztrájkot 
támogatnak, olyanban vesznek 
részt, amely nem „gyenge", mint 
a tavaly decemberi volt. Ez nem 
old meg semmit. Legyen meg
egyezés - hangoztatták többen is 
-, de az ez nem sikerül: álljon le 
a vasút! A vasutasok bizonyítsák 
be az ország közvéleményének és 
a politikai hatalomnak, hogy velük 
nem lehet „packázni". Különösen 
parázs volt a hangulat a tapolcai 
vontatásnál. Kifogásolták, hogy a 
decemberi sztrájk után anyagilag 
rosszabbul jártak a múhelyiek, 
mint az utazók. Nagy hangsúlyt 
kapott az, hogy az ország gazda
sági bajaiért nem 6k a felel6sek. A 
30-40 évi tisztességes kemény 
munka után a létminimumon él
nek. A szakképzett dolgozókkal 
már minden segédmunkát elvégez
tetnek, ráadásul állandóan az elbo
csátással rémizgetik dket. 

(Sz. Jakab) 

MAGYARY� 

A lehetőség, 

arra kért, mondjak neki három 
olyan érvet, amely meggyőzi 
az embereket arról, hogy érde
mes szakszervezeti tagnak len
ni. Nos az események kapcsán 
úgy érzem, a válaszaimat érde
mes szélesebb körben közzé 
tenni. 

1. A munkavállalók nagy 
többsége egyénként kiszolgál
tatott a munkaadójával szem
ben, hiszen a munkanélküliség 
miatt többségük egyre jobban 
félti a munkahelyét és emiatt 
olyan feltételeket is kénytelen 
elfogadni, amelyek hátrányo
sak. 

2. A kiszolgáltatottság csak 
összefogással csökkenthető, de 
azzal meg is szüntethető. A 
munkavállalók számára a tör
vények megengedik, hogy ön
kéntes alapon szakszervezetet 
hozzanak létre, mely ma már 
nem „hivatalként működik", 
mint évekkel ezelőtti idők
ben, hanem valóban tagjai ér
dekeit érvényesítő kollektív 
megállapodások egyik meg
kötője. 

3. A jó megállapodások 
megkötéséhez azonban nem 
elég a szakszervezet puszta lé
te. Ki kell érdemelnie azt, 
hogy valóban egyenrangú part
nernek tekintsék. Ehhez min
denekelőtt egységre, szakér-

•: :,. 

A MÁV Rt. Központi Üzemi 
Tanácsa március 28-án tartott 
ülésén Németh lászl6 gépészeti 
igazgató el6terjesztésében a 

vontatási főnökségek szervezeti 
átalakításával és a telephelyek 
racionalizálásával foglalkozott. 
A témakör napirendre tűzését a 
Budapest-Keleti Gépészeti Fő
nökség és a Ferencvárosi Vonta
tási Főnökség szervezeti össze
vonására hozott intézkedések 
végrehajtásának tárgyalása tette 
szükségessé. 

A kib6vített ülésen a gépészeti 
igazgató el6terjesztésében fogla
kozott a KÜT-nek a vezér
igazgatóhoz eljuttatott kifogás 
sorsával és azt megalapozatlan
nak min6sítette. Tájékoztatást 
adott arról, hogy a helyi üzemi 
tanácsokat tekinti az illetékesnek 
a szervezeti átalakítások kérdé
sében véleménynyilvánításra. 

A racionalizálás célja a költ
ségek csökkentése, a kapacitá
soknak az igényekhez va/6 iga
zítása. A felszabaduló területek 
hasznosítása is megjelent a cé
lok között. 

A létszámmal való foglalko
zást kiemelten kezelték, arra tö
rekedtek, hogy a lehet6ségeken 
belül mindenkinek találjanak 
megfelelő helyet. 

A KÜT tagjai és az ülésen 
megjelent fönökségi érdekvédel
mi és üzemi tanácsi tisztségvise-
16k kifejtették ellenvéleményüket 
az intézkedéssel kapcsolatban és 
nem tudták elfogadni; hogy a 
gazdaságossági elemzések ki
munkálása nélkül megalapozott 
döntést lehet hozni. Az átszerve
zés különösen érzékenyen érinti 
a keleti gépészeti fönökség mun
kavállalóit, mivel véleményük 
szerint a „keletis" hagyományok 
feladására kényszerülnek. Külön 

tetemre és sztrájkképességre 
van szüksége. 

A szakszervezet lehetőséget 
nyújt arra, hogy csökkentse a 
munkavállalók egyéni kocká
zatát azért, hogy a dolgozók 
nevében korrekt megállapodás 
szülessen a munkáltatóval. 

Egy valamit azonban a szak
szervezet nem tud átvállalni. A 
munkavállalók saját maguk és 
társaik iránti felelősségét. Ez a 
felelősség azonban mintegy 
belső parancsként összefogás
ra készteti az embert. Szak
szervezeti tagnak lenni a piac
gazdaság - jobban mondva a 
kapitalizmus - idején nem csak 
öntudat, hanem az egyének 
gazdasági érdeke is. 

Ez utóbbi kitétel remélhető
leg megnyugtató választ ad 
azok számára is, akik eddig 
úgy vélték, nem kell tagnak 
lenniük, hiszen a szakszerve
zet által elért eredmények rá
juk is érvényesek. Sajnos a 
helyzet nem ilyen egyszerű, 
hiszen a szakszervezet nem lé
tezik tagok nélkül és ha min
denki kívülállóként akarná él
vezni az eredményeket, akkor 
nem lenne szakszervezet. 

Hogyan kapcsolódik mindez 
az üzemi tanácsi és munkavé
delmi képviselő-választások
hoz? Úgy, hogy a munkaválla-

kiemelték, hogy a helyi egyezte
t6 megbeszéléseken a fönökök 
részér61 csak a felfelé mutogatás 
volt tapasztalható. A helyiek 
nem kaptak kielégít6 magyará
zatot az intézkedések végrehaj
tásának szükségességér61. 

A gépészeti igazgató a helyi 
egyeztetések során tapasztalható 
elégtelen tájékoztatásért elnézést 
kért és kilátásba helyezte, hogy 
azokon a helyeken, ahol az 
egyeztetések nem megfeleld mó
don folytak, ott meg ismétlik az 
egyeztetéseket a munkavállalók 
képvisel6ivel. 

A KÜT határozatban foglalt 
állást a vonatási fönökségek 
szervezeti átalakításának kérdé
sében. 

A második napirendi pont ke
retében Szab6 András forgalmi 

A KVT elnök 
levelét megírta 
A március 31-én lejárt MÁV 

kollektív szerződés hiányából 
adódó kérdések rendezésére 
Rigó Zoltán vezérigazgató uta
sítást léptetett hatályba. {l.z 
utasítás, mely kiterjed a MAV 
valamennyi munkavállalójára, 
sérti a Központi Uzemi Tanács 
együttdöntési és véleményezé
si jogkör�.!. Ezért dr. Péter Mi
hály, a KUT elnöke, április 11-
én kereseti kérelemmel fordult 
a Fővárosi Munkaügyi Bíróság
hoz, hogy állapítsa meg: a 
munkavállaló hivatkozott utasí
tása törvénysértő és érvényte
len. Kérte továbbá, hogy tiltsa 
el a munkáltatót a további tör
vénysérlésektől és a szignali
zációs jogkörben jelezze a tu
lajdonosi jogot gyakorló Közle
kedési-, Hírközlési és ,Vízügyi 
Minisztériumnak a MAV tör
vénysértését. 

lóknak időszakonként be kell 
bizonyítaniuk, hogy az általuk 
létrehozott szakszervezetek 
,,szerződés képesek". A kollek
tív szerződés megkötését a 
Munka Törvénykönyve mun
kavállalói oldalról ahhoz a fel
tételhez köti, hogy a választá
sokon a szakszervezetek jelölt
jeinek a leadott szavazatok 
több mint ötven százalékát el
nyerjék. 

Lényegében arra a kérdésre 
kell mindenkinek saját magá
nak választ adnia, hogy bele 
akar-e szólni saját sorsába, 
vagy másokra bízza azt. Ha él
ni kíván ezzel a lehetőséggel, 
akkor azt bizonyítania kell, 
egyrészt azzal, hogy önként 
tagja lesz a szakszervezetnek, 
másrészt az üzemi tanácsi vá
lasztásokon voksával megerő
síti saját szervezetét. Ez utóbbi 
egyúttal a záloga annak, hogy 
létrejöjjenek az üzemi taná
csok, melyek nélkül a munka
vállalók ismét elesnének soru
kat érintő döntések befolyáso
lásától. 

De melyik szakszervezetet 
válassza? Azt, amelyik való
ban az érdekei védelméért te
vékenykedik. Erről a követke
ző lapszámban olvashatnak. 

Karácsony Szilárd 

igazgató fűzött szóbeli kiegészí
t6t az írásos tájékoztatóhoz. 

A tájékoztatás a MÁV fővonali 
hálózatán elképzelt üzemviteli 
technológiai változtatásokr6l és 
korszerűsítésről szólt. Beszá
molt a hatásvizsgálatokról. 

Sor került a munkahelyek te
vékenységének vizsgálatára, a 
szolgálati helyek átminősítésére 
és összevonására tett javaslatok 
elemzésére, alaptevékenységhez 
nem tartozó egységek kivizsgá
lására, a felesleges kapacitások 
felszámolhatóságának mérlege
lésére és a szolgáltatások színvo
nalának megőrzésére tett intéz
kedések áttekintésére. 

A KÜT tagjai az egységes 
megúélés fontosságát, a létszám
gazdálkodás jelentőségét és a 
végrehajtáshoz szükséges költ
ségek nagyságát említették a 
hozzászólásaikban. Külön ki
emelték a fövonalak és a mellék
vonalak technológiai egyszerűsí
tésének egymásra gyakorolt ha
tását és a kedvez6tlen jelenségek 
megjelenésének kizárását. Az in
tézkedéseket csak az után lehet 
végrehajtani, ha az illetékesek 
meggyőzódtek a balesetveszély 
növekedésének ellensúlyozására 
hozott intézkedések hatékonysá
gáról. Át kell gondolni az utasí
tások jelentős részét is. 

A Központi Üzemi Tanács ez
után az együttdöntési jogosítvá
nyával élve, tájékoztatást hallga
tott meg a j6léti és szociális te
vékenységet irány{t6 szervezet 
átalalátásár6l és az ezen a terüle
ten várható további intézkedések 
kidolgozásának összefüggéseir61. 

Végül tájékoztatót hallgattak 
meg az országos koordináci6s 
bizottság legutolsó ülésén el
hangzottakról. 

Végvári Károly 

Az 1995. évi üzemi tanácsi 
választásokra jelölt személyek 

listáját legkésőbb 

közzé kell tenni. 

MT. 49. §. (6).: 

,,A jelölőlista akkor tehető közzé, 

ha a jelöltállítás érvényes volt. A 

jelöltállítás érvényesnek akkor te

kinthető, ha a jelöltek száma leg

alább az üzemi tanácsba választha

tó tagok számának megfelel." 

A Vasutasok Szakszervezete 

1. munkahelyek biztonságáért, 
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2. tisztességes megélhetést biztosító fi
zetésekért, 

3. foglalkoztatási és szociális bizton

ságot nyújtó kollektív szerződésért, 

4. önálló vasútegészségügyért, 

5. biztonságos munkakörülményekért 

fogtak össze! 

VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETE 

Csatlakozzon hozzánk és 

válassza a 

Vasutasok Szakszervezete 

jelöltjeit! 
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A nógrádi térségben meg
jelentek az új Bz motorok 
A MÁV vontatási és gazdasá

gi szakemberei körében ismert, 
hogy a Bz motorvonatok a 
MA V vasúti személyszállításá
ban a legkisebb üzemeltetési 
köl,tségű járműtípus, amely a 
MA V Vasjármű Kft.-ben történő 
javítási ciklusok szerinti karban
tartásban még hosszú távon 
szolgálhatja az utazó közönsé
get. 

A Bz motorvonatok a vasúti 
mellékvonalak tipikus járművei, 
amelyek az 1970-es évek végé
tói kerültek beszerzésre. Ezeket 
a járműveket az - akkor még -
Csehszlovákia Studenkai vasúti 
járműgyártó üzem gyártotta. A 
klasszikus szerelvényforma egy 
motorkocsihoz kapcsolt két da
rab mellékkocsiból állt. 

A több mint 15 évi forgalmi 
tapasztalatok összegezésekor ki
derült, hogy a Bz motorvonat 
legsérülékenyebb járműve a mo
torkocsi. Több esetben is le kel
lett selejtezni az erősen sérült 
járművet. Az is beigazolódott, 
hogy némely szárnyvonalon 
nem is indokolt motorszerelvény 
közlekedése, az utasforgalom
hoz elegend6 csak a motorkocsi. 
A személyforgalomban a vasút 
és a közút között kialakult ver
seny a vasúttól rugalmasabb, na
gyobb vonatsűrűséget jelentő 
forgalmi rendet kíván. Ezek 
alapján egyértelmű igényként 

fogalmazható meg, hogy több 
motorkocsira van szüksége a 
vasútnak. 

A MÁV Rt. vezetőinek dönté
se után, a szombathelyi MÁV 
Vasjármű Járműjavító és Gyártó 
Kft. kapott megbízást a Bzx 
mellékkocsik Bz motorkocsivá 
történő átalakítására. A tervezés 
és a sikeres kísérletek után a 
múlt év augusztusában kezdő
dött a gyártás. Az els6 átalakított 
járműveket január 26-án mutat
ták be a szakembereknek. (Erről 
lapunk február 15-i számában 
számoltunk be.) 

A két - a szó valódi értelmé
ben - új Bz motorkocsit a MÁV 
Rt. a balassagyarmati térségben 
állította forgalomba. Ezt bemu
tató előzte meg. A Keleti pálya
udvar kormányzati várótermé
ben V!Z.S)' Ferenc, a budapesti 
üzletigazgatóság v�zetője, Kiste

leki Mihály, a MA V Rt. gépé
szeti főosztály helyettes vezet6je 
és Horváth Lajos, a Vasjármű 
Kft. főmérnöke tájékoztatta a 
járműbemutató részvevőit. 

Arra a kérdésre, hogy az új Bz 
motorok mit jelentenek a MÁV
nak, mind a három vezet6 azo
nos értékelést adott. Eszerint, 
korszerűek, üzembiztosak, üze
meltetésük gazdaságos, a fuvar
piacon versenyképes járművek. 

(v�i) 

MAGYAR VASUTAS 

Kisvasúttal a tanyavilágban 

Példás igyekezettel és kö
rültekintéssel folytatja a 
kisvasutak megmentését és 
népszerűsítését szolgáló 
munkáját a Magyar Közle
kedési Közművelődésért 
Alapítvány. Április 8-án a 
szegedi Vasúttörténeti Ala
pítvánnyal közösen szerve
zett több, mint kétszáz 
résztvevővel - soraikban 
országgyűlési képviselőkkel 
és polgármesterekkel - ta-

Fotó: Tusnádi Csaba Károly 

nulmányutat a kecskeméti 
keskenynyomtávú vasút be
mutatására. 

Nosztalgia tervek '95 

Az érdeklődők Kiskórösön 
szálltak fel a kályhafűtéses, 
büfékocsis különvonatra és a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
mellett elhaladva Orgová
nyon át érkeztek meg Kecs
kemétre. (Tórökfái állomáson 
az érdekesség, a nosztalgia 
kedvéért a dízelt gőzmoz
dony váltotta fel). Itt megte
kintették a város címerével 
díszített állomásépületet és a 
ma már muzeális értékeket is 
őrző fútonázat, majd autó
busszal a Vásárhelyi Pálról 
elnevezett általános iskolába 

Anyák napjára 
Böröczki Mihály 

Jön anyám 
Jön anyám. Hányadszor már? 
Kezében csomagok. 
Világ végéről hozzák 
dohogó vonatok. 
Mellette apám lépked. 
Kettejük tétova 
összefogását nézem 
- már sejtik, hogy oda, 
ahová ők indultak, 
egyetlen út vezet. 
Jön anyám, jön apámmal, 
s míg elibük megyek, 
gyerek-félelmet érzek 
- nagy útjuk rövidül. 
S ők jönnek, jönnek, jönnek, 
kettesben - egyedül. 

Besze Imre 

Anyám 
Ha várta már a hajnali, 
sípszót nevető vonat, 
csöndesen ébredt. 
Gyorsan öltözött, 
villanyt sem gyújtva 
kapkodta magára 
a mindennapos gondokat. 
Sötétben tündöklő hajának 
sok tincse ezüst volt. Naponta 
újabb apró fény bújt 
kendője alá, 
mikor a rézkilincset 
búcsút suttogva anyám lenyomta. 
Indult, hogy este visszatérjen 
fáradt órákkal megrakodva, 
indult, hogy harmincnégy barátnő 
- megannyi vonatszolga -
nevetésében gondját mosolyogja. 
Most panelkalitban ül - pihen, 
lesi a kopott rézkilincset. 
Hajnalban villanyt gyújt és nézi 
- amit múltjából megőrzött -
a szembogámyi, barna tincset. 
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A MÁV História Munkabi
zottság ösztö9zése és tanácsai 
alapján a MA V az elmúlt év
tizedben jelentős áldozatvál
lalással számos muzeális ér
!ékú jármúvét építette újjá. 
lgy olyan - nemzetközileg is 
kiemelkedő - nosztalgia jár
múpark jött létre, mely nem
csak a vasúti múlt emlékeit 
őrzi, hanem a magyar vasút 
,,image" -ét színesíti, sót e jár
múvek speciális üzemeltetése 
bevételi lehetőséget is jelent. 
E meggondolások alapján 
jött 1992. év �égén létre a lé
nyegében MA V l�nyváUa
latként múködó MA V Nosz
talgia Kft, melY,Dek fő tevé
kenysége a MA V muzeális 
jármúpark nosztalgiaüzem
ben történő hasznosítása. 

kívánságra - ,,méretre szabott" 
nosztalgiautazások is megren
delhetők, ilyenek az egyes cé
gek által saját vendégeik szá
mára rendezett nosztalgiavona
tos kirándulások, egyes előkelő 
vendégek nosztalgia-menetei és 
az egy-egy külföldi vasútbarát 
társaság által szervezett olyan 
magyarországi körutazások, me
lyek keretében a vendégek az 
ország vasúti szempontból érde
kes helyeit keresik fel. 

mentek. Előadások hangzat- ,_ _____________________ --1 

Vasúti nosztalgiaüzem iránt 
különböző korú, érdeklődési 
körű és anyagi erejű rétegek 
részéról tapasztalható érdeklő
dés. Rendkívül rokonszenves 
csoportot jelentenek azok az 
öreg és fiatal hazai vasútbará
tok, továbbá unokák, szülők és 
nagypapák, akiknél a pénztárca 
tartalma sajnos nincs arányban 
vasútszeretetünk mértékével. A 
MÁV és a Nosztalgia Kft. ezt a 
tényt érezték át, mid.ón a múlt 
év turistaidénye óta tavasztól 
őszig olyan gőzvontatású nosz
talgiavonatot közl.ekedtet szom
batonként a Dunakanyarba, me
lyen 100 forint pótdíj kif rzetése 
után normál díjszabás és az 
összes kedvezmény érvényes. 

Közismert tény, hogy a g6z
üzem önköltsége magas. Ezzel 
magyarázható, hogy a híres 
„100 éves vonat"-nak, mely a 
balatoni főidényben Keszthely
Révfülöp között a hét néhány 
napja kivételével közlekedik, 
különleges díjszabása van. En
nek a vonatnak utasai túlnyo
mórészt külföldi turisták, azon
ban a Nosztalgia Kft. 50 szá
zalékos kedvezményt biztosít a 
- sajnos még így is gyér - ma
gyar utasok számára. E vonat 
utasai kívánságukra Bada
csonyban hangulatos ebéden is 
részt vehetnek. 

„A 100 éves vonat" balatoni 
tartózkodása idején bizonyos 

estéken Keszthelyről induló 
menetek állnak a közönség 
rendelkezésére, melyekkel a sü
megi várban lovagi játékokon, 
s azt követően végvári vacso
rán vehetnek részt, más napo
kon Badacsonyba indul késő 
délután a vonat, ahol a vendé
geket nemcsak hangulatos va
csora, hanem parasztlakoda
lommal egybekötött program is 
várja. 

Rendkívül sokrétűek és szí
nesek azok a programlehetősé
gek, melyek bizonyos minimá
lis létszámú vendég esetén kü
lön megrendelésre állnak ren
delkezésre. Ilyenek: a különbö
ző tanyákra indított, cigányze
nés vacsorával, folklór- és lo
vasbemutatóval összekötött 
,,tanyaprogramok", melyek ki
sebb léts�m esetén az európa
hírű, ,,Arpád" gyorssínautó
busszal, nagy csoportoknál pe
dig g6zvontatású nosztalgiavo
nattal közlekednek. 

Az „Árpád" gyorssínautó
busszal rövidebb kirándulás 
tehet6 Budapestről a HÉV-vo
nalon keresztül Szentendrére, a 
művészek és a pravoszláv ba
rokk városába. Nosztalgiavo
natos kirándulás lehetséges 
Budapestről Egerbe, amikor is 
a Szépasszonyvölgy borpincé
inek tanulmá,nyozására is alka
lom nyílik. Erdekes nosztalgia 
kirándulás lehet az Egerben idő
ző túristák számára egy nosztal
giavonatos szilvásváradi kirán
dulás, ahol a vendégeket fogat
bemutató várja. 

Az árszínvonaluk miatt in
kább csak külföldi vendégek 
számára elérhet6 ezen nosztal
giaprogramok mellett - külön 

I_(ülönleges alkalmakkor a 
MA V nosztalgiajárművei kül
földön is járnak. Ilyen alkal
mak a külföldi jubiláris ren
dezvények (például az ÖBB 
150 éves jubileuma, � SZ és 
�R egyes vonaljubileumai, az 
„Arpád" jubiláris bécsi útja, az 
osztrák muzeális Strasshof kft. 
egyes rendezvényei, vagy a 
gőzmozdonyaikkal részben 
magyar, részben osztrák vona
lon rendezett menetek. 

Ebben az évben az M62 és 
V 43 sor. mozdonyok harminc 
éves jubileuma alkalmával jú
nius 3-4-én lesz Debrecenben 
tudományos ülésszakkal és ki
sebb járműparádéval összekö
tött megemlékezés. Várható, 
hogy ez alkalommal - melyre 
máris jelentős nemzetközi ér
deklődés tapasztalható - a Lu
gonszk.i Mozdonygyár által 
más európai vasutak számára 
gyártott dízelmozdonyok pél-
dányai is megjelennek. 

Uj szolgálatásként a MA V 
Nosztalgia Kft. az Adria Tours
sal közösen fekvőhelyes kocsik
kal 1-2 hetes tartalommal ten
gerparti utazást szervez Mon
tenegróba. A festői Adriapart 
szállodái és apartmanjai na
gyon kedvező áron várják a lá
togatókat. A vonat csak a biz
tonságos szerb területeken ha
lad. Indulás péntekenként 15 
órakor. 1 hetes program ára: 
10 OOO forint Az utazási díj: 
6500 forinL Gyermekeknek. 50 
százalék kedvezmény. 

A magyar mozdonyokról so
rozat látott napvilágot telefon
kártyán. A 24 mozdonyt tartal
mazó katalógus és a sorozat el
ső példánya már kapható a 
Nosztalgia Kft. üzleteiben. 

tak el. Tóth Imre, a szegedi 
üzletigazgatóság vezetője, a 
kisvasút tör ténetéró� üzemel
tetése elónyeiro1 és gondjai
ról szólt. Ennek és az ismer
tető füzet segítségével kiraj
zolódott a kisvasút hálózatá
nak múltja és jelene. 

A törzshálózat kialakításá
nak első lépéseként a Kecs
keméti Gazdasági Vasút Bu
gacot érintő kiskunmajsai 53 
kilométer hosszú, 760 mm-es 
nyomtávolságú vonala 1928-
ban készült el. A vasút bevál
totta a hozzá fűzött reménye
ket. Az Alföld közepén, mint 
egyetlen gyors, olcsó és meg
bízható szállítóeszköz, fuva
rozta a gyümölcsöt, fát, tég
lát és jelentős volt a személy
forgalom is. Fakitermelő, 
téglaégető munkások mellett 
számos tanyasi ember vette 
igénybe, elsősorban a mun
kába járók. Sokat lendített a 
kihasználtságon az idegen-
forgalom. 

A tulajdonos Kecskemét 
város 1948-ban megépíttette 
a Tórökfái állomástól Kiskő
rösig a 46 kilométeres, 
MÁV-hoz csatlakozó sza
kaszt. A következő évben a 
kisvasút állami tulajdonba 
került. Ma az áruszállítás ele
nyésző, a nosztalgiaszerelvé
nyeken kívül a személyfor
galmat három-három vonat
pár biztosítja a két vonalon. 

Az előadások után a jelen
levők megtekintették Tusnádi 
Csaba Károly fotóművész 
képeslap-kiállítását. Sorozata 
az ország kisvasútjait 47 fel
vételen mutatja be, közöttük 
a megszűnt kapuvári és szobi 
vonalak szerelvényei és állo
másai is láthatók. 

Horváth Károly 

Közkedvelt járművek jubileuma 

Budavári Sikló 
A Magyar Közlekedési Köz

múvelődésért Alapítvány és a 
Budapesti Közlekedési Válla
lat a sikló üzembe helyezésé
nek 125. évfordulója alkalmá
val ünnepi megemlékezést 
szervezett március 11-én. 

Létesítésének gondolata a 
,,legnagyobb magyar" ifja_bb fiá
tól, gróf Széchenyi Odöntől 
eredt. Elképzelését meg is való
síttatta és a forgalom 1870 már
ciusában megindult, a városi 
siklók között másodikként a vi
lágon. A mozgatqerót az alsó ál
lomáson (Clark Adám tér) elhe
lyezett gőzgép biztosította. A két 
kocsi a fels6 állomáson, a Vár
ban levő fordítókorongon átve
tett drótkötélen függött. A 95 
méteres utat 30 fokos lejtőn tette 
meg és nemsokára évente több 
százezer utast szállított. 

Budapest ostromakor bomba
támadás miatt tönkrement. Hely-

reállítására több mint négy évti
zedig kellett várni. A gépház a 
felső állomás alá került és a vo
nal villamos meghajtást kapott. 
A két kocsi 24-24 utas befoga
dására alkalmas, az állomásokat 
a környezetbe illeszkedően ala
kították ki. Az újjáépített sikló 
1986 nyarán folytathatta idegen
forgalmi szempontból jelentős 
működését. Korszerű műszaki 
megoldás szavatolja a bizton
ságot: a kocsik alá helyezett ru
góerótárolós fék a sínhez rögzí
tené azokat esetleges kötélszaka
dáskor. 

Az ötnegyed évszázados év
fordulóra emléklapokról, képes
lapokról, alkalmi postabélyeg
zésról gondoskodtak. Megemlé
keztek a fogaskerekű felújításá
ról, a 25 éves Libegóről, és a 
résztvevők felkeresték a Várbeli 
Habsburg temetkező-helyet. 

- hly -
1--------------------------

Huszon ötéves 
a budapesti metró 

Hazánkban már évszázados hagyománya van a földalatti vasút
építésnek. Budapesten - Anglia után els6ként a kotinensen - 1894-
ben kezdték el a millenneumi földalatti munkálatait és két évvel 
később üzemelt is a mai Andrássy út alatt, úgynevezett kéregvasút
ként. Fővárosunkban az els6 mélyvezetésű földalatti vasút (metró) 
els6 szakaszán, a kelet-nyugati vonalon negyedszázaddal ezel6tt, 
1970. április 2-án indult meg a forgalom. 

A jubileum alkalmából április 3-án a Közlekedési Múzeumban 
Kovácsyné dr: Medveczki Ágnes rendezésében kiállítás nyílt. A be
mutatott anyag bepillantást enged érdekes kordokumentumok, terv
rajzok segítségével a metró tervezési és építési gyakorlatába, jellem
z6 műszaki megoldásaiba. Sok eredeti tárgy szemlélteti a metró üze
mének látványos keresztmetszetét. 

Rendkívül el6nyös a metró, mert nagy tömegek gyors szállítására 
alkalmas, tehermentesítheti a felszíni forgalmat és környezetkímél6. 
A fővárosba vasúton érkező és csatlakozó vonattal továbbinduló uta
soknak is megkönnyíti az egyes nagy pályaudvarok gyors elérését. 

Az id6szaki kiállítás május 28-ig tekinthet6 meg. 
( - tb-) 
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Játsszanak velünk! 
Rendszeres olvasóink köz.ül bizonyára többen is emlékeznek 

arra, hogy a Magyar Vasutasban régebben rendszeresen jelen
tek meg keresztrejtvények. E hagyomány felélesztéseképpen há
rom egymást követő lapmúnban az üzemi tanácsok témakörét 
felölelő keresztrejtvényt köt.lünk. Azért, hogy ne csak néhány 
kellemes percet jelentsen a rejtvények kitöltése, a helyes meg
fejtéseket beküldólc között értékes ajándékokat fogunk kisor
solni, melyekről következő lapunkban részletes tájékuz,talást 
adunk. Legutóbbi lapszámunkból a rejtvényháló technikai 
okokból kimaradt. Most pótoljuk - olvasóink megértését kér
jük. 

A májusi sorsoláson azok a megfejtók vesznek részt, akik a 
Magyar Vasutas 5., 6. és 8. számában megjelent mind a három 
keresztrejtvény helyes megfejtését legkésőbb május 15-ig a lap
ból kivágott szelvényeken S1.erkesztóségünkhör. eljuttatják. 

1. MEGFEJTÉS: 

A megfejtő neve: 

Lakcíme: 

VSz-tagságl könyvének száma: . . . • . . . . . . . . . . . . 
. 
L------------------------------------------------••----...1 

Vízszintes: 1. A MÁV te
vékenységét alapvetően 
meghatározó dokumentum. 
(bek) folyt. vízsz. 22. függ. 
11. 11. Népszerű, hazánkban 
készülő gépkocsi márka. 13. 

Szokatlan. 14. -Ely ... Petőfi 
verssor fonet. 17. Fázó em
ber teszi. 18. Megtörténik ve
le. 21. Papp Yvett. 22. Vízsz. 
1. folytatása. 23. Í-vel olasz 
pénz. 24. A MÁV is ez. 25. 
Kérdőszó. 26. Feltűnő frizu
rájú fiatal. 27. Személyes 
névmás. 28. Védelmet nyújt. 
29. ,,Vuk" egyik szereplője. 
30. Lovat lop. 32. Néma Zita 
34. A második betűnk. 35. É 
tlen kés! 36. Tova. 37. Edény. 
38. Dumas néma vára! 39. 
Ilyen hárfa is van. 40. Sógor 
vasút! 42. Házban élt. 43. 
Néma ősi magyar madár. 44. 
... akna Híres dunántúli bá
nya. 45. Alma része. 46. Ma-
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ga áltatás. 48 . .. .lis, (szélto
ló). 49. Kezdő gépkocsiveze
tő jele. 50. Néma zugok 
(vissza) Zárt betű: S. M. 

Függőleges: 2. Kettős 
mássalhangzó. 3. Kedves 
filmhős. 4. Néma lónév. 5 . ... 
a fekete lovas. 6. Személyes 
névmás. 7. Hangutánzó szó. 
( +r) 8. Szedhető gyümölcs. 9. 
Néma mucus. (vissza) 10. A 
takarító szerszám. 11. Vízsz. 
1. folytatása. 12. Az elpusz
tultak. 13. Fejezet a doku
mentumban. (bek) 15. Álla
ti ebéd programja. 16. Feje
zet a dokumentumban. 
(bek). 19. Nem tompábbat. 
20. Fejezet a dok.-ban (bek) 
22/a. Ősi dél-amerikai nép. 
31. Gounod opera. (keverve) 
33. Tele van. 41. Szétszed. 
45. Néma katica (vissza) 47. 
Kimondott mássalhangzó 
Zárt betű: K, E, T, Á, É. 
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Önvédelemre tanítanák a vasutasokat 

Kempo karatésok 
Alig több mint két eszten

dő telt el azóta, hogy a Szent
királyi utcából Juhász Fe
renc 4. danos mester a Szó
nyi úti sportlétesítménybe 
költözött mintegy harminc 
tanítványával, s megalakítot
ta a BVSC kempo szakosztá
lyát. Azóta a keleti küzdő
sportok és harci művészetek 
ismerői körében „márka" 
lett a vasutas klub neve, hi
szen a kemposok e sportág 
hazai versenyein rendszerint 
megszerzik az érmek többsé
gét. Sót a külföldi kick-box 
versenyekről (időnként „át
rándulnak" ebbe a sportág
ba is) Balogh Attila több 
arany-, Horváth Zoltán ezüst 
és bronz-, Sass Péter bronzé
remmel tértek vissza. 

- 1992-ben Börzsey Karcsi 
barátom, akivel együtt bérlünk 
irodát a BVSC épületében, 
szólt, hogy a vasutas sport
egyesület utánpótlás bírkózó
termét mi is igénybe vehet
nénk - elevenítette fel a kez
deti időszakot Juhász Ferenc. 
- Örömmel kaptunk a lehető
ségen, mert a „Szpariban" 
amúgy sem éreztük jól magun
kat az ottani (nem velünk kap
csolatos) problémák miatt. 

Mivel a kempo nemcsak 
sport, hanem részben önvéde
lem is, szóba került, hogy a 
(főleg) vonatokon szolgálatot 

teljesítő vasutasok ennek igen 
jó hasznát vehetnék, amikor 
garázdákkal gyűlik meg a ba
juk. Miután Juhász Ferenc biz
tonsági emberek képzésével is 
foglalkozik, s a vasútállomáso
kon, vonatokon előforduló ne
gatív esetekkel nem egyszer 
személyesen találkozott, szíve
sen vállalná a vasutasok ilyen 
irányú felkészítését. Ugyanak
kor azt is hangsúlyozta: az ön
védelemre való felkészítés 
nem jelenti azt, hogy például 
a kalauznak úgy kell megfé
keznie a nála fizikailag erő
sebb garázdát, mintha egy fia
tal, erőtől duzzadó harcművész 
lenne. 

A felkészítésben jelentős 
szerepet kell kapnia a lelki tré
ningnek, hiszen az a legfonto
sabb, hogy az illető a kritikus 
helyzetben ne veszítse el a fe
jét (avagy „ne dugja a homok
ba"), gyorsan legyen képes fel
mérni a helyzetet, ismerje fel 
a támadó (garázda) magatartá
sából, mozdulatából, hogy az 
mire készül. 

Juhász Ferenc készen áll a 
feladatra. Annál is inkább, 
mert már jó ideje dolgozik se
gítőtársaival egy önvédelmi 
film elkészítésén. Amiből egy 
részletet a közelmúltban a te
levízióban is láthattunk. 

Büki Péter 

A nyári szünidóben 
Sátortábor a Bükkben 
A Vasutasok miskolci Vörös

marty Művelődési Háza hato
dik alkalommal hirdeti meg a 
nyári sátortáborozást, amely 
a Bükki Nemzeti Park terü
letén, Szentléleken lesz. A l 0-
14 évesek részére július 17-től 
július 23-ig és július 24-től jú
lius 30-ig. 

A 15-18 évesek részére pe
dig július 31-től augusztus 6-ig 
tart a táborozás. 

A 2-4 személyes sátrakat és 
a matracokat a művelődési ház 
biztosítja, a gyerekeknek csak 
hálózsákot és a szükséges 
egyéni felszerelést kell vinni
ük. A program színes, változa
tos. A gyerekek megismerked-

hetnek a hegység növény- és 
állatvilágával, emlékhelyeivel, 
kirándulásokat tesznek a bar
langokhoz . 

A bőséges, napi ötszöri étke
zésről külön szakács gondos
kodik, aki bográcsban készíti 
el a finomságokat. 

A vidék háborítatlan szépsé
ge, remek túrázási és sportolá
si lehetőséget nyújt. Naponta 
10-15 kilométeres túrákat lehet 
tenni, a programban szerepel 
Lillafüred és környékének a 
megismerése is. 

A táborozással kapcsolatos 
bővebb felvilágosítást a 04/15-
54-es üzemi telefonszámon 
kérhetnek az érdeklődők. 

1995. ÁPRILIS 26. 

Üdülési kedvezmény 
csak a VSz tagjainak 

A Vasutasok Szakszervezete tagjai és azok .. családja részére 50 
százalékos kedvezményt biztosít a Nemzeti Udülési Irodák által 
forgalmazott magyarországi üdülési lehet6ségekhez. 

On választ, hogy hol és mikor szeretne üdülni, a kedvezményt 
a Vasutasok Szakszervezete biztosítja. 

Egy okkal több amiért érdemes a VSz tagjának lenni, hiszen 
csak tagok vehetnek igénybe ekkor kedvezményt! 

Részletes felvilágosítást a Vasutasok Szakszerveute 
Központjában, K vaka Mihálynétól lehet kapni. 

Cím: Budapest VI. ker. Benczúr utca 41. 
Vasútüzemi telefonon: 19-77/138 mellék. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 

· .\ -Lakáscsere 

Elcserélném biatorbágyi MÁV 
lakóépületben lévő_ összkomfortos 2 
és fél szobás MA V bérlakásomat 
MÁV-dolgozóval budapesti önkor
mányzati vagy saját tulajdonú kisebb 
lakásra ráfizetés nélkül. Minden 
megoldás érdekel. Érdeklődni lehet: 
06/20-347-068 telefonszámon 8-12-
ig Mésuiros Attila. 

Eladó, vagy budai, budaőrsi egy
szobás lakásra cserélhető Tata mel
lett, Bajon hegyoldali panorámás 1 
holdas szóló, gyümölcsös, 2 szintes 
télen is lakható házzal (50 négyzet
méteres lakás + gazdasági helyisé
gek) Busztól 5 perc, telefon 1995-
ben. Irányár: 2,2 millió forint. Ér
deklődni lehet: a 32-99-es üzemi te
lefonszámon. 

Elcserélném érdi 2 szoba kom
fortos 65 négyzetméteres kertes la
kásomat 1 szobásra hegyeshalmi vo
nal mentén, Biatorbágyig, vagy a bu
dai oldalra. Érdeklődni lehet: a 32-
99-es üzemi telefonszámon. 

Elcserélné!JI Budapest, Hungária 
kör_út 1-3. MA V telepi másfélszobás 
MA V-lakásomat (37 négyzetméte
res, kertes, telefonos) nagyobb la
kásra Budapesten vagy környékén. 
Érdeklődni lehet: egész nap 261-
6341-es telefonon,. vagy levélben: 
1 101 Budapest MAV-telep 37. 1/6. 
Ujszászi Katalin. 

Elcserélném budapesti, Kerepesi 
útnál lévő 110 négyzetméteres Ill. 
emeleti MÁV bérlakásomat kisebb
re. Minden megoldás érdekel. Ér
deklődni lehet: a 1140-753-as tele
fonszámon 17 óra után. 

Elcserélném mldövezeti budai 11. 
kerületi 2 és félszo� 89 négyzet
méteres komfortos MA V-bérlakáso
mat, MÁV-dolgozóval önkormány
zati, vagy kisebb pest-környéki csa
ládi házra. Minden megoldás érde
kel. Érdeklődni lehet: a 1763-814-es 
városi telefonszámon egész nap. 

Elcserélném nyíregyházi 1. eme
leti 2 + félszobás, telefonos MÁV
bérlakásomat, vasútállomástól 400 
méterre a városban, jó közlekedéssel 
buszmegálló mellett, debreceni ki
sebb bérl�kásért. (Minden megoldás 
érdekel) Erdek.lődni lehet: Pecsenye 
Béla, Nyíregyháza Toldi u. 24. Tele
fonon: a 42/318-674-es városi, vagy 
a 41-92-es üzemi számon. 

Elcserélném budapesti 2 szoba 
komfortos, gázfúté�, 1. emeleti 98 
négyzetméteres MA V-bérlakásomat, 
2 kisebb budapesti lakásra. Érdek
lődni lehet: 8-10 óráig a 84-04-es 
üzemi telefonsúmon. 

Elcserélném Budapest XV. Rákos 
út 104. súm alatt levő 2 szobás, vi
lágos konyhás, összkomfortos laká
somat nagyobbra - lehetőJeg a tele
pen - értékegyeztetéssel. Erdek.lődni 
lehet: a 37-89-es üzemi, vagy a 
1696-147-es városi telefonszámon. 

Felhívás 

A kiskunfélegyházi vasuta
sok közreműködésével 8 na
pos utakat szerveznek a gö
rög f6városba, Athénba. Az 
els6 csoport július 10-én in
dul. Részvételi díj 1200 fo
rint + 78 német márka. Cso
portoknak és családoknak 10 
százalék engedményt és rész
letfizetési kedvezményt ad
nak. Az utazásról, a 8 nap 
programjáról infonnáció kér
hető a 06/27-87-es üzemi te
lefonon, minden szerdán 15-
16 óráig . 

MAGYAR VASlJTAS 
A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Főszerkesztő: dr. Dura László 
Főszerkesztő-helyettes: Visi Ferenc 

Telefon és fax: 342-0551, üzemi: 19-77 
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Üzemi tanácsi választások: május 23. és 25. között 

Válas za a 
Vas utasok Szakszervezete 

jelöltjeit! 
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Ismét van kollektív 
szerződés 

Április 20-án é_üel megállt a vasút. Nyolcvan
hat órával később elmondhattuk: ismét van 
kollektív szerződés a Magyar Államvasutak
nál. 

(A Vasutasok Szakszervezete elnökének (rása 
a 2. oldalon található.) 

HAT 

gészségb iztosítási 
Bizottság 

Interjú dr. Sándor Lászlóval, 
az Egészségbiztosítási Önkormányzat 

elnökével 
A Magyar Vasutas szerkesztősége hírét vette: a közeljö

vőben Területi Egészségbiztosítási Birottságok (TEB) ala
kulnak. Létrejöhet a Vasutas Egészségbiztosítási Birott
ság is. Felkerestük dr. Sándor Lászlót, az Egés1.ségbiztosí
tási önkonnány1.at elnökét, hogy erősítse meg a hírt, és 
avassa be lapunk olvasóit a döntés hátterébe, a szükséges 
tudnivalókba. 

(Interjúnk a 7. oldalon) 

KÖZLEMÉNY 

MÁJUS TIZENHETEDIKÉN 

Ka�pányzáró 
az Eszakiban 

A Vasutasok Szakszervezete az üzemi tanácsi 
és munkavédelmi képviselő-választásokkal 
összefüggő kampányzáró ünnepségét 1995. má
jus 17-én 11 órakor Budapesten, a MÁV És-zaki 
Járműjavító Kft. XII. osztálya csarnokában tart
ja. A műsoros kampányzárón beszédet tart dr. 
Márkus Imre, a VSZ elnöke. 

A rendezvényre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk! 

Csú ztatás 
A hírközlő szervek a sztrájk ideje alatt unos

untalan azt állították: ... ,, A vasutas-szakszer
vezetek munkáltatói jogokat követelnek " 

Pedig a vasutas-szakszervezetek nem „munkál
tatói jogkört" akartak, hanem pusztán a törvény 
előírásainak kívántak érvényt szerezni. 

(lrásunk a 6. oldalon olvasható.) 

A mozdonyvezetők ,,különmegállapodásáról" 
A Vasutasok Szakszervezete a sajtóból értesült arról, hogy a 

Moi.donyvezetők Szakszervezete (MOSZ) és a MÁV Rt. a vonta• 
tási utazó személyzet foglalkoztatásbiztonságáról külön megálla
podást kötött. Elvárjuk az MOSZ és a MÁV Rt. vezetőitől, hogy a 
megállapodást és az azt alátámasztó szakértői háttéranyagokat, 
gazdasági sz.ámításokat a Vasutasok Szakszervezete rési.ére hala
déktalanul átadják. 

Amennyiben a külön megállapodás sérti más munkakörökben 

dolgowk foglalkoztatási érdekeit, a VSZ azt diszkriminatfv 
munkAltatói intéz.kedésnek tekinti, és kénytelen lesz a Munka 
Törvénykönyvében foglaltak szerint eljárni. A VSZ elnöksége 
úgy ftéli meg, hogy amennyiben a külön megállapodás más 
vasutas munkavállalókat hátrányos helyzetbe hoz, allor az a 
két s7.akszervezet közötti együttműködést beárnyékolhatja 

Budapest, 1995. május S. 

Vasutasok Szakszervezete elnöksége 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-313 

Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszerve
zete elnöke most az üzemi tanácsi választások tétjéről ír. 

A munkavállalók súlya a társadalomban, 
s a munka világában 

Az 1992. ivi XX/L törvény a Munka Törvénykönyvéről 1992. 
július l-jén lipett hatályba. Akkor a törvény vegyes is átme
neti rendelkezése úgy szólt, hogy „az üzemi tanácsot egy évre 
válasziják". Azóta eltelt jó másfél tv. Annak ellenére, hogy 
mandátumunkat meghosszabbltották, május végin újra üze
mi tanácsi válasuások /esv,ek. 

J.fi a tétje a választásoknak? 
A választások legfontosabb tétje: a munkavállalók közül há

nyan vesznek 'részt a választásokon. A bérból és fizetésból éló 
dolgozók (tehát az el/enómhetó jövedelmű és ezért szigorúan 
adóztatott tömegek) kire voksolnak, kiket bíznak meg a munka
helyükön az onani kérdések el/enórzéséve/. 

Van-e véleményed, munkavállaló? 
Ma még lehet véleményed. ha elmész és megválasztod az üzemi 

tanács képviselóit! De vajon holnap szavazhatsz-e, ha ne adj' 
isten!. addigra már nem lesz munkahelyed. 

Megszólalsz-e a tömegben? 
Kiny,latkoztatod-e azon igényedet, hogy akarod, hogy a /rép

viselók, akiket te választasz. beleszóljanak a sorsod alakulásá
ba a munkahelyeden? 

Szólnunk kell közösen, kollégák! Szólni a"ó/, hogy mi is in 
vagyunk. El kell mondanunk: nélhiliink nem dönthetnek olvan 
kérdésekról, ahol a mi sorsunkról van szél 

· 

Tudjuk mit akarunk? 
Meg kell nyugtatnunk a kétkedőket' Tudjuk mit akarunk! 

Holnap is biztosnak látszó munkahelyet, szociális biztonságot, 
méltányosabb teherviselést! (A közös teherviselés évszázados 
elveit azonban soha sem adhatjuk fel!) 

Szólnod kell munkavállaló - válassz akár üzemi vagy köza/. 
kalmazoni tanácsot. Ha elmész szavazni, a beleszólás akaratá
nak tégláját kell feltenned a munkavállalók egybetartozását ki
fejező épltményre. Válaszolnod kell a feltett kérdésre: a med
dig tűröd el „ az öncélú " szakszervezeti megosztonságot? 

Ha nem mutatsz erői, egys"éget, ennél is nehezebb helyzetbe 
kerülsz! 

Munkavállalók,kollégák! 
On kell lenneJek a választási gyűléseken, a jelöltek kiválasz

tásánál, a szavazóurnáknál. Ahogy a munkahelyeken a munká
val leteszitek a voksotokat, tegyétek le a szavazófülkében is! Ne 
a hamis prófetálcra voksoljatok! Szavazzatok azokra, akik eszük
kel és kezükkel is bizonyították, hogy nem árulna/ el benneJe
ket! Szavazzunk azokra, akik nem feltik magukat, ha borul a 
csónak, hanem rátok gondolnak. mert bennük bíztatok! 

Be kell bizony(tanunk a munkáltatóknak, a politikai hatalom
nak, hogy mi is itt vagyunk. Van véleményünk. és bele kfvánunk 
szólni sorsunk alakulásába. Ezt a szándékot 1995 májusában 
az üzemi tanácsi és közalkal
mazotti tanácsi választásokon 
való részvétel százaléka fog
ja kifejezni. 

Neked is ott kell lenned, hi
szen minden szavazattal ön
magunkat erósítjük! 

A 16/1995 Kg. F. F. utasítás alapján 
pályáztassa az MVJ-t is! 

Megéri! 
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1995. MÁJUS 17. MAGYAR VMUTA� 
MEGALAKULHAT 

A Vasutas Egészségbiztosítási 
Bizottság! 

Vas 
megyében 

elsőnek 
Interjú dr. Sándor Lászlóval, az Egészségbiztosítási Önkormányzat elnökével 

Vas megyében ela6nek, nyug
díjpénzt,r alakult a uombat
helyl MÁV Vuj,rmll Krt.
ben. A 1:r.ervezetet 23 �nzt,r
tag és a munUJtató közösen 
alapította. A b,romtagú igaz
gatótanács elnöke Kril.manicl 
Tibor f6könyvel6 lett. Az ön
kéntes nyugdíjbiztosítás! pénz
tárról dr. Kádár Györgyöt, a 
cég tltkárságvezet6-jogtan,
csosát, a pénztár igazgatótani
csának tagját kérdeztük. 

A Magyar Vasutas szerkeszt6sége hírét vette: a köuljövőben Területi Egészségbiz
tosítási Bizottságok (TEB) alakulnak. Utrejöbet a Vasutas Egészségbiztosítási Bi
zottság is. Felkerestük dr. Sándor Lászlót, az Egészségbiztosítási önkormányzat el
nökét, hogy er6sítse meg a hírt, és avassa be lapunk olvasóit a döntés hátterébe, a 
szükséges tudnivalókba. 

- A hír igaz - kezdte a táJé
koztatást az elnök. - Az év vé
géig létrejönnek a TEB-ek. 

- Ml lesz a funkciójuk, te
vékenységi körük? 

- A TEB-ek az Egészségbiz
tosítási Önkormányzat testületei 
lesznek, munkájukat az önkor
mányzat nevében, annak megbi
wából végzik. Tevékenységük 
elsósorban az önkormányzat ha
tározatai végrehajtásának segí
tése, a biztosítottak igényeinek 
jelzésére irányul. Összegyújtik 
az egészségügyi intézmények 
működésével kapcsolatos ta
pasztalatokat és ezek alapján 
a regionális érdekeket is szem 
elótt tartva - véleményezik a 
szerzódéskötéseket. A TEB-ek 
önállóan alakítják kapcsolatai
lcat, együttmúlcödésüket a terü
leten múlcödö szervezetekkel és 
szalcmai érdekképviseletekkel. 

- Ezek szerint a TEB
eknek ellen6rzési jogkörük és 
feladatuk is lesz? 

- Igen. A törvény által meg
határozott alapvetö feladatuk az 

i g a z g a t á s i  
szervek tevé
kenységének 
az ellenőrzése. 
Jogosítványaik 
részletes sza
bályait a szer
vezeti-műkö
dési szabályzat 
t a r ta l m azza 
majd. 

- Jelenleg 
m o n dh a t 
nak-e már er
ről valamit? 

- Az ellen
órzés elsődle
ges módja az 
i g a z g a t á s i  
szervek veze
tőinek beszá
mo Itatása, a 
külsö ellenőr
ző szervek és 
az igazgatási 

szervek által készített értékelö 
dokumentumok feldolgozása, a 
biztosítottak és a járulékfizetök 
tapasztalatainak egybevetése az 
igazgatási szervek értékelésével. 

- Mire terjednek ki javas
lattételi és véleményezési jo
gaik? 

- Az Egészségbiztosítási 
Önkormányzat közgyűlése elé 
kerülö valamennyi kérdésre, 
különösen a területi, regionális 
ellátás fejlesztésére. Az általá
nos eljárási szabályok keretében 
pedig a méltányossági ügyek el
bírálása, a járulékfizetési meg
állapodásokra, az egészségügyi 
szakellátás intézményeivel kö
tendö szolgáltatási szerződések 
megkötésére, illetve megszünte
tésére. A helyi eljárási rend ki
alakításában az igazgatási szerv 
vezetője kinevezésére és fel
mentésére. 

- Hány ilyen TEB lesz? 
�Húsz.Valamennyi megyé

ben létrehozzák. A Fövárosi és 
Pest Megyei Egészségbiztosítá
si Bizottság - mint a nevéből 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
PROGRAMJÁBÓL 

A nyugdíjas tagságról 
... .. A Vasutasok Szakszervezete vezető t��tület�i, �laps�er

vezerei az Országos Nyugdíjas Szervezete utján vegz, tagsaga 
érdekvédelmét. javítja a nyugdíjasok közösségi életének anya
gi és személyi feltételeit. ( ... ) 

Ennek érdekében a VSZ nyugdíjas szervezete: 
- határozottan fellép a nettó bérkiáramlással arányos, a 

nyugdíjak évenkénti emeléséhez: ( .. .) 
- szorgalmazza az értékvesztett nyugdíjak 1992-ben (Jl/cez-

dett ko"ekciójának fo(vtatását; ( ... J,. . .. - határozottan képviseli a nyugdljasok számara nyuJtott ed
digi szociális támogatások csorbítá! néllcülf megjel�n(tését; ( .. ) 

- támogatja a tényleges dolgozok egyseges fellepesét a vas
út hatékonyabb működéséért, a munkabérek fejlesztéséért és a 
munkahelyek védelméért folytatott küzdelmében: ( ... ) 

-fellép azért, hogy a kormány tartsa tiszt�letb�n. a_ d_emok
ratikvs választással létrehozott társadalomb1ztos1tas1 onlcor-
mányzatok önállóságát és dönt�eit; _(..-) _ . - ragaszkodik az önálló vasut-egeszségugy1 szolgáltatasok, 
valamint az önálló vasúti nyugdíj ügyintézés fennmaradásá
ltoz; (. .. ) _ - biztositja - a Vasutasok Szakszervezete válas_ztott t�u
leteiben - a nyugdíjas tagság szerepének megfelelo képvisele
tet." 

is kitűnik - közös lesz, buda
pesti székhellyel. A Vasutas 
Egészségbiztosítási Bizottság 
(VEB) tehát a húsz közül az 
egyik lesz. 

- Hány személlyel működ
nek majd ezek a bizottságok? 

- Létszámuk 11 fő lesz, ezek 
közül hatan a munkavállalók és 
öten pedig a munkaadók bizto
sítási képviselői. A TEB-ek kép
viselöit az önkormányzat köz
gyúlésében képviselettel rendel• 
kezö szervezetek az 1993. 
május 21-i önkormányzati vá
lasztások eredményei alapján -
delegálják. A munkaadók kép
viselőit az önkormányz.atba de
legáló szervezetek jelölik ki. 

- Köszönjük a tájékozta
tást. 

Kárpáti Sándor 

LAPZÁRTA UTÁN 

LÉTREJÖHET 

Vasutas 

Nyugdíj

biztosítási 

Bizottság 

A Nyugdíjas Önkormány
zat elnöksége J 995. május 
9-i ülésén hozott határozatá
ban javasolja a �özgyúlés
nek, hogy- a MA V Rt. spe• 
ciális helyzetére való tekin
tettel - levélben keresse 
meg a MÁV Rt. v�zetését 
azzal, hogy a MA V Rt. 
Nyugdíj Igazgatósága mel
lett, a megyei testületek min
tájára hozza létre a testületet. 

- A gazdasági helyzet, a tár
sadalombiztosítás anyagi gond
jai miatt a törvény az elmúlt év 
eleJétől teszi lehetővé biztosítá
si pénztárak létrehozását. Ezek 
közül a szombathelyi járműjaví
tósok a nyugdíjbiztosítási formát 
tartották legcélszerűbbnek. Min
den dolgol.6 pénztártag lehet. A 
MÁV Vasjármű Kft. maga is 
tagja lett a társaságnak. A mun
kavállalókat segítve, ebben az 
esztendöben átvállalta az alapí
tó dolgol.ók tagdíjainalc a meg
fizetését. A munkáltató kezdet
ben ingyenes helyiséghasznála
tot biztosít, és vállalja a múlcö
dés költéseit is. 

Dr. Kádár György még el
mondotta, hogy az alakuló köz
gyűlésen olyan alapszabályt al
kottalc, hogy a nyugdíjpénztár
hoz csatlakozhatnak a Vas, 
Győr-Moson-Sopron, Veszprém 
és Zala megyékben múlcödó ci
vil és vasutas intézmények, üze. 
mek és társaságok dolgol.ói is. 
Ezeket részletes, írásos ajánla
taikkal keresik meg. A bővítés 
célja, hogy a múlcödés költségei 
viszonyítottan minél kisebbek 
legyenek. lgy magasabb össze
geket tudnak majd tagjainak 
visszajunatnt. 

A kívülállók alapbérük 7 siíl
zalékánalc befizetésével lehetnek 
pénztártagok. Az ö esetükben 
1995-ben ennek felét, a befize
tés hónapjában, a munkáltatójuk 
a személyi jövedelemadójukból, 
adó-visszatérítés céljából levon
hatJa. 

Sz. J. 1. 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

KARÁDI LÁSZLÓ 
a VSZ szombathelyi területi bizottság titlcára 

Az eredményeinkről- feladatainkról 

... ,,Sikeresek a szolgá
lati helyek vezetói és a 
VSZ tisztségviselói 
részvételével szerve
zett közös fórumaink, 
melyeket az üzletigaz
gatóság vezetése is tá
mogat. Ezzel az euró
painak mondható mód
szerrel az első pillanat
tól kezdve befolyásol
ni tudjuk a tagjainkat 
érintó munkáltatói el
képzeléseket." 

... "Biztosítanunk kell tagjaink és tisztség
viselőink védelmét, hogy állandóan érez
hessék: a Vasutasok Szakszervezetében tá
,nasua találnak." 

Csak az ne jöjjön el 
az üzemi tanácsi 

választásokra 

aki úgy érzi, hogyha 

megszunne 
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a kollektív szerződés, 

egyéni munkaszerződésében 

legalább ugyanolyan jó 

feltételeket tudna magának 

kialkudni. 

A többieket várjuk! 

Vasutasok 
Szakszervezete 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

KIS AMÁS 
a VSZ járműjavító kft.-k íntézöbizottságánalc titkára 

Az eredményeinkről - feladatainkról 

... ,,Az intézóbizottság
hoz tartozó jánnűjavi
tó üzemek önálló gaz
dasági társasággá való 
átalakulása során sike
rült a munkavállaló� 
számára megőriznünk 
néhány alapvető vasúti 
kedvezményt, többek 
között tagjaink és csa
ládtagjaik utazási ked
vezményét." 

... "A MÁV Rt.-től mint tulajdonostól sze
retnénk követelni azt a megrendelési szin
tet, melyre a Vasutaso_k Szakszerveutefelé 
korábban ígéretet tett, hisz csak ez bizto
slthatja megnyugtatóan tagjaink sorsát." 
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Mérlegelj és szava 
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A mérleg ezen oldalán a Vasutasok 
Szakszervezete értékei és törekvései szerepelnek. 

A munkahely védelme 
Kollektív szerződés 
Bérmegállapodás 
Vasútegészségügy 

Biztonságos munkakörülmények 

Egység 
Szakértelem 

Sztrájlcképesség 
A munkaadótól pénzügyileg 

független szervezet 

a 

Ebbe a serpenyőbe tettük mindazt, ami ellen a 
szavazatoddal védekezhetsz. 

Bizonytalanság 
Kiszolgáltatottság 

Egyéni munkaszerződés 
Szakmai ártalmak 

Romló munkahelyi állapotok 

Megosztottság 
Hozzá nem értés 

Félelem 
Vagyonmegosztás 

5 perc a munkaidóöől? Megéri! 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

DR.M R 
a VSZ elnöke 

Az eredményeinkről - feladatainkról 

... ,,A vasutasoknak si
került megvédeniük 
alapvető jogaikat. A 
MA V kollektív szerző
déséért vívott eredmé
nyes küzdelmünk vala
mennyi magyar mun
kavállaló sorsára kiha
tó jelentőségű, törté
nelmi esemény volt." 

..• ,, Csak teljes körű összefogással érhet
jük el azt a hatékonyságot, melyre mind
annyian vágyunk. Az üzemi ta.nácsi válasz
tások arra adnak lehetőséget, hogy ismét 
bebizonyftsuk partnereinknek: komolyan 
vesszük magunkat" 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 
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a VSZ alelnöke, 
a MÁV Rt. központi üzemi tanács elnöke 

Az eredményeinkről - feladatainkról 

... ,,A VSZ alelnöke
ként és a központi üze
mi tanács elnökeként is 

a kollektív szerződés 
ismételt megkötését és 
a szociális juttatások 
további biztosítását 
tartom a legfontosabb 
eredménynek, hiszen 
az üzemi tanácsok jo
gosí tványai így meg
erősödtek." 

..• ,,A választások sikerre vitelét és azt kö
vetően az új üzemi tanácsok megalakulá
sát tartom a legégetőbb feladatnak, azért, 
hogy a jövőben is működjön a részvétel in
tézménye a MÁV Rt-né/ és a gazdasági tár
saságoknáL " 

Csak a vasutasság 

biztosíthatja mindazt, 
am·re va amennyiünknek 

szüksége van: 

- védelmet a munkáltatóval szemben, 
- erőt a gyengébbeknek, 
- támaszt a bajban, 

- valódi érdekvédelmet, 
- igazságosabb közteherviselést, 
- javuló munkakörülményeket! 

A megbontott egység 
visszaállítható, csak Önön múlik! 

Válassza a 
VASUTASOK 

SZAKSZE VEZETÉT! 

Válassza az 
EGYSÉGET! 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

GYŐRI ISTVÁN 
a VSZ alelnöke 

Az eredményeinkről - feladatainkról 

... ,.Kizárólag a Vas
utasok Szakszervezete 
vett rész azokon a tár
gyalásokon, melyek 
eredményeként vissza
állt a régi rend a me
netkedvezmények te
kintetében. Örülünk, 
hogy valamennyi vas
utas kollégánk számá-
ra fontos eredményt 
tudtunk elkönyvelni." 

... ,,Mint a nyugdíjbiztosítási önkormány
zat képviselője, mindent meg kívánok ten
ni, hogy a vasút terüll!tén is önálló társa
da/ombiztosftási önkormányzat alakulhas
son." 
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Nem maradnak 
munka nélkül 

A VSZ tárgyalást kezdeményezett 
a GySEV elnök-vezérigazgatójával 

A tárgyalóasztalnál: dr. Márkus Imre, Berényi János, 
Balogh László és Bircher Antal 

Mint ismeretes, a GySEV a 
jövőben a pályafelügyeletet 
önállóan, saját létszámmal kí
vánja ellátni. Ebhez a győri pá
lyafenntartási főnökség soproni 
kirendeltségének a létszámából 
mintegy hetven dolgozót terv�z
nek átvenni. A többiek a MA V 
Rt keretén belül dolgozhatnak 
tovább. Bár a tárgyalások már 
korábban megkezdődtek, meg
egyez.és azonban még eddig nem 
jött létre. 

A Vasutasok Szakszerveze
tének vezetői, érzékelve a sop
roni kirendeltség szakszerveze
ti bizottságának és VSZ tagjai
nak a tárgyalások elhúzódása 
miatti aggodalmát, tárgyalást 
kei.deményeztek Berényi János
sal, a GySEV elnök-vezérigaz
gatójával. Ennek célja az volt, 
hogy a legilletékesebb vezetőtől, 
közvetlenül szerezzenek infor
mációt a tárgyalások állásáról. 
Erre a megbeszélésre - melyen 
a szakszervezetünket dr. Márkus 
Imre elnök, Bircher Antal, a 

VSZ GySEV területi bizottságá
nak titkára és Balogh László, a 
VSZ pályagazdálkodási intéző
bizottság titkára képviselte -
május 3-án, a GySEV vezérigaz
gatóságának budapesti székhá
zában került sor. 

Berényi János ígéretet tett 
arra, hogy május végén, ha el
készülnek a döntés előkészítésé
hez szükséges számítások. szak
szervezetünk vezetőivel is kon
zultál. 

A Vasutasok Szakszervezete 
egyébként folyamatosan tájéko
zódik a tárgyalások alakulásáról, 
és a fejleményekről tájékoztatja 
majd az érdekelteket. Kinyilvá
nította azt a szándékát is, hogy 
az átszervezésekkel kapcsolat
ban igényli: az érdemi tárgyalá
sokba vonják be a Vasutasok 
Szakszervezetének a szakértőit. 

Minden jel arra utal, hogy 
nem maradnak munka nélkül a 
győri pályafenntartási főnökség 
soproni kirendeltségének a dol
gozói. 

KÖZLEMÉ Y 
1. A Vasutasok Szakszervezete választmánya üdvö7.Ö

li, hogy a vasutasságot képviselő három reprezentatív 
szakszervezet által közösen meghirdetett és végrehajtott 
1995. április 20-tól, 86 órán át tartó általános vasutas
sztrájk eredményeképpen létrejött a kollektív szerződést. 

2. Elismerésünket fejezzük ki valamennyi sztrájkban 
tevőlegesen részt vevő, illetve más módon támogató VSZ.
tagnak és vasutas kollégánknak a munkavállalók alapve
tő jogai megvédésében kinyilvánított példamutató maga
tartásáért. 

3. Köszönjük a magyar társadalom, különösen az uta
zóközönség és fuvaroztatók megértő hozzáállását és tü
relmét, mellyel megkönnyítették a feszültségektől és kel
lemetlenségektől sem mentes időszak mielőbbi lezárását. 

4. Köszönetünket fejezzük ki a törekvéseinkkel szoli
daritást vállaló valamennyi szakszervezeti szövetségek
nek és tagszervezeteiknek. 

S. Megköszönjük a megállapodás megkötésében köz
vetlenül és közvetve részt vevő személyek és szerveze
tek békéltető szándékú segítségét. 

6. Köszönet a társadalmat objektíven tájékoztató írott 
és elektronikus sajtó munkatársainak, akik hozzájárultak 
az események tényszerű megismertetéséhez. 

7. Köszönjük a sztrájk törvényes és fegyelmezett lebo
nyolitását biztosító operatív bizottságok tagjainak szak
szerű és higgadt együttműködését. 

+l Végül, de nem utolsósorban bízunk abban, hogy a 
tulajdonosi jogokat gyakorló konnány. és a MÁV Rt._ ve
zetése a jövőben a munkavállalók jogainak és érdekeinek 
tiszteletben tartásával elkerülhetővé teszi hasonló konf
liktusok kialakulását. 

Budapest, 1995. április 25. 
Vasutasok Szakszervezete 

. választminya 

MAGYAR VijUTij 

Cukorbeteg gyerekek 
nyári üdültetése 

A Vuutas Cukorbetegelc Egyesülete, az egri és a nyfrségi diabé
tesz egyesületekkel közösen, június 12-18-ig, majd augusztus 1-8-
ig - korlátomtt S7.ámban -, csekély térités ellenében, üdülést szer. 
vez vasutas szülők cukorbeteg gyerekei részére, 6-12 éves korig. 
Az üdülés helye: Nyíregyháza Sóstó. Jelentkezés írásban Pá.uu Jenő 
ügyvezet6 elnöknél. 

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 41. 

MÁJUS 20-26-IG PÉCSETT 

Nemzetközi Vasutas 
Eszperantó kongresszus 

A Vasutas Eszperantisták Nemzetközi Szövetségének (WEF) 24 
országban van helyi szervezete. A magyar vasutas eszperantisták 
közel négy évtizede, 1957 óta vesznek aktívan részt a szervezet 
munkájában. Tevékenységüket, mindenekelőtt közreműködésüket 
a szakirodalom és a szakszótár szerkesztésében, mindenütt nagyra 
értékelik. 

A nemzetközi szövetség az idén tartja 47. kongresszusát, melyet 
május 20-26-ig Magyarországon, Pécsett rendemek. A házig� 
magyar vasutas eszperantisták gazdag és színvonalas szakmai és 
kulturális programokkal várják a kongresszus részvevőit. 

A szolnoki példa 
követendő 

A Szolnoki MÁV Kórház és 
Rendelőintézetben az elmúlt két 
hét alatt 120-an csatlakoztak a 
Vasutasok Szakszervezete tag
ságához. A változásban döntő 
szerepe van a vasútegészségügy 
jelenlegi helyzetének. A tulajdo
nosi viszony nincs rendezve. Az 
itt dolgozók félnek attól, hogy 
az államegészségügyben terve
zett változások (például kórházi 
ágyak megszüntetése, közalkal
mazottak létszámleépítése, sza
natóriumok privatizálása, bete
gek önköltséges gyógykezelése) 
kihatnak a vasútegészségügy 
munkavállalóira is. 

A vasút-egészségügyi dolgo
zók többsége a MA V-hoz tarto
zást látná biztosabbnak, többek 
között a kedvezmények megma
radása miatt, például ingyenes 
arcképes igazo Ivány, kamat
mentes kölcsön, szolgálati lakás 
stb. E kedvezmények kiharcolá
sában a Vasutasok Szakszerve
zetének döntő szerepe volt. A 
kedvezmények megőrzése, a 
munkahelyek megtartása csak 
erős szakszervezettel lehetséges. 
A jelenlegi bizonytalan helyzet 

tehát elgondolkodásra késztette 
a vasút-egészségügyi dolgozók 
egy részét. Mutatja ezt a Szol
noki MÁV Kórház és Rendelő
intézet, valamint a zalakarosi 
MÁV Gyógyház 96 százalékos 
szervezettsége is. 

A vasútegészségügy területén 
az elmúlt egy hónap alatt az if
júsági tagozat ismét megkezdte 
működését. Jelentősen részt 
vesznek a tagszervezésben és a 
helyi szb-titkár munkáját segí
tik, szem előtt tartva a közelgő 
közalkalmazotti tanácsi válasz
tásokat. 

Nem titkolt cél a Vasutasok 
Szakszervezete minél nagyobb 
számú jelöltjeinek a megválasz
tása. Kérjük a vasút-egészség
ügyi intézmények dolgozóit, 
hogy minél nagyobb számban 
kövessék a Szolnoki MÁV Kór
ház és Rendelőintézet, valamint 
a zalakarosi MÁV Gyógyház 
példáját, belépésükkel és szava
zatukkal erősítsék a Vasutasok 
Szakszervezetét. 

Locsodi-N agy Imre, 
ifjúsági tagozat 

vasútegésuégügy 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

PRÓ Y-SÁNDORNÉ 
a VSZ vasút-egészségügyi intézőbizottság titkára 

Az eredményeinkról - feladatainkról 

... ,,A legfontosabb 
eredmény az, hogy ma 
még - ha minden 
részletében nem is ren
dezetten-, de létezik 
önálló vasútegészség-
.. '' ugy. 

... ,,Nemcsak a vasútegészségügyben dol
gozók, hanem az egész vasutasság érdeke, 
hogy a jövőben biztosnak tudhassuk a MÁV 
egészségügyi intézmények vasúthoz kötő
dését, és azt, hogy ezekben a vasutasok 
mindig a megfelelő ellátást kaphassanak." 

Azért szavazok a 

jelöltjeire, hogy: 

✓ tovább erősödjön a vasutasság 

egysége, 
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✓ megőrizzük kollektívszerződés

kötési képességünket, 

✓ ne legyen hézag a munkavállalók 

érdekképviseletében, 

✓ támogathassuk a nyugdíjasokat, 

✓ elismertessük a nők sajátos 

helyzetét, 

✓ segíthessük a fiatalokat! 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

EGYED FERE CNÉ 
a VSZ anyaggazdálkodási intézőbizottság titkára 

Az eredményeinkról - feladatainkról 

... ,,Az elmúlt évek
ben szakszolgálatun
kat nagyon sok táma
dás érte, ennek ellené
re sikerült megőriz
nünk tagjaink foglal
koztatásbiztonságát." 

••• ,,Az anyaggazdálkodás átszerver.ése so
rán minden egyes tag�nk sorsát megnyug
tatóan kell rendezni. " 





1995. MÁJUS 17. MAGYAR VASUTAS 
TERÜLETI PROFITCENTRUMOK 

, 

A MA V Rt.-nél előtérbe került 
a decentralizált gazdálkodás 

Az új gazdálkodási rendsz.er 
bevezetésének alapvető célja a 
MÁV Rt. működésének gazda
ságosabbá tétele, a 2117 /l 994. 
sz. kormányhatározatban előírt 
eredménypozíció javítása. Nem 
kisebb célkitűzésről van szó, 
mint arról, hogy a 13 milliárd 
forintot kell „kigazdálkodni" a 
tervezetten felüli veszteségek 
elkerüléséhez. Ezen belül kez.el
ni kell az előirányzatot megha
ladó infláció miatt jelentkező 
többletköltségeket. Mindezek 
teljesítése után a fennmaradó 
eredmény lehetőséget ad az ér
dekeltségi (motivációs) rend
sz.erben meghatározott személyi 
juttatások fiz.etésére. Nagy a vá
rakozás az új gazdálkodási rend 
iránt, amelynek teljesülését az 
egyidejűleg bevezetésre kerülő 
érdekeltségi rendszerrel kíván
ják elősegíteni. 

A MÁV Rt. gyakorlatilag már az év elejét61 egy új bels6 
gazdálkodási módszert alkalmaz, amelyet controlllng ter
veúsi és besúmolási rendszernek II nevemek. Az új gaz
dálkodási módszer m vonásaiban annak ellenére mfiködik, 
hogy alkalmazását utuitásokban eddig még nem szabályoz.. 
ták. Azt tervezik, hogy május végéig a szükséges intézkedé
sek (utashások) valamennyi szinten elkészülnek. 

elsősorban gazdasági feladat, de 
néhány kérdésben érinti, befo
lyásolja a munkavállalók élet- és 
munkakörülményeit, sőt kiha
tással van a foglalkoztatott lét
számra, ezért érdekvédelmi 
szempontból is figyelmet, bele
szólási lehetőséget igényel. 

Az új gazdálkodási rendsz.ert 
alapvetően négy alapelv határoz
i.a meg: 

- a feladatok és a felelősség 
nagyfokú decentralizálása, 

- a gazdálkodó szervez.etek 
önállósága a feladatok végrehaj
tásában, 

- a gazdálkodás mutatóinak 
pénzbeli mérése, ahol a megha
tározó elem az évi eredmény 
(nyereség), 

- a vez.etők és a munkavál
lalók anyagi érdekeltsége az 
eredmények elérésében. 

A fenti alapelvek érvényesí
tése érdekében profitcentrumo
kat alakítottak ki, egyrészt szak
áganként, másrészt területen-

ként. Szakáganként összesen 14 
profitcentrum működik, míg a 
területi profitcentrumok az üz
letigazgatóságok, illetve a 
Záhonyi Üzemigazgatóság. A 
profitcentrumokon belül al-pro
fitcentrumokat alakítanak ki. 
Ezek a szakszolgálatok üzlet
igazgatósági, szervezeti és 
egyéb egységei. 

A profitcentrumok részére 
bevételi, költség- és eredmény
terveket határoznak meg. Ez.ek 
két részből tevődnek össz.e: 

- a elsődlegesen elszámolt 
bevételekre és ráfordításokra 
(saját bevétel, illetve költség), 

- a közvetett, controlling 
rendszerben rájuk osztott bevé
telekre és költségekre. 

Termész.etesen a kétféle bevé
tel és költség összesítése után 
lehet számítani az eredményt. 
Az ily módon számított bevétel
ráfordítás-eredmény már figye
lem be veszi a felelősség
megosztás elvét, illetve a ráha
tás mértékét. A profitcentrumok 
és al-profitcentrumok ered
mény-alakulásának ellenőrzését 
és értékelését havonta két lép
csőben végzik el: 

- először az elsődleges elszá
molt bevételek és költségek terv-

Huszonöt éves a VKDSBE 
balatonfüredi üdülője 

A Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Segélyező és Biztosító 
Egyesülete (VKDSBE) az elmúlt év októberében Budapesten ünne
pelte megalakulásának 100 éves évfordulóját. Fél évvel később, 
április 18-án, az egyesület balatonfüredi üdülőjében rendeztek meg
hitt, családias ünnepséget. Ez is évfordulóhoz kötődött. Füreden 
ugyanis 25 évvel ez.előtt, 1970. május l -jén nyílt meg és fogadta 
elsó vendégeit a szép környezetben, az Állami Kórház szomszédsá
gában épült üdülő. 

A jubileumi ünnepséget - melyen az egyesület vezetőin, a vá
lasztmány több tagján kívül megjelent dr. Szalai László, Balatonfüred 
polgármestere és Nagy Jenő, a város országgyűlési képviselője-, 
Birkás Gyula üdülővez.ető nyitotta meg. A házigazda köszöntője után 
Márton András, az egyesület ügyvez.ető elnöke ismertette az üdülő 
negyedszázados történetét. Mint mondotta: egy reprezentatív szá
mítás szerint, a nyitástól napjainkig mintegy 65 ezren vették igény
be az üdülő átlagon felüli szolgáltatásait. Ebbe az egyesület tagjain 
kívül a korábbi évek vasutas-szaksz.ervez.eti beutaltjai és az ÖT A 
szociális gondozottai is beleértendők. Az első években egy-két he
tes SZOT-beutalóért 216, az egyesületi tag napi 36 forintot fiz.etett. 
Ma, elősz.ezonban 1300, fősz.ezonban 1450 forint, plusz áfa a napi 
ellátás díja, amihez az egyesület személyenként napi 250 forint té
rítéssel járul hozzá. 

Az eltelt negyedszázad alatt nemcsak az árak emelkedtek, az üdülő 
arculata is sokat változott. Az időközben megújult választmány so
nin kívül hozzájárult az épület felújításához. 1992. ősz.én az Állami 
Kórházból addig „vásárolt" gőzt saját kazán megépítésével váltot
ták ki. A következő év első negyedévében pedig megtörtént a belsó 
korsz.erúsítés. Elkészültek a fürdőszobák, az új beépített sz.ekrények, 
megjavították a nyílászárókat, a szobák pedig űj padlószőnyeget 
kaptak. A múlt nyári fősz.ezon után - a korszerűsítés második üte
mében - kezdtek hozzá a konyha átalakításához, a bejárat és a te
rasz-presszó építéséhez. Ez a nagyszabású átalakítás, amely hotel 
rangra emelte az épületet, 50 millió forintjába került az egyesület
nek. 

A fejlesztés azonban ezzel még nem ért véget. Az ügyvez.ető el
nök a jövőről szólva ugyanis elmondotta, hogy amint a pénzügyi 
fedezet meg lesz, hozzáfognak a tetőtér-beépítéshez. Ezzel 10-12 
apartmannal gyarapodna és új külsőt kapna ez a patinás egyesületi 
üdülő. 

Márton András befejezésül köszöntötte az üdülő dolgozóit, köz
tük Birkás Gyulát, Sárdi Józsefet, Egyed Antalnét és Nagy Istvánnét, 
akik a megnyitás óta, megszakítás nélkül dolgomak Füreden. 

visi 

hez viszonyított elmozdulását 
értékelik, 

- másodszor a közvetetten 
számított, ún. osztott bevételek 
és ráfordítások változását veszik 
számba. 

Az így számított eredmény -
a módosító tényezők figyelem
bevétele mellett - egyúttal a 
motivációs rendszerbe alkal
mazható eredményt is jelenti. 

Külön figyelmet és körülte
kintő döntést igényelnek azok az 
év közbeni intézkedések, ame
lyek több szakszolgálatot, elté
rő területeket érintenek. Ugyanis 
a közös felelősségi elv alapján 
egy-egy profitcentrum döntései 
kihatnak a társ-szalcszolgálatok
ra és esetenként a többi terület 
eredményalakulására. Emiatt 
szükséges, hogy gazdasági dön
tések, illetve akciók esetén a 
kezdeményező profitcentrum, 
al-profitcentrum az érdekelt fő. 
osztályokkal egyeztető tárgya
lást hívjon össz.e. Itt kell megál
lapodást kötni a bevételszerző 
akció költségvonzatainak ellen
tételezéséről. Minden akció előtt 
a kezdeményező elsőrendű fel
adata meggyőződni arról, hogy 
az intézkedés a MÁV Rt. szem
pon tj ábó l eredményjavító-e. 
Alapvető, hogy nem indítható 
olyan akció, amely a szolgálta
tási színvonal romlását eredmé
nyezi és hasonlóan nem lehet a 
MÁV eszközállománya műsza
ki romlását előidéző akciót ter
vezni. 

A gazdálkodást folyamatosan 
ellenőrizni és elemezni kell, 
mert csak így biztosítható az 
eredményalakulás érdemi befo
lyásolása. Nem elégséges az el
sődleges tervek alapján végz.ett 
kontroll, hanem az osztott és át
számított bevételeket és ráfordí
tásokat is folyamatosan figye
lemmel kell kísérni. 

A MÁV Rt. új belső gazdál
kodási rendszerének bevez.etése 

A költségek közül a bérkölt
séget kell olyannak tekinteni, 
amely kihatással van a foglal
koztatottak számára Így van ez 
most is, hiszen olyan bérköltsé
gek kerültek meghatározásra, 
amely a szükségesnél is keve
sebb létszám alkalmazását teszi 
lehetővé. Ezért szükség van 
olyan bérköltségek meghatáro
zását szorgalmazni, amelynek 
nincs számottevő létszámcsök
kentési vonzata. 

A bérköltség nagysága befo
lyásolja a különböző címeken 
kifiz.etbető bérek nagyságát (pél
dául készenléti díj, túlóra, mű
szakpótlék stb.). Így ha az ilyen 
címen kifizetett összegek csök
kennek, ez mérsékli a munkavál
lalók keresetét, és a szolgálati 
vezetőket a dolgozók számára 
kedvezőtlen munkaidő-beosztá
sok bevezetésére készteti. 

Az új gazdálkodási módszer
hez kapcsolódó érdekeltségi 
(motivációs) rendszer pozitív 
irányba befolyásolhatja a mun
kavállalók keresetét, ha az tény
leges eredményeket produkál. 
Nem mindegy viszont, hogy a 
munkavállalók között felosztha
tó anyagi juttatásokat milyen 
formában és arányban kapják 
meg az érintettek. Az érdekkép
viseleti sz.erveknek az igazságos 
és lehetőleg minél szélesebb kört 
érintő elosztást kell szorgalmaz
Dl. 

A Vasutasok Szakszervezete 
részt kíván venni a különböző 
szabályok kialakításában. Az új 
rendszer működését figyelem
mel kíséri, és rendszeres tájé
koztatást igényel az eredmények 
alakulásáról, illetve a motiváci
ós rendszer működéséről. A 
MÁV Rt. vez.etői eddig szóban 
olyan tájékoztatást adtak, mely 
sz.erint az új belső gazdálkodási 
rendszer eddigi tapasztalatai 
kedvezőek, javult a gazdálkodás 
hatékonysága. 

Dr. Simon Jó:r.sef 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 

LEPESIZOLTÁN 
a VSZ pécsi területi bizottság titkára 

Az eredményeinkről - feladatainkról 

... ,,A legutóbbi válasz
tások alkalmával sike
rült megerősíteni az 
tisztségviselői gárdán
kat. Tagjaink jobb tá
jékoztatására rendsze
resen megjelentetjük a 
Dunántúli Vasutast." 

... ,,Tovább kell javltanunk a vasutasság 
egységét és akcióképességét, ami azért is 
klván sok energiát, mert a második legna
gyobb területű üz/etigazgatóságon fejtjük 
ki tevékenységünket " 
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A Vasutasok Szakszervezete 

- a munkahelyek biztonságáért, 
- tisztességes megélhetést biztosító 

fizetésekért, 
- foglalkoztatási és szociális biztonságot 

nyújtó kollektív szerződésért, 
- önálló vasútegészségügyért, 
- biztonságos munkaköriilményekért 

fogtak össze! 

VASUTASOK 
SZAKSZERV TE 

Csatlakozzon hozzánk 
és válassza a 

Vasutasok Szakszervezete 
jelöltjeit! 

Válaszd a Vasutasok Szakszervezetét! 
, , 

V ALET LASZLO 
a VSZ területi irányítási központok intézőbizottságának 

titkára 
Az eredményeinkről - feladatainkról 

... ,,A VSZ 1994. évi 
kongresszusát követő
en létrejött intézőbi
zottság titkáraként a 
legnagyobb eredmény
nek azt tartom, hogy 
végre létezik egy olyan 
testület, mely a közép
irányítói és védelmi 
feladatokat ellátók 
gondjait közvetlenül és 
hatékonyan feltárja." 

.•• ,,Sajnos a MÁV Rt átalakltása tagjain
kat is érinteni fogja. Mindent el kell kö
vetnünk, hogy egyetle_n emberi sors se ma
radjon rendezetlen e nehéz feladat elvég
zése során. " 









GKEZDŐDÖ'IT A SZAVAZATOK 
ZESÍTÉSE 

A vasutasok 
bizonyítottak 

A VASUTASSZTRÁJK EREDMiNYE 

Bérpótlékok a kollektív 
szerződésben 

A MÁV Rt. az összes bérköltségének mintegy 1S-20 
szizal&át m.eti ki pótlékként Az áprilisi vasutassztrájk 
egyik nagy eredménye: a pótlékok mértékében a korábbi 
helyr.ethezk6pest �és nem történt, annak ellené
re, boJY a munkáltató a legtöbb p6tl6knál csak a töivény
ben eltffit m6rtSa1 pótl6kok fizetéi6t tervezte. 

(/Htiflllk kqn,mk 2. oldaláll ttilállu1l6J 

��ö� 

Dbb a munkabaleset! 
Három baWo• �esd töttait a vasútnál az 

els6 negyedévben.·.� 1000 f'6rc es&balésetck 
swna t◄J száz.aJékbl n6tt, a kiesett munka,
� pedig 13 százalékkal emclkmkk. A bal
esetek okát elemezve meg&Uapfthat6, hogy az 
esetek 60 s:iáz.ala:ka környezeti hatás; anyag, 
gép, b.,reod� �öz hibájú-a vezethet4 
vissza. "Újabb vismal�ek, közönynek he
lye nincs, erre figyelmeztetnek bennünket az 
cli6 JlólYedév munkabaleseti adatai" - írja a 
szcrz6nk,; , •l•'·&Jr.e,<a< 

(ÍrtJauk a 3. ofiliilon o1viiálid6:) 

Nem mindennapi ldJriJlménjék liözö(t, nem 11íinde"""jii 
tétforgqtt metán, amikor_,,,, ttiiiibolat b � 
delmi iqvlselólret válaatolnmk a MÁ.Y Rt.-liélá ti 11WU

úti tevékenységet llégz6 gar.daságt t6rsas6,alrn44 inth
mé,ryeWI. A nem mindennapi lt.iriilmén,t tu jelimietflt. 
hlJgy a választbalrat mepl6z4 IJl4 alatt a Wlll(IIU _,. 

�lret a 1'Plllkaad6 sztr4//cb4 �-- Upm
attr,r a legtöbb szolgálati belyer, tu iir.emi tai,l,csi wt.. 
lasztásokkal egy id6bffl lt.itötték meg a 1Ngáll4]Jodúo
lrat a kol'/ektlv sr.errlldb helyi ffeggeUlrér6l. A tb •ltát 
nem volt szolrltsós: 11 vál4'Ztáaok emhnillJfdr'ill a JIIUll,ó 

/ravdllal6k arról adtak tanúbizonyságot, hop ;pnu be 
lehet vonni 6/a?t a iomilrat h-lnt6 kérdések•� 
lásába. 

Természetesen, ,,.int minden 1'6lasztást. a ""'6tani üze-
mi tanácsi b munkavédelmi ltApviséló wJlantá.fokat is 
„lrampány" el6zte meg. A hbwrú 'IWtlft áetlr 'áHtwuft1M. 
mint hogy: a tagság is a naltszerlez.et 1'0Jn41 illrliblien 
talállrDztake�. Ennek pedig leífk11t<M"'1J� 
tlllata (1%volt: az.,,,..kidhYll.l a�tlólli*:fi. 

IJ,·.!IMIM. 
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: 1 m, Gli�smisSZfüJK ElmÍJMENYE d 
A helyettesítés szabályairól 

Több olvasónk fordult homok panasszal, hogy helyettesítést végutt és vagy egyáltalán nem, 
vagy csak részben, illetve hosszas vita után részesült helyettesítési díjban. Olvasóink kérdez
ték című rovatunkban most megismertetjük a helyettesítésre vonatkoro szabályokat. 

A helyettesítés szabályait a Munka Törvény
könyve 105. §-a és ehhez kapcsolódóan a kollek
tív szenódés 61. §-a tartalmazza. A helyettesítés
nek két formája alakult ki: egyik esetben a mun
kavállaló nem látja el eredeti munkakiirét, mást 
helyettesít, a másik esetben saját munkakörének 
ellátása mellett ellát részben vagy egészben egy 
másik munkakört is. A MÁV Rt.-nél mindkét eset 
meglehetősen gyakran előfordul. 

Helyettesítésre mindkét esetben a munkálta
tó utasítására kerül sor. A kollektív szerződés 
61. §-a előírja, hogy a helyettesítést írásban kell 
elrendelni, ebben meg kell jelölni a helyettesítés 
várható időtartamát és a helyettesítési díjqt. A 
munkavállaló gyöz.ödjék meg arról, hogy az el
rendelés megfelel-e a formai és tartami követel
ményeknek. 

Ha munkakörébe nem tartozó 
munkát végez 

A helyettesítés díjazása tehát eltérő attól füg
gően, hogy a munkavállaló ellátja-e saját munka
körét vagy nem. Amikor a dolgozó saját munka
körét nem látja el, vagyis teljes munkaideje alatt 
munkakiirébe nem tartozó munkát végez, ez tör
ténhet szolgálati fönökségén, vagy másik szolgá
lati főnökségnél. A Munka Törvénykönyve 105. 
§-a értelmében a munkavállaló - különösen in
dokolt esetben - munkakiirébe nem tartozó mun
kát is kiiteles ellátni, illetve állandó munkahelyén 
kívüli munkavégzésre is kiitelezhető. Ilyen esetek
ben a munkavállaló a következő díjazásra jogo
sult: 

A fő szabály szerint a ténylegesen ellátott mun
kakörnek megfelelő bérezésre (alapbérre, bérpót
lékra) jogosult. Létezik azonban egy garanciális 
szabály, az előbbiek szerinti díjazás nem lehet ke
vesebb a munkavállaló átlagkereseténél. Az átlag
keresetet a Munka Törvénykönyve 152. §-ában 
meghatározottak szerint kell kiszámítani, vagyis 
az átlagkereset-számítás alapjául az utolsó négy 
naptári negyedévben kifizetett munkabérek szol
gálnak. Az egy órára vagy egy munkanapra eső 
átlagkeresetet úgy kell kiszámítani, hogy a mun
kavállalónak az irányadó időszakban kifizetett va
lamennyi munkabér címén kifizetett összeget (sze-

mélyi alapbér + pótlék, túlóradíjazás, készenlét, 
ügyelet díjazása stb.) osztani kell a törvényes mun
kaidővel (tehát a túlmunka, készenlét, ügyelet ide
jét figyelmen kívül kell hagyni). Fentieken kívül 
kiküldetési költségtérítés is jár, ha a dolgozót ál
landó munkahelyén kívüli helyettesítésre kötelez
ték. 

Ha saját munkakörének 
ellátása mellett helyettesít 

A díjazás tekintetében más szabályok vonatkoz
nak a munkavállalóra, ha saját munkakörének el
látása mellett távollévő dolgozót helyettesít. A he
lyettesítésnek ez a módja a dolog természeténél 
fogva csak a munkavállaló eredeti szolgálati fő
nökségénél lehetséges. Lényeges kérdés, hogy a 
Munka Törvénykönyve 105. § (3) bekezdése ér
telmében a munkavállalót helyettesítési díj illeti 
meg, mégpedig az első naptól kezdve. Az új kol
lektív szerz.ödés 61. §-a megállapította az erre vo
natkozó részletes szabályokat (e lapszám részle
tes ismertetése a bérpótlékokról szóló írásban ta
lálható). 

Munkavállalói szempontból esetenként a helyet
tesítés terhes lehet, ezért a Munka Törvényköny
ve garanciális szabályokat állapított meg. Ezek a 
következ.ök: 

- A helyettesítés a munkavállaló eredeti be
osztására, képzettségére, életkorára, egészségi ál
lapotára vagy egyéb körülményeire aránytalan sé
relemmel nem járhat. Helyettesítésre a munkavál
lalót naptári évenként kettő hónapra (a részlethe
lyettesítéseket összevontan kell számítani) lehet 
kötelemi, eltérő megállapodás azonban lehetsé
ges, vagyis a munkavállaló beleegyezése esetén a 
helyettesítés az előbbiekben említett időtartamot 
meghaladhatja. 

- Fontos szabály, hogy a női munkavállaló 
beleegyezése nélkül nem kötelezhető más helység
ben végzendő munkára terhességéneknegyedik hó
napjától kezdődöen gyermeke hároméves koráig. 

A szakszervezeti tisztségviselőknek ügyelniük 
kell a fenti szabályok betartására, és sérelem ese
tén pedig nyújtsanak érdekvédelmet az érintett 
munkavállalóknak. 

Dr. Garabon Sándor 
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Erdekvédelmi 
tárgyalások 

1995. m<Uu.,· 19. 

A VSZ képviselői dr. Herczogh László állam
titkár-helyettes megbeszélésen vettek részt, ahol 
a Munka Törvénykönyvének néhány sarkalatos 
pontja volt a téma. A tárgyaló delegációt dr. Vágó 
János az MSZOSZ alelnöke vezette. Szakszerve
zetünk résúröl az alábbi normaszöveg-módosítás 
hangzott el: az átlagkereset-számítás szabályai, 
különös tekintettel a távolléti időre fizetett bér tár
gyában. (A távolléti időn a. szabadságot és beteg
szabadságot értjük.) 

- Az MT 117. § (4) bekezdésének kiegészíté
sét indítványoztuk a vasúti közlekedés törvényi 
szövegbe történő felvételével. 

- Az MM részéről dr. Herczog László állam
titkár-helyettes a fenti kérdések szabályozásától 
nem zárkózott el. 

- A VSZ a normaszöveg-módosítás törvényi 
szövegének elkészítésére, annak indoklására és 
parlament elé terjesztésére a szükséges lépéseket 
megtette. 

1995. május 22. 

Ülésezett a VÉT. Napirend előtt a VSZ kifogá
solta az alábbiakat: 

- A központi igazgatás területén, de különö
sen az üzletigazgatóságok területén megkezdód
tek a létszámcsökkentési, szervezési intézkedések. 
A munkáltató erre vonatkozó központi utasítások 
kiadását nem ismeri. 

- A gyermekintézmények munkavállalóira vo
natkozó szabályok kialakításával kapcsolatos 
VSZ-kérdésre a munkáltató az alábbi választ adta: 
a kuratórium feladata, de a munkaviszonyra vo
natkozó szabályokhoz az érdekképviseletek véle
ményét ki kell kérni. 

- Szob állomáson az egyes munkavállalók bé
rének csökkentés miatt a VSZ vizsgálatot tart szük
ségesnek, a munkáltató a vizsgálat elvégzését meg
ígérte. 
· A Keleti gépészeti főnökség átszervezésének 
lészletes megvitatására egy késöbbi időpontban ke
riil sor. 

A WT-en napirendek qetében két kénl6s u.e
.lt: 

t. A �'Itala raeionalizáltúának eddigi 
�- Az id6o 1ltlll kerül sor mell6kvonal 

� is a cél az, bo&Y ezt elke-

rüljék. Megindult viszont a vonatkeresztez.ödések 
számának csökkentése, amelynek keretében lénye
ges költségcsökkentés érhető el. 

2. Megkezdődött aKSZ-sze/ kapcsolatos- VSZ 
által korábban átadott - kifogásolt szabályok vi
tája. 

Mindezekről a GYORS INFO 58. számában tá
jékoztattuk a TB- és IB-ken keresztül tagságun
kat. 

1995. má_jus 24. 

Szakértői megbesúlés volt a MÁV Rt. ruháza
ti szabályzatáról, melyről a 60. sz. INFO-n ke
resztül tájékoztattuk a tagjainkat. 

VSZ vezető testületek, 
közép- és alapszervezetek 

rendezvényei 

1995. május 18. 

A VSZ elnöksége soros ülés keretében a követ-
kez.öket tárgyalta: 

- Tájékoztatót az UT választás kampányáról. 
- Tájékoztató jelentés a: 

- Záhonyi TB, a 
- Szegedi TB, a 

- Járműjavító IB, valamint 
- a TEB IB választás óta végzett 

munkájáról. 

1995. május 19. 

Kampányprogram keretében Győr csomópont, 
Vá,;; Állomás, Vác Pft., Vontatási Főnökség és Szer
tárfőnökség VSZ-tagjai kaptak értékes információ
kat a válautással kapcsolatos tudnivalókról. 

1995. május 22. 

ÜT-kamP,ány keretében Józsefváros és Kőbá
nya-Felső Allomáson hangzott el tájékoztató -
szakszervezetünk vez.etői részvételével - az ÜT
választással kapcsolatban. 

1 'J'J5. 111ú;11., 23-2-1-25. 

Me�tt az ÜT- és közaJkaJrnarotti tanács, 
valammt a munkavédelmi képvise16 választú. Fo
lyilc az adatok begy4jtése, öss:r.esftése, ezeknek a 
központ felé való tovébbftása. 

Bérpótlékok a kollektív szerződésben 

A MÁV Rt. az összes bérköltségének mintegy 15-20 százalékát fizeti kJ pótlékként. Az áprilisi 
vasutassztrájk egyik nagy eredménye: a pótlékok mértékében a korábbi helyuthez képest 
visszalépés nem történt, annak ellenére, hogy a munkáltató a legtöbb pótléknál csak a tör
vényben előírt mértékli pótlékok fizetését tervezte. 

A bérpótlékok rendeltetése, 
hogy anyagilag elismerje azo
kat a munkakörülményeket, 
amelyek az általánostól eltér
nek, de az alapbérek megálla
pításánál nem vették figyelem
be. Pótlék megállapításával 
lehet elismerni azt a különle
ges szakismeretet, tudást Is, 
amelyet a munkavállaló a 
munkában részben vagy egész
ben hasznosíthat (például 
nyelvtudási pótlék). A bérpót
lékok a kereset részét képezik, 
és így figyelembe kell venni az 
átlagbér számításnál, de a táp
pénz, a nyugdíj megállapításá
nál is. Mivel a kereset részét 
képezi, így személyi jövede
lemadó, társadalombiztosítási 
járulék stb. terheli. Van azon
ban néhány olyan pótléknak 
nevezett juttatás, amely nem 
bérpótlék, nem képezi az át
lagkereset részét, nincs utána 
adókötelezettség. Ilyen példá
ul a különélési pótlék, amely 
ebből a sumpontból azonos el
bírálás alá esik a kiküldetési 
díjjal. 

A Munka Törvénykönyve 
többféle pótlék fizetését írja 
elő' (túlóra, mf&zakpótlék stb.). 
A pótlékok mértékét általában 
az alapbér százalékában (eset
leg „tól-ig" határok köwtt) ha
tározzák meg. Az MT-ben rög
zített mértéktől kevesebbet fi
zetni nem lehet, de a kollektív 
szerz6désben vagy egyéni 
munkaszerz6désben a tör
vényben rögzítettnél több is 
megállapítható. A kollektív 
szerz6dés - figyelembe véve 
a törvény el6írásait - a pót
lékokra vonatkoroan háromfé
le szabályozást tartalmazhat: 

- részletesen leírhatja a 
birpótlékra jogosultllk körit, a 
pótlék fizetisinek feltltekit, 

- az MT-ben el6írtnál llfa
gasabb pótlékot állapíthat meg, 

- olyan pótlék fizetését is 
bevet,J!theti, amelyre az MT ne"' 
ren de/kezi/c. 

A MÁV Rt. kollektív szerz.ö
dése mindhárom szabályozást 
tartalmazza. A vasúti munka sa
játosságaiból adódóan viszony
lag sok munkavállaló kap külön
böző címen pótlékot, vannak 
olyanok is, akik egyszerre több
féle pótlékra is jogosultak. A 
MÁV Rt. az összes bérkiiltségé
nek mintegy 15-20 százalékát fi
zeti ki pótlékként. A munkavál
lalók kb. egyharmadánál az 
összkereseten belül a pótlékok 
mértéke a 20-40 százalékot is 
eléri. 

A jelenleg hatályos kollektív 
szerződés az alábbi pótlékok 
(pótlék jellegű juttatások) fize
tését írja elő: 

- M'ilszakpótlék a legjellem
z.öbb, mértéke magasabb a tör
vényben elöirtnál. Négyféle 
műszakpótlékot állapít meg a 
kollektív szerződés: 

a) a délutáni műszakban (14-
22 óra között) végzett munka 

. után a törzsbér 20 százaléka a 
pótlék; 

b) az éjszakai műszakban (22-
06 óra között) végzett munka 
után a törzsbér 40 százaléka a 
pótlék; 

c) a folytonos munkarendben 
foglalkoztatott munkavállalók a 
teljes havi törzsbér 3 0 százalé
kát kapják pótlékként; 

d) a havi törzsbér 10 százalé
kát kapják, akik 12/36-os fordu
lóban dolgoznak:, vagy más 
munkarendben, de a napi mun
kaidejük a 12 órát eléri. 

- 'Éjszakai pótlélcra azok jo
aosultak, akik m4uakpótlékot 
nem kapnak, de éjjel (22-06 
óra között) munkát végeznek. 
Mátéke 112,0nos az éj57.akai m4-

szakpótlékkal (40 százalék). Ál
talában azok kapják, akik nem 
rendszeresen végeznek éjszaka 
munkát, vagy munkavégzésük 
csak az éjszaka egy rési.ében van 
( például pályamunkások, ellen
őrzést végz.ök stb) 

- Túlórapótlék mértéke most 
változott, de továbbra is maga
sabb a törvényben előírt mérték
nél. A túlórákat éves szinten kell 
számolni és az első 20 órára 50 
százalékos, a 21-144 óráig 75 
százalék és a 145-200 óráig 
100 százalék a pótlék mértéke. 
Kedvez.ö változás, hogy míg ko
rábban a törvényben előírt szint
nél magasabb túlórapótlék csak 
a forduló és utazó szolgálatot el
látókat illette meg, most ez a 
szabály valamennyi munkaválla-
lóra vonatkozik. 

- Nyelvtudási pótlék olyan 
pótlék, amelyre előírást a Mun
ka Törvénykönyve nem tartal
maz, de a kollektív szerződés 
részletesen szabályozza a jogo
sultak körét és a pótlék mérté
két. A jogosultak két csoportba 
tartoznak. Az egyik csoportba 
azok, akinek munkája ellátásá
hoz nélkülözhetetlen a nyelvtu
dás, a másikba pedig, akiknek a 
munkájához hasznos a nyelvis
meret. Az első csoportba tarto
zóknál európai nyelv után, kö
zépfokú nyelvvizsga esetén 4-8 
százalék, felsőfokú nyelvvizsga 
esetén pedig 8-15 százalék a 
pótlék. Nem európai nyelv után 
középfokú vizsga �setén 8-15 
százalék, felsőfokú vizsga ese
tén pedig 10-30 százalék. Azok, 
akiknél csak hasmos a nyelvis
meret a felsorolt pótlékok 60 
százalékát kaphatják. 

Betanítást végzők, felügyele
tet ellátók pótlékára azokjogo
sultak, akik írásbeli megbízás 
alapján kezdő munkavállalók 
betanítását végzik. Mértéke a 
betanítás idejére járó személyi 
alapbér 10 százaléka. Szakmun
kások külön pótléka a szakmun
kástanuló oktatásáért jár. A ne
velő-oktató tevékenységért a 
szakmunkát 15 százalék pótlék 
illeti meg. Gépjárművezetői pót
lékot azok kapnak, akik munka
körük ellátása mellett gépjármű
vezetési feladatot is ellátnak. 
Mértéke a vezetett gépjármű tí-

pusából függ: 1,30-1,60 forint/ 
km-ig terjed. Havi átalányként 
is megállapítható, ekkor a gép
jármű típusától függően 2600 
forinttól 3400 forintig terjedhet. 
Különélési pótlék az a pótlék 
féleség, amely nem bérjellegű 
juttatás. Azokat illeti meg, akik 
építési, fenntartási tevékenysé
get ellátó fönökségeknél dolgoz
nak, és a munkahelyükre, lakó
helyükrö l naponta bejárni nem 
tudnak. Mértéke 80 forint/nap. 
Jegyeladási és után.fizetési pót
lék bár nem igazán pótlék, in
kább egyfajta teljesítménybér, 
de a kollektív szerződés a bér
pótlékok között sorolja fel. A 
jutalékot a személyforgalom 
bevételeiben szerepet játszó
munkavállalók kapják (pénztá
rosok, jegyvizsgálók stb.). Mun
kakörönkénti mértékét az elszá
molás részletes szabályait a kol
lektív szerz.ödés 5. számú mel
léklete tartalmazza. Új szabály, 
hogy a szakági függelékben a 
jutalékban részesülök köre kiter
jeszthető és a jutalék mértéké
től csak fölfelé lehet eltérni. A 
u.akági függelék jelenleg a kol
lektív szerződéstől eltérő sza
bályt nem állapított meg. 

A helyettesúési díj ugyancsak 
a pótlékok között szerepel. Azok 
kapják, akik saját munkaköri 
feladataik ellátása mellett átme
netileg részben vagy egészben 
egyéb munkát is elvégeznek, he
lyettesítve a távollévő munka
vállalót. Alsó mértéke a helyet
tesített munkavállaló személyi 
alapbérének 10 százaléka. Ettől 
magasabb mértékű is megálla
pítható a helyi függelékben, 
vagy a szolgálati főnök döntése 
alapján. Ha egy munkakört több 
munkavállaló helyettesít, közöt
tük a helyettesítési díjat a vég-
7.ett munka arányában meg kell 
osztani. 

A tavaszi tárgyalási sorozat és 
kényszerítő eszköz (sztrájk) 
igénybevételének egyik nagy 
eredménye, hogy a pótlékok 
mértékében a korábbi helyzethez 
képest visszalépés nem történt, 
annak ellenére, hogy a munkál
tató a legtöbb pótléknál csak a 
törvényben előírt mértékű pót
lékok fizetését tervezte. 

Dr. Simon József 

TAGSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSRE 

Javaslat a Munka 
Törvénykönyve 
módosítására 

Az új Munka Törvénykönyv·e hatályba lépése óta a napi 
munkaidő felső határának tizenkét órában való meghatáro
zása gondot okoz a fordulószolgálatot ellátó vasutasok szá
mára. A menetrend egyenetlen beosztása miatt az utazósze
mélyzet egyes szolgálatainak időtartama között alkalmasint 
túlzottan nagy eltérések szerepelnek, ami megnöveli a havi 
szolgálatok számát, illetve az egyéb fordulósz.olgálatot ellá
tóknál az utasításokban rögzített előkészítő és befejez.ö mun
kákra fordítandó idő teljesítése és elszámolása okoz gondot. 
Az évek óta tartó feszültség oldására a Vasutasok Szakszer
vezete módosító indítványt nyújtott be a Munka törvényköny-
ve 117. szakasza negyedik bekezdéséhez. E javaslat lényege: 
az egyes szolgálatok hossza - kollektív szerz.ödésben sza
bályozott módon - meghaladhassa a tizenkét órát. Termé
szetesen szakszervezetünk kezdeményezése csak a munka
vállalók ésszerűbb foglalkoztatását célozza, úgy, hogy az ne 
adjon lehetőséget a létszámleépítésekre. 

* 

Lapzárta után megtudtuk: a szóban forgó javaslatról meg
született a minisztériumi döntés. Elutasították a VSZ kezde
ményezését. Ennek okát és indoklását igyekszünk a követke
ző lapszám megjelenéséig megtudni. Felvetődik bennünk 
azonban a kérdés, hogy vajon kinek állt az érdekében e ja
vaslat elutasíttatása akkor, amikor a közúti gépkocsivez.etők 
esetében engedélyezték a napi munkaidő meghosszabbítását? 
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A V ASUTASKÚLDÖTTEK FELSZÓLALÁSAIBÓL 

Az �MSZOSZ · III. kongresszusáról jelentjük 

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) nemrégiben tartotta III. kongresszusát. Elmúlt havi lapszámunkban ígéretet 
tettünk arra, hogy a kongresszusról - amelyen a Vasutasok Szakszervezete nevében többen is kiemelkedő aktivitást fejtettek ki -
csokorba gyűjtjük azokat a terjedelmi okok miatt megrövidített szemelvényeket, amelyeket kollégáink hozzászólásaiból készítettünk. 

VARGA GYULÁNÉ 

A vagyonvesztésnek több oka van 
... ,,Az előterjesztések hosszasan foglalkoznak a tagdíjvá//alásokkal és 

teljesítésekkel. Ez ugyben nagyon szomorú a kép, egy önkéntes egyesü
lésnek, önkéntes tagjai rendre nem fizettek tagdíjat, és többnyire ha fi
zettek is saját elhatározásuk szerint, és nem pedig a közös döntésnek 
megfelelően. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy 1994-ben a legtöbb 
tagdíjat a Vasutasok Szakszervezete fizette be a jöderációba, miközben 
több olyan tagszervezete van az MSZOSZ-nek, akiknek aktív létszámuk 
20-25 ezerrel több, mint a Vasutasok Szakszervezetéé. A pénzügyi feje
zetben szerepel egy alábbi mondat: a tagdíj osztozkodás arányainak gyö
keres átrendezése nélkül elképzelhetetlen az erős, országos szövetség. A 
tagdíjosztozkodás arányaival kapcsolatban el kell mondjuk, hogy szá
munkra ez változatlanul, továbbra is bizalmikérdés. A pénzügyi jelentés 
és beszámoló a vagyonvesztésről és fel élésről számszaki bevezetést ad 
csupán, érdemben nem elemez, történetében vázlatos. Hitelezési veszte
ség, behajthatatlan követelés, megállapítások vannak, és s0rolódnak a 
l 0, 20, 60 millió forintok. "(..) 

... ,,A Vasutasok Szakszervezete úgy ítéli meg, hogy a vagyonvesztés
nek több oka is van. Először is van a vagyonátadás, amivel törvényi köte
lezettségnek tett eleget a szövetség, másodszor számba kell venni a cél 
szerinti/e/használás mértékét, amin lehet vitatkozni, hogy lehetett volna 
takarékosabban is gazdálkodni, de a harmadik a gazdálkodás hiányos
ságából eredő vagyonvesztés ... " 

... ,,És egyik talán, ha nem az egyik legfontosabb, amit javasolnánk, 
hogy az első számú vezetők személyes felelősségévé kell tenni a gazdál
kodásnak a kézben tartását. Befejezésül, a tagdíjfizetés és gazdálkodás 
rendjét a jövőben sokkal szigorúbban, következetesen, a Szövetségi Ta
nácsnak rendszeresen jelentést téve kel/ folytatni, mindezt egy kibővített 
és megerősített gazdasági ellenőrző bizottsággal. Kérem támogassák ja
vaslatainkat." 

MÁRIGÁBOR 

A szakszervezeti tagság érdekében 
... ,,Bénító erővel hatott a szakszervezetekre a gazdaság leépíté

se, a munkanélküliség réme és ténye, ennek a megjelenése és mindkettő 
mértéke. Mindez szűkebb szakmánkat, a vasutasságot sem kerülte el. " 
( . .) 

... ,,Nem vitatjuk az MSZOSZ érdekvédelmi stratégiájának jelentősé
gét. A szervezet rugalmas piacgazdasághoz alkalmazkodókészsége szük
ségességét .. A lassú, önfelszámolás veszélyét. Egy lényeges kérdés ma
radt ki a felsorolásból. Ez nem más, mint egy tagságcentrikus szervezeti 
rend az a/apszervezetektől a konföderáció csúcsáig. A szakszervezeti tag
nak kéne érezni, hogy ami ezen belül történik. az mind őérte történik. " 
(..) 

... ,,Megítélésünk szerint, nemcsak a pénzügyi területen van 
bizalmivá/ság, hanem a szakszervezet egész vertikumában. A másik, a 
személyi kérdésre szervezeti választ keresünk, keresnek lent is, fent is. 
Tehát, ha valaki nem jut vezető poszthoz, akkor <Csinál magának> egy 
szervezetei. " (..) 

... ,,Az alapszervezeti munka színvonala visszaesett. A szakszervezeti 
tisztségek felvállalásátó/ a tagok elfordultak. Ennek viszont egyenes kö
vetkezménye a közömbösség, a fásultság, a befelé fordulás és a közéleti 
szerep felvállalásának hiánya. Ahhoz, hogy erről a holtpontról elmoz
duljunk, mindenkinek megvan a maga feladata. A konföderáció számára, 
többek között, ilyen/e/adat kell hogy legyen megújult szervezetben vég
zett, megújult tartalmú munka, és ezen munka tervszerúségének javítá
sa." (..) 

... ,.Számunkra nagyon komoly tanulságul szolgált az a kormányzati 
magatartás, amely az április 20-án kezdődött és mintegy 86 órás időtar
tamig tartó sztrájk közben, illetve után láttunk, tapasztaltunk. Az egyik 
nyilatkozat a szakszervezeti jogosítványok további megnyirbálását he
lyezte kilátásba. A másik arról szólt, hogy a vasutassztrájk után a kor
mány azt tervezi, hogy a sztrájktörvény módosítását javasolja majd az 
Országgyűlésnek."( . .) 

... ,, Van tehát mit megvédeni a szakszervezeteknek. Ha ezt a szakszer
vezetek ellen meglépik. akkor csak nagy sokára érünk el Európába, mi
vel rossz irányba, Vlagyivosztok felé indulhmk. " 

DR. PÉTER MIBÁL Y 

Az érdekvédelemről 
„A szakszervezeti mozgalom kezdetei óta a megoldásra váró feladatok 

közül a legalapvetőbb az érdekvédelem. Jelentőségében, formájában, 
méreteiben és tagozódásában megjelenítő tevékenység volt, és bízom 
benne, hogy marad is. " (. . .) 

... ,,A jelenlegi társadalmi és gazdasági környezetben determinált ér
dekvédelmi munka megjelenítési formája is nagymértékben eltér az évti
zedek során megszokottól. Alkalmazkodni kellett a külső-belső nyomás 
ellenében az MSZOSZ szerepének megőrzéséért folytatott küzdelemhez. 
A kormány és a mu11káltatók szakszervezet-e/lenes politikája az elmúlt 
négy évben ténylegesen a szabad szerv�kedési jogot, a szakszervezetek 
autonómiáját veszélyeztette. A Magyar Allamvasutaknál ez a folyamat a 
szakszervezeti egység megbomlását eredményezte, és olyan középszintű 
érdekegyeztetést tett szükségessé, amelyben a részt vevők nagy száma 
miatt az érdemi kérdések nagyon sok esetben megválaszolatlanul marad
tak. Nem kis mértékben eredményezték ezzel az elmúlt évek menetrend 
szerinti vasutassztrájkjait is."(...) 

... ,,A napi politikai és gazdasági aktuális kérdések, amelyek napvilá
got láttak, azt bizonyítják, hogy a munkavállalók reményei továbbra is 
csak remények maradtak. A szakszervezeti vezetőknek politikai szerep
körük során 11em sikerült érvényesíteni a munkavállalók érdekeit."(..) 

... ,,Sajnos az a tapasztalat, hogy az ÉT tudatosan vagy spontán módon 
napról napra veszít jelentőségéből, és az ülések az egymás melletti elbe
szélgetések helyszínévé váltak. " (...) 

... ,.Afajsúlytalan látszat-érdekegyeztetésre, véleményem szerint, nincs 
szükség. Ha a kormány a választási harc során a győzelem kivívásában 
felhasználta az MSZOSZ segítségét, és igen jelentős számú szavazatot 
biztosított, akkor úgy gondolom, jogosan elvárjuk, hogy a munkaválla
lók érdekeinek védelmében·fellépő szakszervezeteket komolyan vegyék, 
és ne kerüljön sor az Érdekegyeztető Tanács munkájának kiüresítésére. " 
(..) 

... ,. Úgy gondolom, hogy ma már a szakszervezet bérpolitikai követe
lései egyet jelentenek. tr kollektív szerződések megkötésére irányuló kö
veteléselckel. A sikeres bérharcnak foglalkoztatási következményeivel 
fenyegetőznek a munkáltatók, ami jelentős területen visszafogja a szak
szervezeti tagok elszántságát. Megítélésem szerint a bérpolitikai követe
lbekben megfogalmazottak a mai helyzetben csak hosszú távú megvaló
�ltást feltételeznek, ezért hiányolom az olyan követelések markáns meg
Jelenilését, ami jelen kérdéseire adja meg a választ és lép fel határozat
lan a követelés szintjén. " (...) 

DR. MÁRKUS IMRE 

Sztrájkfegyver a hátizsákban 
... ,,Egyetlen kérdést fogalmaztunk meg magunkban, jelentékte

len esemény lesz az MSZOSZ ezen kongresszusa, vagy pedig az ér
dekvédelem, érdekérvényesítés szempontjából mérföldkő. Ennek kap
csán a következő kérdéseket fel kell tennünk magunknak. Mitől lesz 
erős egy szakszervezet? Mitől lesznek erősek a szakszervezetek? Va
jon attól. hogy a kormánynak könyörgünk, hogy legyen szíves már a 
munkavállalói érdekeket figyelembe venni a Munka Törvénykönyv
ében, legyen szíves már egy szegényes gazdaságon belül a pénzbe 
nem kerülő, de a munkavállalók milliói számára nagyon fontos kér
déseket - ami pénzbe se kerül - a Munka Törvénykönyvben szabá
lyozni. 

Bele kell avatkoznia a kormánynak, a parlamentnek a munkaügyi 
kapcsolatba, kollégák? És ehhez ennek a kongresszusnak erőt kell 
mutatnia. Mikor van értelme az egymásba kapaszkodásnak? Azért 
vagyunk itt ennyien, az MSZOSZ-nek azért van ennyi tagszervezete, 
mert várunk valamit egymástól. És adjuk is egymásnak azt, amit 
várunk? Vagy szemérmesek vagyunk, és szabadságra megyünk, mint 
az egyes kisemberek a sztrájk idején a vasútnál. Azért, hogy ne kell
jen szembenézni. 

Ez a politikai felelősség itt, ezen a kongresszuson. A szakmáknak 
legyen súlya - mondta Vágó kolléga tegnap. Hát, kérem szépen, 
nem attól lesz, hogy az írott jog azt mondja, hogy van lehetőséged, 
hanem attól lesz, hogy kikényszeríted az írott jogot, megismerteted 
a munkavállalóval, azok képviselőivel, és alkalmazod. A baloldal, 
kollégáim, nem attól kemény, mert azt mondjuk magunkra, hogy 
baloldaliak vagyunk. Kérem szépen, ha a baloldal keményebb lenne 
ebben az országban, aklwr a Bokros-program nem úgy menne a bal
oldalba, mint kés a vajba. A baloldali hatalom, vagy baloldali-e a 
hatalom? Kollégáim, a hatalom soha nem baloldali. Aki még nem 
tudja, az csak az életbe nézzen ki! A tagjaival találkozzon. 

A hatalom az mindig szembekerül a munkavállalói oldallal, mert 
a hatalomnak más az érdeke, mint a munkavállalóknak. Lehet az 
baloldali, jobboldali, bármelyik kivitelben, akár szélsőben is. A ha
talomnak hatalomként kell viselkednie, és ezt nekünk tudomásul kell 
venni. Ha nem vesszük, kollégáim, attól így van. Mitől lesz erős az 
MSZOSZ, kollégák? A tagszervezetek erejétől, vagy Nagy Sándor
tól? Mitől van súlya Nagy Sándornak és az MSZOSZ-nek? Lehet 
nyomni előre az éket, és nem ott lenni mögötte. Vajon ez milyen 
felelősség? A vasutasok sztrájkjakor, kollégáim, szinte minden egyes 
rendkívüli ügyvivői értekezleten megfogalmazta Nagy Sándor a kér
dést: mondom én, bejöttök utánam? Mentek utána? Mit ér a Nagy 
Sándor, ha mögötte egy gyenge, lagymatag. erőt felmutatni képte
len, a sztrájk gondolatától félő tagszervezeti tömörülés van? A 
sztrájkképességrő/. Nem attól sztrájkképes, kollégák, egy szakszer
vezet, hogy van sztrájkalapja. Ha a sztrájkalapot hozom kifogás-

ként, kollégáim, a gondolattól felek, hogy sztrájkolni kell. mi lesz? 
Hát mi lesz aklwr? Ha kemény az érdekérvényesítési pozíció, a tö
megével felmondott kollektív szenődések esetében sem merjük meg
ígérni a sztrájkot. Pedig a tükörbe magunknak bevallanánk, hogy 
igazán nem akarjuk. A vasutasok sem akarták, belekényszerítették 
őket és a kormányon múlik, kollégáim, hogy a társadalmat ilyen 
demonstrációval a vasutasoknak a jövőben meg kell-e zavarnia, nem 
a vasutasokon. Tudja a kongresszus mi a tét. 

Keményen fogalmazva, a személyes megítélésem szerint, ennek a 
kongresszusnak az a tétje, hogy az MSZOSZ szakszervezetként fog
e működni a Jövőben vagy pedig üzemi tanácsként. A kormány nem 
lojális a szakszervezeti politikával, nem lojális a szakszervezetek
kel. Én azt gondolom. hogy az ágazati kollektív szerződések meg a 
helyi kollektív szenődések, nem vágyálmok. Kemény érdekérvénye
sítési alku eredményei. S kérem szépen, a hátizsákba a tárgyalási 
készség és felkészültség, amiről az előttem szóló is szólt, az alkal
masságon túl a sztrájkfegyver nyele is bent van kollégáim. Ne akar
junk olyan hátizsákot, amiben ez nincs bent, mert aklwr komolyta
lannak vesznek bennünket. Szeretném elmondani, hogy az alkalmassá 
válásnak nagyon-nagyon kiemelt szerepe van az oktatási rendsze
rünkben. Miért vagyunk bajban? Mert nincs oktatás, nincs képzés 
megfelelő szinten . 

Keresgéljük a helyünket, kérem szépen, az érdekérvényesítésben. 
Vajon hol tart a szakszervezeti kutatás, van-e tényelemzés, mutat
tunk-e valamilyen tendenciákat, vagy pedig a szakmák, ugye itt a 
kollégák már hozzászólásban emlegették. hogy a vak zenész módjá
ra keresgélnek valahol. Meg kell erősíteni ezeket a folyamatokat. 
Megvannak a meghatározott feladatok. Én nagyon örülök, és azt 
gondolom, hogy a vasutasok nevében mondhatom, az ifjúsági képvi
selő hozzászólásának, kérem szépen, ha nem lesz megfelelő az után
pótlás, nem kapnak megfelelő tömegbázist a fiatalok, túl lép rajtunk 
az idő és önmagunknak, a társadalomnak nem tudunk e/számolni. 

Szeretnék köszönetet mondani a nyugdíjasoknak, mert ezen a kong
resszuson, sajnos, nem hangzott el, hogy azért a közel 300 ezres 
nyugdíjas tagság a TB önkormányzati választásokan letette a név
jegyét, agitált, szervezett, ott volt. Köszönhetünk nekik valamit. Én 
azt gondolom, ezen a kongresszuson ennek el kell hangoznia. Na
gyon fontosnak tartjuk a parlamenti választásoknál a nyugdíjasok 
magatartását, aktív részvételét a választásokon; a szavazatokon. Kö
szönhető ennek is, hogy annyian ülnek ott a sorainkból a parlament
ben. Azt szeretném kérni önöktől, hogy annak ellenére, hogy a vas
utasok javaslatát leszavazta a kongresszus és nincs önálló nyugdí
jas-szervezet, ez ne jelentse azt. hogy az MSZOSZ figyelmét is ilyen 
mértékben fordítsa a nyugdíjasok felé. Tartozunk egy főhajtással a 
nyugdíjasoknak . 

A szolidaritás fogalma a vasutasok számára itt kezdődik, és nem
csak mi kérjük, mi ígérjük. ha bárki hasonló bajban van, ezt a szo
lidaritást ténylegesen, tevőlegesen is megadjuk ... " 

HATÁROZOTTABB SZAKSZERVEZETI MAGATARTÁST 

Keményebb érdekérvényesítést 
Dr. Márkus Imre az MSZOSZ III. kongresszusáról 

Túl vagyunk az MSZOSZ III. kongresszusán, de a tanulságok 
nem évülnek el másfél hónap múltán. Sőt, egy kis idő eltelté
vel higgadtabban, átgondoltabban lehet értékelni a történte
ket. Megkérdeztük dr. Márkus Imrét, a VSZ elnökét, mondja 
el véleményét arról, milyennek látta az eseményeket, hogyan 
ítéli meg a szövetség legmagasabb fórumának tevékenységét. 
Ez a vélemény annál is inkább figyelmet kelthet, mert a vas
utas-szakszervezet küldöttcsoportja igen aktív volt, s hangu
latformáló szerepet játszott. 

- Kezdjük talán az előkészületekkel - ajánlottam indítóu/. 
- Úgy nyúlt az MSZOSZ vezetése a kongresszus előkészíté-

séhez, mint kovácsinas a meleg vashoz. Tudta, hogy meg kell 
fogni, de annak is tudatában volt, hogy megégetheti a kezét. Az 
MSZOSZ a középutat választotta: meg is fogta és a kezét sem 
égette meg. 

- Énéldetes hasonlat, de milyen jelei voltak ennek a magatar
tásnak? 

- Ezt abból lehetett látni, hogy fél évig tartott a tanácskozás 
előkészítése. Az MSZOSZ vezetői arra törekedtek, hogy a kriti
kus kérdések lehetőleg ne a kongresszuson kerüljenek terítékre. 

- Melyek voltak ezek a - szemérmességet gerjesztő - proble
matikus témakörök? 

- A pártkapcsolatok, a platformok ügye, az alapszabály mó
dosítása, a vagyon és pénzügyek. Kemény viták zajlottak az elő
készítés során arról, milyen válaszok szülessenek a hogyan 
továbbról. Vagyis milyen irányba haladjon az MSZOSZ, milyen 
legyen a célszerű, kívánatos szakszervezeti magatartás. 

- Milyen ajánlatok kerültek forgalomba, hányfele alternatíva 
rajzolódott ki? 

- Három irányzat feleselt egymással. Az egyik: Tekintettel az 
ország gazdasági átalakításának nehézségeire, továbbra is hang• 
tompítót használjon a szövetség, és fogja vissza magát az érde
kek megjelenítésében. Második: markánsabban jelenjen meg a 
szakszervezeti magatartás, a munkavállalói érdekérvényesítés, 
függetlenül attól, hogy ott ülnek-e a szakszervezeti vezetők a tör
vényhol.ásban. A harmadik: egy radikálisabb, a munkavállalók 
érdekeit előtérbe helyező, a kemény eszközöket is magába fogla• 
ló érdekérvényesítő irányvonal. 

. - Ezek közül melyikre esett a választás, végül is milyen vála
szok születtek? 

- A kongresszus úgy foglalt állást, hogy a kormánnyal szem. 
ben mérsékelni kell az eddigi lojalitást. Keményebb hangot kell 

megütni a bérből és fizetésből, a nyugdíjból élők érdekeinek vé
delméért vívott harcban. Megfogalmazódott egy radikálisabb fel
lépés igénye is, a további egyoldalú megszorító intézkedések meg
akadályozásáért. 

Mégis úgy látom, a mai Magyarország társadalmi valóságá
hoz, a munkavállalók közérzetéhez, hangulatához képest egy vi
szonylag visszafogott hangvétel dominált ezen a - szabályozott
nak, keretek közé szorítottnak tűnt - kongresszuson. Ugyanak
kor néhány szakma és tisztségviselő részéről megjelent az 
MSZOSZ jövőbeni, meghatározó szerepét erősítendő hangütés 
is. Az MSZOSZ tisztségviselőire leadott szavazatok százaléka a 
Vasutasok Szakszervezete számára egyáltalán nem jelentette a 
feltétlen támogatottságot. 

- Mit jelent mindez az MSZOSZ tagszervezetei számára? 
- A tagszervezetek előtt az a feladat áll, hogy keményebb 

érdekérvényesítésre ösztönözze a megválasztott vezetőséget. Meg
győződésem: ha a kormány politikájában nem következik be ér
demi változás a bérből és fizetésből élők irányába. ha a szakszer
vezeti vezetés nem vállalja fel a keményebb fellépést, akkor nem 
biztos, hogy ki kell várni a négyéves ciklus végét. Ezek alapján 
úgy ítélem meg, hogy a kongresszus az új baloldaliság kérdésére 
sem adta meg a megfelelő szakszervezet-politikai választ. 

- Ezek szerint maradtak még bőven nyitott kérdések a kong
resszus után is. 

- Tetszett, hogy a kongresszuson - ha kicsit késve is - sl.á
mos szervezet felismerte: többet kellett volna elvégezni sürgető, 
közös dolgainkból. Elég magasra púpozódott az a szőnyeg, amely 
alatt ott halmozódnak a prolongált problémák. Nem érzékeljük a 
Bokros-csomaggal szembeni keményebb fellépést. Megdöbben
tő volt számunkra á parlamenti rész- és végszavazatok eredmé
nye. Azért, mert amíg az ellenőrizhető jövedelemmel rendelkező 
társadalmi csoportokat egyértelműen sújtják a megszorító intéz
kedések módosításai, addig a feketegazdaság bevételeinek meg
csapolására (adóztatás, tb-járulék fizetés, közterhekbe való be
kapcsolás stb.) semmilyen bevételt realizáló intézkedéseket nem 
látunk. 

Ezek után két kérdés vetődik fel: érdekelt lenne a jelenlegi kor
mánykoalíció a szennyes takargatásában? Köthet-e vajon a jövő
ben az eddigiekl:iez hasonló látványos alkut a munkavállalói ol
dal a kormányzattal? 

- Köszönöm a beszélgetést. 
K.S. 
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Köszöntjük 
a pedagógusokat 

Köszöntjük a peda
gógusokat a peda
gógusnapon, akik
re úgy tekintünk, 
mint gyermekeink 
jövőjének zálogára. 
Szívesen emléke
zünk II Pedagógus 
SZllksr.erveut sZoü
darilására, tUnely
lyel a vas u tas
sztrájk eredmi
nyessigét seg{tet
ték. A pedagógus
napon mi is kifejez
zük együttérzésün
ket valamennyi 
közalk almazo t t  

_____________ _.. munkavállalóval 

� NOSZTALGIA A SÍNEKEN� 

Fotó: Koppány György 

A MÁV Nosztalgia Kft. menetrend sz.erint közleked6 járatai kö
zül a dunakanyari smmbatonként - május 6-tól - menetrend sze
rint közlekedik. A gólllloz.dony vontatta szerelvény 9.50 órakor in
dul a Nyugati pályaudvarról és Szobig szállitja utasait. A program 
színes. A vonat utasai többek között Visegrád és Zebegény neveze
tességeivel is megismerkedhetnek. 

A Balaton északi partján, a nyári főidényben, Keszthely és Bada
csony között az idén is menetrend szerint közlekedik majd a 100 
éves vonat. 

Az utazási irodák és a különböző szervek, csoportok is igénybe 
vehetik a Nosztalgia Kft. szolgáltatásait, kirándulásokra és rendez
vényekre egyaránt. Idegenforgalmi látványossága miatt különösen 
népszerűek a múltat idéző lajosmizsei utak. Ott, a régi és az új ta
nyacsárda ugyanis nemcsak kitúnó konyhájával vált hiressé, hanem 
a múlt hagyományait is híven őrzik. A nosztalgiavonatok Felsölajosig 
közlekednek. Az utasokat már útközben megvendégelik. A célállo
másra történő megérkezés után fokozódik a jókedv. Felsólajoson 
ugyanis lovasbetyárok várják a vonatot. Rövid közjáték után a ven
dégsereg lovassz.ekereken teszi meg az utat a tanyacsárdáig, ahol 
magyaros vendéglátás, színvonalas program várja őket. 

A Magyar Államvasutak Rt. Bp. Nyugati 
Szertárfőnökség Értékesítési Raktárában 

(1062 Budapest, Podmaniczky u. 24. 
Telefon: 112-8670/150 m., 

vasútüzemi: 01/46-41) 

(visl) 

állandóan változó árukészlettel, 
olcsó árukkal, udvarias 

kiszolgálással várja a magán és a közületi 
vársárlókat. 

Ajánlatunk: 
- különféle vízszerelési anyagok, 
- szerszámok, 
- női, férfi és gyennekruhák, 
- különféle sporttáskák, 
- múszaki cikkek, 
- különféle vasáruk. 

Most akciós áron: Milcádókabát szónnebéléssel, 
44-es méretben 1500 forint helyett 500 forintért kapható. 

Nyitva tartás: 
hétfőtől-csütörtökig: 8-14-ig, pénteken: 8-12-ig. 

MÁVÉPCELL I�IT 
'clldön1nllc, Nagy S. 1fr l-1. 
mmo 

Td./Fmd)4/330.73i 
VusúU:07 /62-86 

MAGYAR VASUTAS 

, 

A MA V Rt. közgyűlése 
A MÁV Rt. május végi közgyfilésén elfogadták a vasút
tánaság tavalyi mérlegbeszámolóját és üzleti tervét. Dön
töttek arról Is, hogy tovább folytatódik a stabilizálás. 

A részvénytársaság alaptevékenységét, a VllSúti szállítást 
tavaly 7600 kilométer vasúti pályán végezte. A MÁV Rt. saját 
tőkéje 417 milliárd forint, mérlegfőösszege pedig 469 milli
árd forint volt 1994. december 31-én. A MÁV több mint 450 
milliárd forint értékú tArgyi eszközt működtetett. Ebből ki-
7.árólagos állami tulajdonban volt a 180 milliárd értékű pá
lyahálózat, a hozzá tartozó létesítményekkel. A portfólióba 
10 milliárd forint értékben 95 más vállalkozásból való része
sedés is tartozott. Tavaly a vasúttársaság termelési értéke -
amelyet 73 ezer dolgozó hozott létre - 71 milliárd forint 
volt. 

A MÁV Rt. vesztesége az elmúlt évben 31,9 milliárd fo
rint lett volna. A kormány azonban intézkedett az adósság 
egy részének szanálásáról. Ennek köszönhetően a MÁV 3,6 
milliárd forint mérleg szerinti eredménnyel zárta a tavalyi 
gazdasági évet. A szanálással a kormányzat megtette az elsö 
jelentős lépést a MÁV stabilizálása felé. A program során 
kialakítják a vasúti személyszállítási szolgáltatások és a pá
lyahasmálat az állammal való elszámolásának rendszerét, 
bevezetnek egy a korábbihoz képest új gazdálkodási rend
szert. Ez utóbbi lényege, hogy az egyes gazdálkodó egysége
ket anyagilag is érdekeltté teszi a bevételek növelésében és a 
költségek csökkentésében. 

Az alapitó ülésen megvitatták a MÁV Rt. idei üzleti tervét 
is. Esz.erint 1995-ben a vasúttársaság alapvető célja a gaz.da. 
sági konszolidációt szolgáló középtávú stratégia megalapo
zása. Az alapító a tervben megfogalmazódó törekvéseket ér
tékelve úgy határozott, hogy a MÁV Rt. üzleti tervét a kor
mány júniusra várható döntésének hatásait figyelembe véve 
módosítja. 

HETENTE KÉTSZER) 
SZUPER KEDVEZMENNYEL 

Szombathelyról Grazba 
A MÁV Rt. Szombathelyi Üzletigazgatósága az idén, hetente két

szer, szerdán és pénteken különkocsit közlekedtet Szombathelyről 
Grazba. A vonat, mely Könnenden és Szentgotthárdon is megáll, a 
vasi megyeszékhelyről reggel 7.28 órakor indul és 10.28 órakor ér
kezik a stájer tartományi székhely főpályaudvarára. 

Ennek a vonatnak a menetrendjét úgy állították össze, hogy a 
magyar utasok számára legyen idő Graz nevezetességeinek a meg
tekintésére. A vonat ugyanis délután 16.25 órakor indul vissza és 
19.38 órakor érkezik Szombathelyre. 

Ami pedig a v1teldljat illeti, a MÁV szuper menettérti kedvez
ményt biztosit. Eszerint Szombathelyről 500, Körmendről 450, 
S7.entgotthárdr6l pedig 350 forintba kerül a felnőttek menettérti je
gye. A gyerekeknek, 4-14 éves korig, egységesen 350 forintot kell 
fizetni. A különkocsiban egyéb kedvellllények nem érvényesek. 

-VF-

JÁTSSZANAK VELL'NK! 

Eredményhirdetés 
Régi hagyományokat felelevenítő, ezúttal az üzemi taná

csok témakörét felölelő keresztrejtvény-rejtvénypályázatunk 
véget ért. Rengeteg helyes megoldás érkezett; a három da
rab ötezer forintos díjat megnyerte: 

özv. Házi Józsefné (Budapest) 
Király István (Szerencs) 

Simon János (Szombathely). 

Ezúton mondunk köszönetet Bánszegi Józsefnek, a debre
ceni területi bizottság titkárhelyettesének, aki a rejtvénye
ket készítette. 

Gratuláluak a nyerteseknek és minden kedves megfejtőnk
nek! 
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ÖNKORMÁNYZATI 
HOZZÁJÁRULÁSSAL 

Beruházások 
Nyugat

Dunántúlon 
A s:zombatbelyl üzletigazgató
ság második legnagyobb vas
úti csomópontja a ceUdömölkJ. 
Itt a magasftott perenokhoz és 
az épület félperontetőlnek a 
tervel m6r 1993-ban elkészül
tek. Az utóbbi még abban az 
esztendőben megépftésre ke
rült. Sajnos a magasftott pero
nok elkészítése pénzhiány mi
att elmaradt. 

Most mégis úgy néz ki, hogy 
még ennek az esztendőnek a vé
gétől könnyebb lesz a vonatok
ra való fel- és leszállás Celldö
mölkön. A helyi önkormányzat 
- hosszas tárgyalások után -
vállalta, hogy a 25-26 millió fo. 
rintos beruházás költségeiből 
hárommillió forint kifizetését 
átvállalja. 

A munkálatok során elbontják 
a IV. vágányt. Ennek a helyén 
egy 300 méter hosszúságú, 6,4 
méter szélességú és 30 centimé
teres magasságú peront alakíta
nak ki. Az I-es és a 11-es vágá
nyok között egy ugyanilyen 
hosszúságú, de mindössze 1,9 
méter szélességű és 12 centimé
teres magasságú peront épite
nek. Természetesen megújulnak 
a biztosítóberendezések és a tér
világítás is. 

A gyenesdiási önkormányzat 
a helyi strand és camping Jelen
tős forgalo�emelkedése miatt 
államigazgatási határozatot ho-
7.0tt, hogy a Keszthely Jelöli út
keresztezódésben építsen fény
és fi/sorompót a MAV. Időköz
ben azonban rájöttek arra, hogy 
határozat ide - határozat oda, 
a vasút ezt saját erejéből meg
oldani nem tudja. Ezért vállal
ták, hogy az 5,3 millió forintba 
kerüló beruházáshoz egymillió 
forinttal hozzájárulnak. Ezen 
felül még több százezer forintért 
elkészítették a kiviteli terveket 
IS. 

Az építkezést a MÁV Dunán
túli Távközlési- és Biztosítóbe
rendezési Építési kft. megkezd
te és a nyári főidényre, július ele
jére befejezi. 

Sz. J. I. 

1995. JÚNIUS 8. 

LAKÁSCSERE 

Elcserélném Budapest I. ker., 
Kuny Domonkos u. 19. I. eme
leti, 82 négyzetméter alapterü
letű, két szoba összkomfortos, 
telefonos, gázfűtéses, parabola 
antennával felszerelt, tehermen
tes öröklakásomat. Cserébe ké
rek hasonló nívójú budai, 50-55 
négyzetméter alapterületú la
kást. Minden megoldás érdekel. 
Érdeklődni lehet üzemi telefo
non a 22-09-en, vagy az 156-
8067 városi számon, este a hét
végén. 

Elcserélném biatorbágyi 
MÁV-lakóépületben levő össz. 
komfortos 2 és fél szobás MÁV
bérlakásomat MÁV-dolgozóval 
budapesti önkormányzati vagy 
saját tulajdonú kisebb lakásra, 
ráfiz.etés nélkül. Minden megol
dás érdekel. Érdeklődni lehet: 
06/20-34 7-068 telefonszámon 
8-12-ig, Mészáros Attila. 

Eladó, vagy budai, budaörsi 
egyszobás lakásra cserélhető 
Tata mellett, Bajon hegyoldali 
panorámás, 1 holdas szóló, gyü
mölcsös, 2 szintes, télen is lak
ható házzal (50 négyzetméteres 
lakás + gaz.dasági helyiségek). 
Busztól 5 perc, telefon 1995-
ben. Irányár: 2,2 millió forint. 
Érdeklődni lehet: a 32-99•es 
üzemi telefonszámon. 

Elcserélném érdi 2 szoba 
komfortos, 65 négyzetméteres 
kertes lakásomat 1 szobásra 
hegyeshalmi vonal mentén, 
Biatorbágyig, vagy a budai ol
dalra. Érdeklődni lehet: a 32-99-
es üzemi telefonszámon. 

Elcserélném: Budapest, Hun
gária körút 1-3. MÁV-telepi 
másfélszobás MÁV-lakásomat 
(37 négyzetméteres, kertes, te
lefonos) nagyobb lakásra Buda
pesten vagy környékén. Érdek
lődni lehet: egész nap 261-6341 • 
es telefonon, vagy levélben: 
1101 Budapest, MÁV -telep 3 7. 
1/6. Ujszászi Katalin. 

Elcserélném budapesti, Kere
pesi útnál lév6 110 négyzetmé
teres Ili. emeleti MÁ V-bérlaká
somat kisebbre. Minden megol
dás érdekel. Érdeklődni lehet: a 
1114-0753-as telefonszámon 17 
óra után. 

Elcserélném zöldövez.eti bu
dai II. kerületi 2 és félszobás 
89 négyzetméteres komfortos 
MÁV-bérlakásomat, MÁ V-dol
gozóval önkormányzati, vagy 
kisebb pest-környéki családi 
házra. Minden megoldás érde
kel. Érdeklődni lehet: a 1763-
814-es városi telefonszámon 
egész nap. 

t A ZÁRFÉKEN BESZÉLIK � 

Rovatunkban klz6rólag olyan témák surepelnek, amelyek
ről már a „z6rféken ülő" kollégáink Is tudnak. 

I"'upis lop is? 
A rendszerváltást megelőzően nagy port vert fel, ha nyoma ve

szett néhány tíz.ezer, százezer forintnak. A közvélemény azóta hoz
zászokott a sok milliós vagy milliárdos tételek varázslatos pénz
ügyi bezsebeléséhez. Mi van, a ha bróker kókler? - kérdezték egy
mástól a tekezók a zárféken még tavaly nyáron, miközben a Lupis 
Brókerház Rt. kettómilliárd forintról szóló szaftos sztoriját mesél
gették egymásnak. 

Most viszont azt beszélik a zárféken: netán csak a Lupis lop is, 
miután a Magyar Köztársaság bírósága elsö fokon felmentette Teimel 
Zoltánt, a MAV Rt„ vezérigazgatóság pénzügyi főosztályvezetőjét 
és helyettesét, Schmidt Attilát a Lupis-perben. 

Továbbra is nyitott a kérdés, s még a zárfeken sem tudják, hogy 
ha eltúnt a pénz a MÁV Rt.-tő� akkor azért ki felel? 

d. 

-Vasbeton szerkezetű műtárgyak, hidak, 

Mély-magas 
és vasútépítési profillal 
rendelkező vállalkozás 

egyéb mélyépítési mérnöki szerkezetek építése, 
tervezése. 

-Üzemi és lakóépületek generál kivitelezése, 
teljes építési szakiparral. 

- Vasútépítési és felújítási munkák tervezése, 
generál kivitelezése. 

- STRAIL útátjáró elemek forgalmazása. 



Köszöntjük a vasutasokat 
a 45. VASUTASNAPON! 

Jobbulást kívánunk 
a Magyar Allamvasutaknak! 

ÁRA: 11 Fr 

XXXIX. évfolyam, 12-13. mm A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1995. JÚNIUS 29. 

A VSZ FELHÁBORÍTÓNAK TARTJA ... 

Módosították 
a Munka Törvénykönyvét 
Az Érdekegyeztetli Tanács munkavállalói oldalának hat,rozott 
tUtakoú11 ellenére a kormány az Orsúggy(l)és elé beterjesztet
te és némi vita után a tisztelt ház el is fogadta az ötvenkét parag
rafust magába foglaló Munka Törvénykönyv-módosítást. 

A módosltások után a betegszabadság huszonöt nap lett, melyből 
az első öt napra nem jár díjazás. A fizetett szabadság díjazása a 
jövőben az eddigi átlagkereset helyett távolléti díj lesz csak. A 
munkaidőre vonatkom szabályoz.ások úgy változtak, hogy hatásuk
ra szúlcül a foglal/raztatás, így közvetve a munkanélküliséget növe
lik. A munkavállalói érdekvédelemre biztosított munkaidő-kedvez
mény 200 ffis vállalatoknál az eddigi kétharmadára, SOO ffi felett a 
felére csökken. 

A Munka Törvénykönyve változások a munkavállalókat még ki
aolgdltatonabbá teszik, emellett munkajövedelmeik tovább csök
kennek. A törvénykezés liberalizmusa tovább erősödött. A Vasuta
sok Szakszervezete felháborítónak tartja, hogy a munka világának 
szabályozásába olyan beavatkozás történhetett - a demokratikus 
jogrend hangoztatása mellett -, mellyel a felső szintú érdekegyez
tetés szociális partnerei nem értenek egyet. 

A Vasutasok Szakszervezete az Érdekegyeztető Tanács munka
vállalói oldala részéről egyeztetett lépéseket stirget, mert a Munka 
Törvénykönyve módosítása egyes részeit alkotmányellenesnek tartja, 
eayes rési.ek pedig figyelmen kívül hagyják a Nemzetközi Munka
ügyi Szervezet (ILO) 135-ös egyezményének kettes cikkelyét, melyet 
hazánk és ratifikált. 

A törvényváltozás egyes elemeiről és hatásairól későbbi lapszá
mainkban részletes tájékoztatást nyújtunk. 

V. Gy.-né 

* 

Lapzártát követően kaptuk a hírt, miszerint négy az MSZOSZ
bez tartom ágazati szaksz.ervezet (Építők, Vasas, Élelmisi.er-gaz
daság, Vasutasok) a betegsi.abadság új szabályozása elten Alkot
mánybírósághoz fordult. A felsorolt szaksz.ervezetek indítványuk
ban kérik a munkavállalók számára rendkívül hátrányos törvény
módosítás visszamenőleges hatályú módosítását. (A szerk.) 

A MalJllr Kazt,na,,1 Alkotiabybir61i1• 

',. 

TIIZlelt Alkotinánybwóú1! 

A .. ��.'rf.�ffl:� ............ 1/.1 ......................................... Sabzcrvezct& cJCJ g 
Buupa1,.k�1.C ... U., ..... tf, .......... ) az Alltocminybiródgról mló 1919. tvi 
XXXII. IOMII)' ll.f-jnak (2) bckczdtse alapjin 

1 Mwa T6né11yldlnyvá"61(ML) szóló 1992. évi XXll. tOnény 1:17,f-a • ■melyet 
1 Mt. 1116doáds6ról izóló 1995. évi .... töMII)' 39.§-a illapllalt 111C1 ·, toribW 1 
tin■dalonabizloltálról szóló 1975. m U. t6rvéay (l'lltv.) 19. f-u■k (2) 
llellndáa, kMbb6 u 1995 évi XLVIIl. 11.§-ival mepllapltoll (3) bckczdác 
llkolm'8ycllcnelápack ut61qos viup1■1á1. ét alkotminyall-•sig esetál 
aolt teljes. 1 kihinletésig vimmnenóleges hatályú aepemmisltés4 

Az Alkotmánybírós,gl beaddny egy részlete 

A VASUTASSZTRÁJK 
ERED MENYEI 

13. HAVI FIZETÉS HELYETT 

Telj esítmén ybér;j u talma t 
fizet a MAV 

Az 1994 december 13-án megkötött sztrájkmegállapodás egyik 
legvitatottabb pontja a 13. havi fiz.etés átmeneti alapbéresitése volt. 
A félelmek olyan tapasztalatokra épültek, misi.erint a korábban alap
béresitésre került keresetelemek ,,nyomtalanul" el szoktak túnni. 

A MÁV Rt. vezérigazgatója és öt. szakszervez.et vez.etője által jú
nius 19-én aláírt megállapodás sz.erint garantált teljesítményjuta
lom címén a július 10-ei bérfiz.etési napon kifiz.etésre kerül az 1994. 
évi bruttó kereset négy százaléka. A teljesítményjutalomra minden 
olyan munkavállaló jogosult, akinek a MÁV-nál van a főfoglalko
zású munkaviszonya, továbbá rendelkezik 1994. évi keresettel. 

MEGÁLLAPODÁS 

Pontosították 
a kollektív szerződést 

1995. április 23-án - a vasutassztrájk 86. órájában - a MÁV 
Rt. kollektív szerződésének aláírásakor a felek megállapodtak ab
ban, hogy a végleges szöveget egyeztetik és az esetleges hibákat 
közösen korrigálják. A srobeli megállapodás súlya vitathatatlan volt, 
hisz.en akkor minden percet milliókban lehetett mérni. 

A MÁV által elkészített szövegezést a Vasutasok Szakszerveute 
szakértői átnézték és április 27-én - a reprez.entatív szakszervez.e
tek közül egyedül - hibajegyzéket juttatott el a MÁV Rt. vezér
igazgatójához, melyben kérték az egyeztető tárgyalások mielőbbi 
lefolytatását. A tárgyalások eredményeképpen, melyek sajnos a mun
káltatónak felróható okból elhúmdtak, június 19-én megállapodás 
született a kollektív sz.erződés vitatott pontjairól. 

Írásunkat a 2. oldalon olvashatják. 

b REFLEKTORFÉNYBEN] 

Az idén július 9-én ünnepeljük a vasutasnapot. Igaz, 
hogy ez az ünnep már alig hasonlít a korábbi évtizedek 
vasutasnapjaira. Ám, a számvetésre, a végzett munka ér
tékelésére ma is jó alkalom. Éppen ezért lemondani róla 
még akkor is badarság lenne, ha mai eredményeink, eny
hén fogalmazva, szerényebbek, s ha a szorító gondoktól 
homlokunkon sűrűsödnek a barázdák. Lehet, hogy ez alól 
a GySEV vezetői kivételek? 

f rásunk a 6. oldalon olvasható. 

·MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-313 

Közeledik a negyvenötödik vasutasnap. Bizonyára sokakban felvetődik a kérdés: vajon 1995-ben mi okunk van ünnepelni? Az egyes szakmák napját a második világháborút követően - szakszervezeti kezdeményezésre - tették meg félig-meddig hivatalosan ünneppé. Ennek jegyében köszönti a társadalom a pedagógust, a bányászt, a nyomdászt és még számos hivatás művelőjét. A hat esztendővel ezelőtti változások a rendszerváltozás sodrával egyes jeles napok látványosan eltűntek a történelem süllyesztőjében, mások pedig szép csendesen elkoptak. A vasutasok nagy családjának ünnepe azonban bizonyította létjogosultságát, és ma is egy kitüntetett napot jelent valamennyiünk életében. A kívülállókban talán felmerül a kérdés: a MÁV sokat emlegetett ezernyi gondja-baja mellett szabad-e egyáltalán ünnepelnünk? Pedig számunkra 
- akik belülről még jobban ismerjük önnön hibáinkat és rajtunk kívül álló okokat - egyértelmú a válasz: az ország vérkeringését biztosító áldozatos munkát vállaló embereket és családjaikat köszöntjük ezen a napon. Az évről évre elhangzó ünnepi szólamok sohasem feledkeztek meg a vasutas életmód hétköznapitól eltérő sajátosságainak felsorolásától. Ennek fontosságát nem feledve ma azonban egy másik értékre kell rávilágítanunk, melyre a velünk élő történelem hívja fel a figyelmet. A vasutasok nap mint nap teszik a dolgukat. A vonatok járnak, hozzákviszik az utasokat és az árut. Hogy ez nem nagy dolog? Ha viszont arra gondolunk, hogy vannak olyanok ebben az országban, akik munkájukkal ország-világ előtt kérkedve próbálják igazolni szemet szúróan magas jövedelmüket, több milliós végkielégítésüket, akkor talán a létminimum környékén élő vasutasok munkájának e/ismertségén is el kellene töprengeni. A vasutasok pontosan azt teszik, amit hivatásuk írott és íratlan szabályai megkövetel tőlük. Gyakran még annál is többet, hisz az acélkerekek acélsíneken megtett mindenfélfor; dulata mögött kemény - pontosan számon kérhető - egyéni felelősség és nagyon kemény munka húzódik meg. Éppen ezért világgá kiáltjuk, újabb meg újabb bőrt már nem lehet rólunk lehúzni! Az ország súlyos gazdasági válságából való kilábaláshoz a vasutasok becsületes munkájukkal hozzájárulnak. Szívesebben vennék, ha vezetői példamutatást és közös teherviselést tapasztalnának az ország valamennyi vezetőjétől. Az ünnepek mindig a múltnak és a jövőnek 

L 
fot szólnak. Merítsünk erőt 1 � elődeink nehéz életútjá-ból és biztassuk ma-gunkat gyermekeink szebb jövőjéért. dr. Márkus Imre 

A 16/1995. Kg. F. F. utasítás alapján 
pályáztassa az MVJ-t ,s! 

Megéri! 
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BÉKÉL TETŐ KERESŐBEN 

Munkaügyi perek helyett 
A gazdasági átalakulás során a munka világában a konfliktusok száma nő. Ezek a konfliktu
sok, vagy jogviták (főleg egyéni), vagy érdekviták (ffileg kollektív). A jogviták sona jogsza
bályok által meghatározott keretek és Időintervallumok között zajlik. 1992-ben az új Munka 
Törvénykönyv megszüntette a Munkaügyi Döntőbizottságokat, és azóta a perek száma nőtt. 
1993-ban már 160 munkavállalóra jutott egy munkaügyi per. A perekre 60 százalékban mun
kaviszony-megszüntetés, végkielégítés, vagy bérbesorolás miatt került sor. A perek számá
nak növekedésével megnőtt az elintézési Idő ls. 1985-ben a perek túlnyomó része 1-3 hónap 
alatt befejeződött. 1993-ban már csak az esetek egyharmadában. A törvény előírja a feleknek 
a perindítás előtti kötelező egyeztetést. Ezt a felek vagy meg sem kísérlik, vagy csak formális. 

A kollektív szerződések a 
munkaügyi perek megelőzését 
szolgáló, jogvita kezelést általá
ban nem tartalmaznak, pedig 
erre lenne lehetőség. Az érdek
vitákról nem állnak rendelkezés
re statisztikai adatok. A széles 
nyilvánosság elé az elmúlt öt 
évben összesen két érdekvita 
került: - 1990. októberi taxis
blokád és az - 1995. április 20-
23-a köwtt zajló vasutassztrájk. 

A piacgazdaság kiépülésével 
törvényszerű, hogy növekedjen 
az érdekviták száma. Ez azt je
lenti, hogy van miről tárgyalni. 
A kollektív szerződések értéke 
megnőtt. A foglalkoztatás biz
tonsága, a reálkeresetek megőr
zése, a végkielégítés formái, a 
munkahelyi juttatások mind
mind tárgyalási alapot képeznek 
és a kollektív alku végén mint 
megállapodás kerülnek be a kol

lektív szerzödésekbe. A kollek
tív alkufolyamatok mind nehe
zebbek, mer t a munkáltatók 
mozgástere is egyre szűkebb. 

A tárgyalások egyre gyakrab
ban torkollanak zsákutcába, vál
nak kifárasztásos meneteléssé. A 
felek köwtt a viszony megrom
lik, a rossz légkör a munkabé
két veszélyezteti. Az érdekvitá
kat nem lehet jogi útra terelni. 
A munkaügyi kapcsolatok kere-

tében van mód az ilyen kilátás
talan helyzetek kezelésére. A 
nemzetközi gyakorlatban, vagy 
közvetítőt. vagy döntőbírót vesz
nek a felek igénybe. A Munka 
Törvénykönyve is lehetővé teszi 
az említett megoldásokat. (MT 
195., 196., 197., 198. §). Ma
gyarországon a jogi lehetőség 
három éve adott, de sajnos az in
tézményesülés nem történt meg. 
Ez a tavasz talán változást ho
zott. A vasutassztrájk előtt 12 
órával került felkérésre Herczog 
László helyettes munkaügyi ál
lamtitkár, hogy békéltessen a 
MÁV Rt. vezetői és a reprezen
tatív vasutas-szakszervezetek 
között. 

Az utóbbi 7 év sztrájk törté
netében első ízben fordult elő, 
hogy munkafeltételek miatt rob
ban ki sztrájk. A kormány felis
merte, hogy társadalmi érdek 
fűződik a munkahelyi konfliktu
sok kezeléséhez és megoldásá
hoz. A kom1ány lehetőséget lát 
az MT 195. §-ban szereplő 
.. Közvetítő, békéltető" intéz
mény költségeinek azonnali biz
tosítására. 

Nagy kérdés, hogy milyen le
gyen az intézmény. Nemrég 
nemzetközi tapasztalatok átte
kintésére került sor a Munkaügyi 
Minisztériumban. Az angol, 

amerikai, lengyel, spanyol és 
dél-afrikai gyakorlat megisme
rése után az alábbiak látszanak 
körvonalazódni: - Egy nagyon 
szerény, 3-5 fővel is el lehet kez
deni ezt a missziót. - El kell 
dönteni, milyen legyen a szer
vezet, ki finanszírozza, ki fel
ügyelje. - Milyen jellegű ügye
ket vállaljon? - Hogyan, mi
lyen elv alapján válogassák 
össze a munkatársakat? Nem 
elég iskolai végzettséget kiföt
ni, de érdekegyeztetési gyakor
lattal is kell rendelkezniük. -
Főállásban, vagy mellékállásban 
végezzék munkájukat? - A 
szolgáltatás ingyenes legyen, 
vagy egy jelképes díjazással pá
rosuljon. -- A szolgáltatás bi
zalmas jellege titoktartást köve
tel. - Képezni, majd tovább
képezni kell a közvetítőket. 

Még számos kérdés felvető
dött, amit a munkaügyi kor
mányzat úgy tűnik - mi
előbb szeretne megoldani, hogy 
a Nemzetközi Munkaügyi Szer
vezet (/LO) ajánlásának megfe
lelően hazánkban is megindul
hasson a hivatalos „békéltetés". 

Kíváncsian várJuk a munka 
világának új hazai szereplőjét 
és előre is sok sikert kívánunk 
neki. 

V. Gy.-né 

, , 

A SZERVEZETI ELET HIREI 

Érdekvédelmi tárgyalások 

1995.jú11i11.,· 1. 

Ülést tartott a Vasúti Érdek
egyeztető Tanács (VÉT), ahol 
két napirendet tárgyaltak: a mo
tivációs rendszer alkalmazását 
és a kollektív szerződés egyes 
pontjainak módosítását, illetve 
értelmezését. 

A VÉT üléséről a 62. sz. 
INFO-n keresztül tájékoztattuk 
tagságunkat. 

1995. jú11i11s 2. 

Vezető szintű értekezlet meg
tartására került sor, melyen tá
jékoztató hangzott el a MÁV Rt. 
igazgatósági és irányítási köz
pontok átszervezéséről, vala
mint a MÁV Rt. általános lét
szám-gazdálkodási elveiről. A 
tájékoztatót Szentgyörgyi Ta
más, a MÁV Rt. vezérigazgató
helyettese tartotta. 

1995. jú11i11.,· 8. 
Ülést tartott a VÉT, melynek 

napirendjén a kollektív szerző
dés egyes szabályainak értelme
zése szerepelt. A VÉT -en történ
tekről a 63. sz. INFO-n keresz
tül tájékoztattuk tagságunkat. 

1995. jú11i11.,· 9. 

A VÉT-ülésen tovább folytak 
a korábbi napokban felvezetett 
témákról szóló tárgyalások, 
melyről a 64. sz. INFO-ban ad
tunk tájékoztatást tagságunknak. 

J 995. jú11i11.,· 15. 

Ülésezett a VÉT. A tárgyalt 
napirendekről a 65. sz. INFO-n 
keresztül tájékoztattuk tagsá
gunkat. 

1995. jú11i11, lfJ. 

WT-iilés - a tárgyalt napi
RDdeb6I a 66. sz. INFO-n ke-

resztül tájékoztattuk tagságun
kat. 

1995. jú11i11.,· 19. 

VÉT-ülésen megállapodás 
született a júliusban esedékes 
négyszázalékos bérjutalom kifi
zetési feltételeirő 1, valamint a 
kollektiv szerződés VSZ által 
kezdeményezett pontosításairól. 
(A megállapodásokról lapunk
ban részletesen beszámolunk.) 

Vezető testületek, közép
és alapszervezetek 

rendezvényei 

1995. májll.\' 29. 

A Forgalmi és Értékesítési 
intézőbizottság 18-ülésén meg
tárgyalta az üzemi tanácsi vá
lasztás tapasztalatait és eredmé
nyét. 

1995. jú11i11s 1. 

A Vasút-egészségügyi intéző
bizottság ülésén értékelte a köz
alkalmazotti tanácsi választás 
eredményét. 

A Központi Hivatalok és In
tézmények intézőbizottság koor
dinációs bizottsága értékelte az 
üzemi tanácsi választások ered
ményét. 

1995. jú11i11s 8: 

Értekezletet tartott a VSZ Női 
Választmánya. Tájékoztató 
hangzon el az üzemi tanácsi vá
lasztások lebonyolításáról és 
eredményéről. 

A Szegedi Területi Bizottság 
testületi ülés keretében adott tá
jékoztatót az üzemi tanácsi vá
lasztásokról. Az értekezleten 
részt vett Győri István alelnök 
is. 

Központi Hivatalok és Intéz
mények intézőbizottsága lB-ülé
sen az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta: 

- az 18-bez tartozó szolgá-

lati helyek beszámolója az üze
mi tanácsi választásokról, 

- az IB-t érintő átszervezé
sek helyzete. 

I 995. j1í11il1.,· 12. 

Budapest Területi Bizottság 
titkári értekezletén az üzemi ta
nácsi választások eredményeit 
vitatták meg a meruelentek. Az 
ülésen részt vett dr. Márkus 
Imre. 

1995. jú11im; 13. 

Záhony Területi Bizottság 
szintén megtárgyalta az üzemi 
tanácsi választások eredményeit, 
valamint a titkári értekezlet 
módosította a területi bizottság 
költségvetését. Az ülésen részt 
vett Győri István, a VSZ alelnö
ke. 

Az üzem, tanácsi választások 
jegyében értekezletet tartott a 
Forgalmi utazó tagozat. 

1995. jú11i11.,· 1./. 

A Debreceni és Miskolci Te
rületi Bizottság titkári értekez
letén az üzemi tanácsi választá
sok tapasztalatait tárgyalták meg 
a testületek. 

1995. június 15. 

A VSZ-elnökség soros érte
kezletet tartott, melynek kereté
ben az alábbi napirendeket tár
gyalta meg: 

- tájékoztató az 1995. évi 
üzemi és közalkalmazotti taná
csi választásokról, 

- tájékoztató a KHI 1B és a 
Szeged TB választás óta végutt 
munkájáról, 

- javaslat a II. félévi mun
katervre. 

I 99 5. iún ill., I 9. 

Központi Oktatási Bimttság 
évadzáró értekezletén értékelte 
az 1994/1995-ös képzési idcmalc 
eseményeit. 





Ai illin Júlia 9-én imn9d}lik a vas11tdSn11JJt1t. Igaz. hogy ez ai iinne. 
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[ TANULSÁGOK 

Egy közgazdász ajánlatai 
KopAtsy Sándornak hívják 
közgazdász, aki politikai gon
dolkodó és közíró Is egyben. A 
Nyugdíjbiztosítás! Önkor
minyzat képvisel6je. Az Idén 
MSZOSZ kulturális-mfivésze
tl díjat kapott. Többen Ismer
jük személyesen. Sokan olvas
sák figyelmet keltő cikkeit, ta
nulmányait a lapokban, folyó
iratokban. Az utóbbi időben 
gyakori szereplője a rádiónak, 
a televíziónak. Túl a hetvene
dik életévén is imponáló szel
lemi energiával és termékeny
séggel dolgozik. Mértékadó a 
véleménye a mai gazdaságpo
litikáról, a szakszervezetekről, 
köznapi viszonyainkról. 

Kopátsyt azért szeretik hall
gatni és olvasni tisztelöi, mert 
nemcsak kritizál, de a bajok for
rását, a megoldás útját is ,felso
rolja. Mindezt közérthetöen te
szi, életközeli példákkal dúsít
va, mellözve a spekulatív köz
gazdasági hókuszpókuszokat. 
Ellenvéleményt, ellenérzést is 
gerjeszt persze. Nem pusztá_n 
azzal, hogy másként gondolko
dik, de estenkénti leegyszerűsí
téseivel, mondanivalójának el
lentmondásaival is. 

Legutóbb a Munkásképviselet 
Alapítvány elöadás-sorozata ke
retében osztotta meg gondolatait 
a Vasas Szakszervezet székhá
zában összegyűlt hallgatósága 
elött (akik között többen voltak 
a vasutas-szakszervezet tisztség
viselöi) 

Elöadásának a be".ezctöjében 
hangsúlyozta: minden az embe
reken múlik. Attól függöen, hogy 

milyen az értékrendünk, és ho
gyan viselkedünk, meg lehet 
gazdagodni, illetve el lehet sze
gényedni. Nagyon sokat jelent a 
tudás, a -szorgalom, a takarékos, 
beosztó életszemlélet. A gazda
godó népeket éppen ezek a tu
lajdonságok jellemzik. Példának 
az Alpok két oldalán élö tirolia
kat, észak-olaszországiakat, a 
katalánokat és a bajorokat hoz
ta föl, akik individualisták, önál
lóak, vállalkozó kedvűek. Mun
kamoráljukban, erkölcsi hozzá
állásukban rejlik az erejük, jó
létük forrása. A gazdasági ered
mények elérésében nem nélkü
lözhetö a nép bátorsága és derű
látása. Megfélemlített, rosszul 
élö emberektöl nem lehet kima
gasló telJesítményeket várni -
húzta alá az elöadó. 

Kopátsy úgy vélte, hogy a kí
vánatossal szemben éppen ellen
kezö irányba halad a jelenlegi 
gazdaságpolitika. Ahhoz, hogy 
kilábaljw1k a bajból a tartós tár
sadalmi-gazdasági válságból, 
elérjük az ,,alagút végét", a kö
vetkezö öt feltételt kell( ene) tel
jesíteni: 

1. A gazdaság piaci legyen. 
Nem liberalizálni kell az impor
tot, hanem védeni szükséges a 
hazai piacot, a mezögazdaságot. 
Mert miközben külföldön, min
denki ezt teszi mi felszámoltuk 
a magyar élelmiszeripart, a fel
dolgozóipart és megbénítottunk 
sok minden mást. 

2. Jól kihasználni a munka
eröt, a kapacitást. Egyszerűbben 
szólva: dolgozni kell. Elöbb 
munkálkodni, utána jöhet a jó-

[!M_ 

lét és nem fordítva. Vissza kell 
szorítani a munkanélküliséget, 
mert a sok munkánál is lénye
gesen rosszabb a munkátlanság, 
az elnyomorodás. Tovább él, 
akinek idős korban is van hasz
nos elfoglaltsága. Lássuk a mun
ka értelmét. Ha ugyanis van cél, 
lesz értékelhető teljesítmény. 

3. Minden sikeres országban 
kicsi a jövedelmi különbség. 
Nálunk nagy a jövedelmek kö
zötti szóródás, irritálóan nö a 
távolság a szegények és a gaz
dagok között. Reális a veszélye 
a társadalom kettészakadásának. 
Mindez azonban nem jelenti azt, 
hogy visszatérjünk az egyenlös
dihez. Egyik véglet sem helye
selhetö. 

4. Többet kell költeni az ok
tatásra. A kultúra valóban stra
tégiai ágazat. Ezt bizonyítják a 
sikerországok példái. Minden 
ország gazdasági eredményének 
a megalapozása a kultúrával, az 
oktatással, a művelödéssel, a 
képzettség, a szaktudás növelé
sével kezdödött. Ebböl fakadhat 
a gazdasági fellendülés, erre 
épülhet az élet minösége. 

5. Bátorságra, optimizmusra, 
vidámabb életfelfogásra van 
szükség. (Ha lehet.) Ehhez azon
ban elfogadható, vonzó jövökép 
illene. 

Ez természetesen nem kész 
recept. Egy vélemény a többi 
között, egy tapasztalt közgaz
dász ajánlata. Kiegészíthetö, 
módosítható, vitatható de min
denesetre tovább gondolásra 
méltó ... 

K.S. 

Mi nem szolgálunk meglepetéssel. 

Mi tartjuk a szavunkat, nem módosítgatunk. 

Másoktól eltérően mi így javítunk: 

vállalkozói ár + legkedvezó'bb határidő + 
egyenletes - a szabványok és előírások 

szerinti - minőség. 

Ha bennünket is pályáztat, 
meggyőződhet a fentiekről. 

Ha nem teszi, megbánja! 

Legyen a megrendelőnk! 
MÁV VASJÁRMŰ KFT. 

9700 Szombathely, Szövő u. 8S. 
Tel.: 94-313-310, 313-311, 

313-313 
Fax: 94-313-313,313-315 

Vasúti tel.: 07-28-03, 07-28-05 

Hol voh, hol nem volt ... 
... egy külföldi cég vállala

tot alapitott Magyarországon, 
elsösorban a képzett munlca
eröben rejló e/ónyöket kihasz
nálva. Az autóalkatrészeket 
gyártó neves külföldi vállalat 
néhány száz munkavállalóval 
kezdte el a tevékenységét 
egyik vidéki megyeszékhe
lyünkön, természetesen szak
szervezetmentes keretek kö
zött. Hogy, hogy nem a dol
gozók közül néhányan - talán 
mert nem csak szakmailag volt 
helyén az eszük - puhatolózni 
kezdett annak érdekében, ho
gyan tudnának szakszervezetet 
alapítani. Jó szerencséjük egy 
olyan tisztségviselövel hozta 
össze öket, aki már komoly jár
tasságot szerzett hasonló csep
pet sem egyszerű feladat megol
dásában. A múlt századba illó 
illegalitás és konspiráció kellett 
ahhoz, hogy az egyébként min
den magyar állampolgárt meg
illetö egyesülési jogukkal élni 
tudjanak az érintettek. Magán
lakásokon és a munkáltató által 
nem ismert - még meglévö -
területi szakszervezeti helyisé
gekben gyűltek, ahol végül is e/
döntötték, hogy szakszervezetet 
a/apítnak, és egyben e/fogadják 
egy nagy múltú ágazati szak
szervezet támogatását, illetve 
csatlakoznak azokhoz. 

Elhatározásuk után sem hoz
ták a munkáltatójuk tudomásá-

Mai mese 
Történetünk helyszínét és közre
működőinek nevét annak ellené
re nem nevezem meg, hogy a sze
replőknek nincs mit szégyellniük, 
de a történet tulajdonképpen a 
titkolózás okára Is magyarázatul 
s1.0lgál. 

ra alapító szándékukat, hisz 
mindaddig várniuk kellett, míg 
a cégbírósági bejegyzést kezük
höz nem veszik. 

A hivatalos okmányok birto
kában egyszer csak eljött a leg
nehezebb pillanat: a szakszerve
zet létének és működési szándé
kának bejelentése a cégvezetés
nek. Aki még nem próbált még 
ilyet, vagy ehhez hasonlót való
színűleg nem is sejtheti, hogy 
mekkora kockázatot jelent ma 
egy ilyen lépés megtétele, ami
kor a gyárlcapuk e/ött sok száz 
munkavállaló vár arra, hogy a 
fönökök minden óhaját teljesít
ve helyébe lépjen a maguknak jo
gokat követe/öknek. (Természe
tesen a munkanélkülieket az élet 
kényszeríti e"e a magatartásra, 
ezért nem szabad elítélnünk 
óket!) 

A bejelentés napjai valóban 
ólomlábon jártak az üzemben. A 
vállalat vezetÖjét annyira várat
lanul érte a hivatalos közlés, 

hogy néhány napig is eltartott 
am{g álláspontját kialakítot
ta. Es láss csodát! Ami itt tör
tént az a mai magyar körül
ményeket tekintve mesébe illó. 
A cégvezetés meggyözódve ar
ról, hogy a szakszervezet be
jegyzése teljesen jogszerűen 
történt nem á/ta útját a szak
szervezetnek, nem ágált annak 
működése ellen sem, Együtt
múködési szerződést kötöttek. 
Pár hónappal üzemi tanácsot 

választottak a dolgozók. Napja
inkban pedig már tárgyalnak az 
a kollektív szerződés megkötésé
rö/. 

A szereplök megnevezésétöl 
azért kellett eltekintenünk, mert 
nem mindenhol szokott happy 
end-de/ végzödni az ilyen törté
net. Vasúti berkekben például az 
is e/öfordu/t, hogy átszervezést 
követöen a szakszervezeti tagság 
mellet kitartókat e/bocsátotta 
egyik napról a másik napra az 
új munkáltató. 

Az elöbbi történet sajátossá
ga, hogy külföldi - európai -
tulajdonosok állnak a háttérben, 
akiknek bizonyára van tapaszta
latuk a"ó/, hogy a munkaválla
lókkal való ko"ekt együttműkö
dés a cég számára is elönyökkel 
jár. De miért is viselkednek el
lenszenwel a munkáltatók Ma
gyarországon a szakszervezetek 
iránt? Errö/ talán majd leg
közelebb. 

k. sz. 

VASUTASPORTRÉK 

, , , , , 

ELETKEPEK-KIVANSAGOK 

EIJ,atároztuk, l,ogy a vasutasnap alkalmából vasutasokat mutatunk be az újság ha
sábjain. Az országban több tisztségviselő kollégát felkértünk, hogy akár véletlenszert'í
en, akár körültekintően keressenek meg nél,ány vállalkozó szellemű vasutast, és 
tegyenek fel nekik két kérdést Elsoi<ént arra voltunk kíváncsiak, ki, J,ogyan lett vas
utas. A második kérdésünk pedig kicsit meseszerűre sikerült, de a vasutasnapi kaval
kádba ez is belefér. Lelkes segítőink arról faggatták munkatársaikat, J,ogy 1,a egy jó 
tündér teljesítené egy kívánságukat a munkájukkal kapcsolatban, akkor mit választa
nának? Ezúton köszönjük minden közreműködőnek a segítségét. Szándékaink szerint 
a jövőben folytatni kívánjuk ezt a sorozatot, ezért előre is elnézést kérünk, l,a valaki 
terjedelmi okok miatt ebből a számból kimaradt. 

IGAZSÁGOSABB BÉRTÁBLÁZATOT! 

1' 

Kárpáti Zsolt, 
tolatásvezető, Pécs Állomásfőnökség 

1 1 ... .,Egész családom vasutas volt, így nem volt nehéz pá
lyát választanom. Szülöfalum közelében, Fényeslitkén kezd
tem a vasúti szolgálatot, majd Pécsre nósültem, és így kerül
tem Pécs állomásra. " 

... ,,Igazságosabb bértáblázatot szeretnék, melyben nem 
fordulhat elő az, hogy egy beoszJott kocsirendezőnek maga
sabb az alapja, csak azért, mert 15 évvel több a munkavi
swnya (esetleg nem is a vasútnál eltöltött időről van szó), 
holott a felelősség mindenben az enyém." 

JÓ GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYEKET 

Pecsenye Béláné, 
bérgazdálkodó, Miskolc Vontatási Főnökség 

... .,tdesapám mozdonyvezetö volt. Elöször meg sem for
dult a fejemben, hogy a vontatáshoz jöjjek, de aztán 197 4-
ben itt kezdtem, mint segédművezetö. Itt ismerkedtem meg 
.ferjemmel, aki vasútgépész végzettségével jelenleg dízeljár
mú-villamosság szere/ö. Mindketten VSZ-tagok vagyunk, én 
pedig szb-tag és PEB elnöki tisztséget is betöltöm." 

... ,,Főnökségünknek továbbra sincs reális gazdtilkodási 
mozgástere. Bizonytalan például az is, hogy megkapjuk-e 
ko"ekciókint a 4¾-os bértömeg-jutalom összegét J/a pe
dig a gazdálkodás bizanyta/an, akkor minden bizonytalan. 
Eúrt jó gazdálkodási eredményeket kívánok a MAV RL
nelc." 
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GYŐRI ISTVÁN 

Vasutas Nyugdíjbiztosítási 
Bizottság alakul 

A klzvSem&ay nagy vmkodaal tekintett u el6re meghirdetett Nyu1clfJblztodtúl Onkor
m6nyut J6nlu1 7-i klqytll&e el6. Ez u 6rdekl6d& nem volt Indokolatlan, mivel olyan eMJ
terjeatáek, 6Uúfoglal6sok kerültek a klzaymil uztalúa, mint u 1995. 6vl misodlk aep
temberl nyu1dfJemel&re vonatkom Javaslatok. A nyugdíjrendszer reformJ6val laamgg6 
k&d&ekrfil II drgyaltak, amelyek nem aak a nyugdíjas dnadalmat, hanem a munkav6Ua-
16k dlbb mlllió1 t6bor6t Is érúkenyen Erlnthetlk. Engem - mint a vasutasok kEpvlsel6jét -
klzvedenill érintett az 6nkorm6nyzat helyl-terilletl testilletel megalalút6dval, mGk6d&e & 
aervnetl feltételeire vonatkom javaslatok Is. 

A 1aptemberl nyugdfjemelé
sekr61 u írott ujt6, r6dl6 & 
tv a klzvéleményt r&zletesen 
t6Jékoztatta. Ismétlésekbe 
nem bocs6tkozva a nyugdíj
emelár61 csak annyit, hogy 
ennek mértéke az a bizonyos 
4 mzalék ldsunk nyomdiba 
adiukor még nem volt végle-
1es. Tlbben agg61yunknak 
adtunk hangot olyan értelem
ben, hogy hazinkban az infli
cló & a nettó keresetek alaku
lba mir Június elején sem 
egyezett meg a korminy iltal 
Jelzett mértékekkel. Holott 
törvény írja el6 a nyugdíjak és 
az aktív keresetek pirhuzamos 
mo7.g6s6t. A közgyfflés - sd
molva a jelenlegi helyzettel -
dlbb szbalék ponttal eltérli 
nyugdíjemel&I javaslat virha
t6 elfogadúira rendkívül ke
vés esélyt 16tott. Ezért a köz
gym& az onziggyfflésnek & a 
korm6nynak 4 szizalékos ja
nuirl1 vlazamen61eges hati
lyú nyugdíjemel& elfogad6sit 
javasolja. 

Figyelembe véve a nettó ke
resetek alakulására vonatkozó 
információ hiányát, a közgyűlés 
a kormány felé kezdeményezte, 
hogy a tényleges folyamatok fi
gyelembe vételével legkésóbb 
199J. október JI-éig 'vizsgálja 
felfil a várható keresetnöveke
tUst és az önkormány-zattal 
qyeztetve tegyen javaslatot az 
orsúggyúlésnek az esetleges 
mib61ea6 váló további konk
tit intéüedésekre. 
a1m1c vitM véltott ki a nyug

dljrefbrm n6bény alapvetiS kér
d6sér61 el6terjesztett állásfogla
lás-tervezet, amit a sajtó több
uör kommentált. A hozzászólók 
abban enetértettek, hogy a 

' nyuadfjrendszer reformjára és 
en erre épül6 új nyugdijtör
wnyre több összefügg6 ok mi
att sziluig w,n. Ezen belül a mai 
drsadalmi-p:zdasági feltételek 
jelent6sen eltérnek, amelyre a 
nyugdfjszabályokat tartalmazó 

1995. évi II. sz. egységes társa
dalombiztositási törvény alapo
zódott. Nem véletlen, hogy 
évente többször keriil módosi
tásra. 

A jelenlegi nyugdíjrendszer
ben sok ellentmondás keveredik, 
benne a szolidarisztikus jellegű 
és a biztositási funkciók. Nem 
57.ámol a gazdaság alacsony tel
jesitméoyévei igy a mai nyug
dljrends:zerrel szemben támasz
tott társadalmi elvárások és a 
gazdasági feltételek között nincs 
meg az összhang. Ezért a reform 
célja az lenne, hogy a gazdasági . 
feltételrendszer változó Jehetó
ségeihez idóben igazodó, a ma
gyar társadalombiztosítás ha
gyományaira támaszkodó, olyan 
nyugdíjrendszer keriiljön kidol
gozásra, amely képes az idóslcori 
megélhetést biztosítani. 

A tervezet célnak leginkább 
megfelelő társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszert a követkemk
ben javasolja megvalósítani, 
amely három pillé"e épülhet, 
ezek a következők: 

1) Az adófizetéssel és tartós 
helyben lakással megalapozott, 
meghatározott életlcortól járó 
alapnyugdíj;2) a kötelező bizto
sításban való részvétel alapján 
járó munkanyugdíj;3) az önkén
lel szervezódésú nyugdíjpénz.tá
rak által szolgáltatott kiegészi� 
tiS ellátás, amelyet az egyéni kez
deményeúsú, bosszú távra szó
ló megtakaritások további s7.é
les választéka egészítene ki. 

Az elképzelt nyugdljrendszer 
legfontosabb jellemz6inek és 
arioyainak bemutatására e cikk
ben nincs mód. A ho:u.ászólók 
pro és kontra vélekedtek az elő
terjesztett állásfoglalás-tervezet-
161. Volt, aki úgy értékelte, mint 
elY új rendszer e&Yik lcbetséges 
irányát, lehetségesnek tartva 
ma irányokat is. Végs6 soron a 
közayúlél halárolatában a fenti 
vélemény tükrö7.&iött, ürgyalá
si anyagként került elfogadásra. 
A résztvev6k e1Yetértettek ab-

A székesfehérvári nyugdíjasok 
életéből 

A Vasutasok Szakszervezete 
1dkesfehérv6ri nyugdíjas 
alapaervezete ld6nként t6jé
koztat6t k&zit tagjai részére. 
,_.aki Jóaef eln6k a legut6b
ta t6jékomt6jukat aerkeszt6-
•ilnknek II mepüldte. Eb
.,.a klzlilnk aemelvényeket. 

Sajnálato1, hogy a W1SUtasok 
nagy tábora nem tudta megtar
tani egyligu szakszervezeti ar
a,/atát, lgy több kii részre bom
lott. De a negyvenezres létszá
mrí nyugdljas vasutas-lZalcszer
vneti tag az aktiv tagokkal 
együtt, er61 egy1éget allcot,. bi
:ionyltva, hogy jó -úton járMnk. 
A.lapnervezetibtbtek 650 tagja 
YH. Hit tagrí vezetőség, 22 

b"°""llrtekezlet« ú idóközon
Uiat ebuJbigi ülát is tartunk. 
POK""6up ailulelr csiitörtölrön 
14-166rt11röziJ# wm. A fogad/)
...,. a \IIZ4ltC&ig 18 a la.fiág 
•delbzúbe áll Hlönbözó 

..... .rerft altol llld, inert 
8n '11D a td}Brmatla,wg. 
��· lldldni lg11t #fiQY,. 

••btll Briolt}'84W
... 

munkát végezni, mégis ldvána
tos lenne ezen javitani. El kelle
ne érni, hogy a bizalmi ismerje 
a csoportja tagjait, gondját, ba
ját, és évente legalább kétszer 
talállcoznának egymással 

A. bizalmiüléseket azért is tart
juk fontosnak, hogy a legfrissebb 
inform6ciókat át tudjuk adni, 
ezzel is seglteni ldvánjuk ezt a 
nem könnyű munkát. Kívánatos
nak tartjuk, hogy a bizalmiak a 

fogadónapokat reneuzeresen lá
togassálc, mert mindig van aktu
ális és elintézend6 feladat, meg
beszélnivaló. 

Elinditottunk egy hagyo
mányt, hogy az ö1nevont tag
gyri li1einken 1zerény •ódon 
1MgWndigdjük a jelenlév6 tag
ságot. Sajna, laáttbbe IZOrMlt a 
beteglátogatá1, a111it újjá kell 
aervezni, at elllberileg 11avr,n 
fo""'811.a1c tarf/uk. Igen .sok a já-
"'"""' kiadáltutk is, (k ezek az 
alap1zerveut f1nntartá1áltoz 
1nu,ge1ek (po1takölt1,g, 
nyomtatványok 1tb.). /gy már 
l4ft,k,. hogy a Jelelllegi kii tag
dljalrl,M ,,.,._M, .,;11r11W,We-
�� • tMlók il � 

ban, hogy széles körú társadal
mi párbeszédre van szükség. 
Ennek során társadalmi szerzö
dés-értékú lconnenzusra kellene 
jutni. Ez egyik biztosítéka lehet
ne egy jó, megalapozott, bosszú 
élettartamú nyugdljrendszernek. 

Személyes ambicióm is sar
kalt az önkormányzat helyi-te
rúleti testületei létrehozására és 
részletes feladatainak meghatá
rozá.r6ra el6terjesztett javaslat 
tárgyalásánál. Az önkormányza
ti képvise16ségem két esztende
je alatt soha nem tévesztettem 
szem e16l a vasutas társadalom
biztositási ellátottak azon igé
nyét, hogy valamilyen formában 
társadalombiztosítási „ önlcor
mányzattaf' rendel/rezzenek. Ezt 
az igényt szóban és írásban több
ször szóvá lettem. Ke:zdeménye
zéssel éltem, amire lehetőséget 
biztositott mindkét önkormány
zat alapszabálya. A június 7-i 
közgyúlésre az áhított gyümölcs 
beérett. Az el6terjesztett javas
latok lehet6séget nyújtottak egy 
Vasutas Egészségbiztosítási Bi
zottság létrehozására a Vasutas 
Társadalombiztosúási Igazgató
ság, valamint egy Vasutas Nyug
dijas Testület kialakítására a 
MÁV Rt. Nyugdijigazgatóság 
mellett, meghatározott feladat
és jogköm!I. Ennek kimunkálA
sára az érintett felek felé a VSZ 
vezetése a kezd6 lépéseket meg
tette. Az önkormányzat helyi
teriileti testületeinek létrehol.á
sára beterjesztett javaslatokat 
nagy többséggel a közgyúlés el
fogadta. 

Befejezésül engedtessék meg 
egyetlen me&ie1Yús. vagy érté
kelés: az önkormányzat éppen 
két éve kezdte mea működését 
Az elmúlt k6t esztend6 munká
ja iaazolta létjogosultságát. 
Minden öndicléret nélkül - el
mondható - a Nyuadijbiztosf
túi Önlcormányzat sok buktató
val jAró credm6oyes éveket tud
hat maga mögött. 

Ülést tartott 
a nyugdíjas 
választmány 
A VSZ Orsl.ágos Nyugdíjas 

Vélasztmáuyajúnius 20-áu ülést 
tartott. Feleky Pál elnök meg
nyi1ója után Pallas György ügy
vezet6 elnök az üzemi tanácsi 
választáso� ercdményéroi a tár
sadalombiztosftási válto:zásokról 
és az el6z6 választmányi ülés 
óra végzett munkáról tájékoztat
ta a testü tetet. 

Önálló napirendi pontként 
szerepelt a VSZ 1995-96 . évi 
oktatási feladatterve, figyelem
mel a nyuadijas szervezeteket 
6rintiS kádésekre. Hangsúlyoz
ta: a nyugdfjas alapszervezeti 
elnökök 6s a tiszl96avisel6k ok
tadsa, képále tbntos feladat, de 
az anyqi lebdlWgek a többna
po1 tanfolyam jelleg-a k6pzést 
ma nem tudjék biztosttani. He
lyette az eay nap alatt is lebo
nyoUtbat6 reaionális ta�zó
bi IZOl'plmizz6t. B� Jll-
·•. k6dldékf � 

• 

NYUGDÍJASOK�EZTÉK 

Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek 
Visszakapott hatáskör a kérelmek elbírálására 

A nyugdíjak kül6nll méh6nylút &deml6 k6rülmények esetén t6rténl emel&&aek lebetldae nem 
6jkeletG. M6r a t6nadalom'btüoütúr61 u.616 1975. 6vi II. törv&ay lehet6vE tette, hogy a Jo1alk1l
mam a biztosítottnak hitdnyt okom hi6nym Jogi feltételt a biztosított mm6n kedveden p6tol
Ja. Ez a ,,Jogi mélt6nyoa6g" amnban id6k6zben elvesztette eredeti dlJ6t él egyfajta aodilpoUtl
kal „p6tcselekvásé" dltomtt. 

A Nyugdljbiztosftási Önkor
máuy:zat elnöksége a közelmúlt
ban foglalkozott az egyu nyug
díjak különös méltánylást é11-
demló köriilmények megléte ese
tén történ6 nyugdíjemelém jó
váhagyott 1994. évi keretösszeg 
felbasmálásának tapasztalatai
val és döntött az eljárási szabá
lyok egyes rendelkezéseinek a 
módosltásáró/. Az elmúlt évben 
a MÁV nyugdíjasai 10 13 5 
nyugdíjemelés iránti kérelmet 
nyújtottak be a megyei nyugdíj• 
biztosítási igazgatóságokhoz. 
EbMl 43 19 kérelmet teljesítet
tek és 4664-et pedig utasítottak 
el. Sajnos az év végére elfogyott 
a pénzügyi fedezet, ezért sok 
kérelmet emiatt kellett e/utasí
tani. 

A megyei igazgatóságokhoz 
beérkeutt nagy sl.ámú kérelem 
(összesen 208 017) időben tör
tén6 elbírálása szükségessé te
szi a megyei nyugdijbiztosítási 
igazgatóságok adminisztrációs 
terheinek csökkentését. Ezért is 
határozott úgy a Nyugdíjbiztosí
tási Önlcormányzat elnöksége, 
hogy 1995.januárI-jétól aMlV 
Rt. Nyugdíj Igazgatóság vezetó
je a MAV nyugdijasainak mél
tányos nyugdijemelése iránti Jcé
relmét az Országos Nyugdijbiz
tosltási Fóigazgatóságfóigazga
tója által kiadott eljárási utasí
tás nerint ismét saját hatáskör
�en birá/halja el. 

Az elnökség elfogadta azt az 
utasítás lDÓJ(IOsftést is, qiclyik 
,ugszigorlq4 a kérelmek ·telje-
sitését. A társadalombiztosítás
ról szóló törvény végrehajtásá
ról intézkedő kormányrendelet 

kimondja, hogy kiv6teles nyu
gellátás nem engedélyezhet6 an
nak, aki az öregségi nyugdljlcor
határt nem töltötte be vagy nem 
rokkant, kivéve, ha a kivételes 
nyugellátást árvaellátás címén 
engedélyezik. Ezzel összhang
ban határozza meg a főigazga
tói utasítás, hogy nem engedé
lye7.hetó méltányosságból nyug
díjemelés annak sem, akinek az 
ellátását nem a nyugdíjbiztosí
tás pénzügyi alapjából finanszi
rozzálc (még akkor sem, ha ezt 
az ellátást a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság vagy a MÁV Rt. 
Nyugdíj Igazgatóság folyósítja.) 
Nem engedélyezhetó nyugdíj
emelés továbbá a nyugdíjazást, 
illeWleg a korábbi méltányossá
gi nyugdíjemelést köveW három 
éven belül sem. Ettől az utóbbi 
tilalomtól azonban olyan rend
kívül indokolt esetben el lehet 
tekinteni, amikor például az elő
ző emelést köveWen a kérelme
ző egészségi állapota jelentósen 
rosszabbodott, szociális körül
ményei lényegesen megromlot
tak. A méltányosságból történő 
nyugdíjemelés nem alanyi jo
gon, nem állampolgári jogként 
járó juttatás, és csak akkor ad
ható, ha a kérelmező körülmé
nyei különösen méltányolbató
ak. Ezért a nyugellátásban, bal
eseti nyugellátásban részesülő 

' 57.emélynek a különös méltány
lást érdemlő körülmények meg
léte esetén nyugdíjemelés csak 
akkor. eAgedélyezhetó, ha a ré
szére fo lyósított nyugellátás 
összege és a rendszeres egyéb 
jövedelem együttes havi össze
ge nem haladja meg a kérelem 

elblrálá1akor érwnye1 öregn
gi nyugdl} legkisebb összeghlek 
a kétneresét, ha pedig a kérel
me7.6 kiskorú vagy 70 éven fe
lüli, illet6leg rokkant személy 
eltartásáról is gondoskodik, a 
kérelem elbirálásakor érvényes 
öregségi nyugdíj havi legkisebb 
összegének a lcét és félszereslt 
lehet engedélyezni. 

Engedélyezhető a nyugdfj
emelés annak is, akinek a lakás
fenn tartás költségei vagy az 
egészségi állapota miatt szüksé. 
ges gyógyszer vagy diéta költ
sége a nyugdíját és az esetleges 
egyéb jövedelmét aránytalanul 
súlyosan megterhelik. A nyug
díjban vagy egyéb rendszeres 
szociális ellátásban részesül6 
kérelmezőnek csak akkor enge
délyemeW méltányosságból el
látás - az egyéb feltételek meg
léte esetén is -, ha a kérelme-
26 az ellátásra jogosultsághoz 
vagy a résmyugdíjhoz szüksé
ges szolgálati időnek legalább a 
felével rendelkezik. 

A.MÁV nyugdíjasai a MÁV RJ. 
Nyugdij Igazgatóság címére 
küldhetik kérelrrwket. Azok, akik 
a kérelmet még a megyei nyug
díjb izto sltás i igazgatósághoz 
vagy annak kirendeltségéhez 
küldték, azt onnan külön kére
tem nélkül továbbítják a döntés
re illetékes MÁV Rt. Nyugdfj 
Igazgatósághoz. 

A nyugdíjemelés méltányos
ságból történő emelése iránti 
kérelem elutasítása esetén jog
orvoslatra nincs /ehetóség, mert 
arról az arra illetékes kizáróla
gos mérlegelési jogkörben dön
tött. Dr. Kiss Ferenc 

. . ·. . . . .  . , 

VASUTASPORTREK 
ÉLETKÉPEK-KÍVÁNSÁGOK 

BIZTOS MUNKALEHETŐSÉG 
Kiss Judit, 

anyaggazdálkodó, Kál-Kápolna Állomásf6nökség 

... ,,A. gimnázium befejezése után gondot olcozott a 
munkabelyvélasztás testi hibámból adódóan. A. nagyszü
leim és a szüleim is vasutasok voltak, igy jutott eszükbe, 
talán itt próbáljuk meg. Amikor elhelyezkedtem a vasrít 
még sokkal biztosabb megélhetést nyújtott, mint más vál
lalaJ." 

-· .BlzJos •11111-/ehetósiget kl116n11lk, ••i bi:los •«· 

ilhetisul páros,,/ ú jobb anyagelláttlst. • 

A SZAKSZERVEZETEK KÖZÖTr EGYSÉGET 
Nagy Ferenc, 

kocsivizsgáló, Miskolc Vontatási F6nökség 

... ,.Mindig is w,,utasnak készültem. Közqilkolai tanul
lflányaim .w,rán a wmíti j6nniúierel6i lrqaltút uerezte111 
111eg, mqjd a .mrbna alapjait a Alillolcl Jármíijavltóba11 ta
nultam Ng. 1'anfolya,nok ú szülaiga v1Ug6k letétele utá11 
több 1Zolgálali /aelyen is dolgoztam. " 

- .MlJtt n6-ttl1 • 1-slir,8,ül ,._,61,a • ,_...,.._ 

._ iltll _,._ •c,._tóil Mto-, .., •IAiil •laa 
,, .... , #MNll/a,. • 



1995. JÚNIUS 29. MAGYAR VASUTAS 7 

-

� 

I;:;: ;;:;;:::;:===M=I=L =E = s=z=v=E= L=E=D=,= z=A=, H=O=N=Y=?=::= -
;:::::l

ll: :;::::==KE='=p=z=É=s=1 =H=ÍRE=K=···=····•· =,· ·=· ====11 

Feszültség a levegó'ben 
Zihony, egykor a szocializmus büszkesége, a legnagyobb uirazföldi lúkiU6 él kJ tudja még 
mllY.en Jelmvel Illették az egykor s:zebb napokat megért virost él környékét. Pintér Jinossal 
a FEIB titkárhelyettesével már egy hónapja Jirjuk az onzigot, de a fogadtatú Itt a legbarát
sigosabb, leg6szintébb. Mindenkit a vasút sona érdekel, legyen az kocsirendei.6, vagy ü:zem
lgazgató ami termés:zetes Is, hiszen Itt majd mindenki a vasútból él. A rossznyelvek azt beszé
lik, hogy még a helyi plébános Is vasutas. Ez Záhony. 

A szakszervezeti bizottság 
ülésén azt várjuk, hogy ugyan
azokat a szokásos kérdéseket 
teszik fel, mint bárhol az ország
ban. Záhony ez alól is kivétel. 

Már első pillanattól látszik, 
hogy vibrál a feszültség a leve
gőben, miközben Falkenheim 
József szb-titlcár felolvassa az ál
lomásfőnök javaslatát a techno
lógia váltásáról. Az elképzelé
sek szerint megszűnik a belépő 
teheráru átrakása Záhony állo
máson, mely mintegy 80 fő mun
káját teszi „feleslegessé". A 
részmunkaidős foglalkoztatás 
további 130 embert érint. A 
szakszervezeti bizottság írásos 
válaszában leszögezi, hogy nem 
kíván addig tárgyalni, amíg a 
pontos és hiteles másolatát nem 
kapják meg a magyar és az uk
rán vasutak között kötött meg
állapodásnak. 

Ezen tájékoztató elhangzása 
után a teremben még drámaibbá 
válik a csend. Kínos pillantások 
villannak, mintha egymástól 
várnának segítséget az emberek. 

- Félő, hogy a záhonyi szé
les pályaudvar bezárására azért 
került sor, mert az egész ország
ban ezen állomáson sztrájkoltak 
a vasutasok a legnagyobb arány
ban - mondja kissé indulatosan 
Szabó Ferenc átmenesztő. 

- Túl sok a véletlen egybe
esés - jegyzi meg Pöhacker 
Attila a VSZ területi titkára, 
majd hozzáteszi - a határfor
galmi megállapodásra éppen 
április 20-án került sor a meg
hirdetett sztrájk időpontjában. 
Az is érdekes, hogy éppen két 
szakszervezeti tisztségviselőt 
helyeztek alacsonyabb munka
körbe, természetesen alacso
nyabb bérbesoro/ással. A zá
hónyi üzemigazgató nem tudja 
garantálni, hogy a részmunka
idős foglallcoztatás fejében nem 
bocsát el embereket. Sajnos a 
Vasutasok Szakszervezete egye
dül maradt, mivel Gaskó István 
a VDSZSZ elnöke megértőnek 
bizonyult a záhonyi technológia
váltás ügyében. 

- Szakemberek megállapí
tották, hogy az ellcépzelés kivi
telezhetetlen, mivel Eperjeslcén 
csak gépi átrakás folyik, így a 
kézi átrakóba, Záhonyba jönné
nek le a kocsik Eperjeskéről. 
Mivel az ukrán vasút nem ké
pes Ungváron úgy rendezni az 
elegyet, hogy az a magyar fél
nek megfeleljen, így Eperjeskén 
teljes káosz várható, amennyi-

ben egy kisebb fajta fellendülés 
lesz a kelet-nyugati kereskede
lemben, akkor Záhonyban vissza 
kell állítani az eredeti rendet. 

Pintér János az előadásában 
elmondta, hogy nem érti a mun
káltató lépéseit, mivel Sipos Ist
ván vezérigazgató-helyettes a 
központi üzemi tanács ülésén 
úgy nyilatkozott, hogy a techno
lógia váltást a gazdasági számí
tások nem támasztják alá. To
vábbiakban szólt a tisztségvise
lő felelősségéről, mivel mint 
mondta ebben a helyzetben csak 
úgy várhatjuk el a tagság helyt
állását, ha a bizalmi is példát 
mutat. 

A forgalmi utazókkal a Tisza 
Szállóban találkozunk Balogh 
István területi ügyvivő kíséreté
ben. Problémát okoz, hogy a Ti
sza expressz fordulója megha
ladja a 12 órás munkaidőt, ezért 
a munkáltató be kívánja vezetni 
a készenléti jellegű foglalkozta
tást. Felmerült, hogy elfogad
ja-e a helyi szakszervezeti bi
zottság a tartalékos utazó fogal
mát, vagy a Pintér János javas
lata szerint készítsenek pótfordát 
a jegyvizsgálóknak. 

A Tisza Szálló első emelete 
az utazók birodalma, mely a gaz
dátlanság jeleit mutatja. A WC 
használhatatlan, így a dolgozók 
a második emeletre járnak fel, 
ahol a szálló vendégszobái talál
hatók, a falak ázottak, mállik a 
vakolat, a villanyvezetékek sza
badon lógnak a semmibe. Kísé
rőink szinte szégyenkezve mu
tatnak a hiányosságokra, mint
ha maguk tehetnének róla. 

Délután körbejárjuk az egész 
térséget Bodor József bizalmi 
autójával. Amikor Eperjeske 
rendezóre érkezünk megmutat
ja, hogy ott van a pályaudvar, de 
mi csak egy rétet látunk. A sí
neket eltakarja a gaz. A munkál
tató ide tervezi átirányitani a 
záhonyi forgalmat. Folyamato
san haladunk a tuzséri fatelep 
mellett, mely klsérőink szerint 
a világ egyik legnagyobb és leg
korszerűbb fűrészüzeme. Jelen
leg a kapacitásának csak néhány 
százaléka van kihasználva. Ha
ladunk tovább az autóval és idő
közben szó esik közöttünk a 
sztrájkról is. Elmesélte Bodor 
József. hogy a munkabeszünte
tés alatt az egyik kisvárdai sü
tőüzem felajánlotta a vasutasok
nak az aznapi sütés egy részét 
ingyen. Ha saját kocsijával ment 
a cipőkért, melyet szétosztott az 

éjszaka szolgálatban lévők kö-
1.Ött, tekintet nélkül a"a, hogy 
melyik szakszervezetnek tagja, 
még az állomásfőnök is kapott 
pedig ő nem is sztrájkolt. Dél
ben mosolyogva fogad Dr. 
Lőrincz Sándor üzemigazgató, 
de szemében is ugyanazt a bi
zonytalanságot látom, mint az 
szb-tagok tekintetében. Grafiko
nokat mutat, hogy mennyivel 
csökkent az átrakott és /efuva
rozott áru mennyisége és ehhez 
képest mennyivel kisebb mér
tékben csökkent a létszám. Meg
győzően érvel, de többször ér
zem, hogy elbizonytalanodik, 
kerüli azt a szót, hogy elbocsá
tás. Tervei között szerepel, hogy 
a technológia váltás gazdasági 
számltásait július hónapban vég
zik el és attól teszik függővé, 
hogy milyen létszámot tudnak 
foglallcoztatni Záhonyban a je
lenlegi 731 fővel szemben. Az 
üzemigazgató végül megjegyzi, 
hogy neki az lenne a legjobb, ha 
önként jelentkezne az állomáson 
49 fő, aki nem kíván tovább a 
MÁV-nál dolgozni. 

Délután meglátogatjuk a szé
les pályaudvart régi kísérőink
kel. Bodor József itt kocsirende
ző, készséggel kalauzol, sokszor 
indulattal beszél, ez a terület 
mely tele van szeméttel, rossz 
állapotú örhelyekkel, neki a 
munkahelye. A talpunk alatt fur
csa golyók, mintha megannyi 
csapágyat törtek volna szét. K
érc, ez a hivatalos neve a vasérc 
egyik formájának. Távolabb a 
salak az őrhely ajtajáig ér alig 
lehet közlekedni. A pályaudvar 
bal oldalán érdekes dombra le
szek figyelmes, amely mint ki
derül szemétdomb. Az e&Ykor 
belép6 kocsikat itt takarították 
ki és bizony a hulladék már 
majdnem földrajzi képződményt 
allcot, azt beszélik a vasutasok, 
hogy a lcupaeok belsejében a trá
gy ától kezdve a tokaji aszúig 
minden megtalálható. 

A dolgozók nosztalgiáznak, 
hátha még nőhet az a szemét
hegy, mert most nincs belépő 
kocsi, nincs mit seperni. Azt sem 
tudják, hogy meddig lesz mun
kahely. Este a gépészek mulatni 
hívnak, amelyet a külföldi napi
díjból rendeztek meg. Egy szál 
orgonista szolgáltatja a mu1.Si
kát, a hangulat emellcedett. Mu
lat, táncol, tapsol mindenki, 
mintha minden a legnagyobb 
rendben volna 

Tonzor Péter 

. 

, ... · 
V ASUTASPOR'FREK .. 
ÉLETKÉPEK-KÍV ÁNSÁG()K 

Gál Ambrusné, 
munkaügyi vezető, Kecskemét állomás 

... .. Hogyan lettem vasutas? A történet nagyon prózai. A véletlennek és a családi kapcsolatnak kö
szönhető. A vasutat mindig egy ismeretlen, titokzatos világnak és biztos megélhetést nyújtó vállalatnak 
tartottam és messziről szerettem. Mára ebből annyi maradt, hogy közelről szeretem. 

Ha kívánság, akkor legyen három. (Szerintem ez több mint három.) 
Az e/só gondolataim a következők voltak. Kívánom a MÁV-nál a foglalkoztatás biztonságát, az inflá

ciót követő béreket, a műszaki állapot lényeges javulását. Gondolom, hogy a megkérdezettek közül 
sokan ezeket kívánják. Legfeljebb bejön, majd csak kibírjuk valahogy! Igaz? 

Kívánnám még, hogy azok a szlogenek, jelszavak, amikkel a MÁV táviratolcon és személyre szóló 
leveleken keresztül heteken át bombázta a dolgozókat (például: a vasutat a vasutasok fogják megmente
ni stb.) váljanak valóra. Kíváncsi volnék ugyanis, mit tenne a MÁV vezetése, ha egyik napról a másikra 
azt mondaná a 72 ezer vasutas, hogy meg akarja menteni a MÁV-ot, és lconkrét, elfogadható terveket 
kérek írásban - nem szabadon fogalmazva, hogy még dolgozunk rajta (volt elég idejük) - a jól megfi
zetett és okos menedzsmenttől. 

Kívánom még, hogy a szomszédban legyen yége a háborúnak, szűnjön meg az embargó. 
Személyes kívánságaim: A vonatok járjanak pontosan, mint egy svájci óra, én ugyanis bejáró vagyok. 
Kívánom továbbá, hogy Lotz Károly fesse meg a békésen szalonnázó pálya!11unkás, forgalmista, 

kocsirendező, mozdonvvezető stb. című csendé/etét. Szabadon választhat. Lehet, hogy neki kevese/ hoz
na a lconyhára, de n�künk tiszta haszon lenne. Nem akarom megbántani, de körülbeliil ennyit ért a 
vasúthoz. 

A végére hagytam a legfontosabbat. Minden kamiont vasúton szállíttatnék! Így a közútjaink, amelyek 
egyébként is szörnyű állapotban vannak, tehermentesíthetók lehetnének, nem beszélve a környezetünk 
- drága környezetünk - megkiméléséről. " ... 

LEZÁRULT 1994/1995. ÉVI KÉPZÉSI IDŐSZAK 

Sikeresek a csomóponti oktatások 

A Vasutasok Szakszervezete Képzési és Oktatási Bizottsága �OB) 1995. Június 19�n meg
tartott értekezletén megtárgyalta az 1994/1995. évi képzési idó'szak tapasztalatait. Az augusz
tusban az elnökség elé kerül6 beszámoló tervezete a képzési terv felépítését követve, tételesen 
ad szimot a tárgyld6szak történéselr61. Az alábbiakban közlünk néhány részletet a testület 
által elfogadott tervezetb61. 

Az összehasonlíthatóság ked
véért a beszámoló a képzési terv 
szerketét követi. 

Csomóponti oktatás 
Az oktatásokat a területi bi

zottságok által meghatározott 
vasúti csomópontokon tartottuk 
meg. Az eredetileg tervezett 30 
csomópont helyett - ésszerű 
szervezési okok miatt - 25 he
lyen kerültek rendszeresen meg
rendezésre az előadások. 

Az egyes előadások tartalma 
a képzési tervnek megfelelően 
került összeállításra. A képzési 
tartalom összehangolására 1994. 
szeptember 19-20-án és 26-27-
én központi rendezvény kereté
ben adtunk lehetőséget az okta
tást végzők és területi bizottsá
gok vezetői számára. 

A hat előadás havonta válta
kozva járta végig a területi bi
zottságokat, úgy hogy az idő
pontokat mindig egy hónappal 
korábban egyeztették a KOB 
tagjai és az előadók. A közvet
len együttműködésnek köszön
hetően csak ritkán és alaposan 
indokolt esetben került sor idő
pont áthelyezésre. Mindössze 
hat előadás maradt el, amely az 
áprilisi vasutassztrájk idejére 
esett és májusban az üzemi ta
nácsi kampány rendezvényei 
miatt nem volt lehetőség a pót
lásukra. 

Az előadások látogatottsága 
mindvégig a tervezettnek meg
felelően alakult. Eredetileg egy
egy csomóponton 20 fő részvé
telét terveztük. Egy két csomó
ponttól eltekintve (például: Ka
posvár és Zalaegerszeg) a meg
jelenés elérte, vagy meghaladta 
a tervezettet. Ugyanakkor érde-

mes megjegyezni, hogy most 
amikor a korábbi években sokak 
által hiányolt képzés feltételei 
megteremtődtek, nem minden
hol éltek a lehetőséggel olyan 
mértékben, mint amit a körülmé
nyek biztosítottak. Átlagban 21 
fő volt jelen a rendezvényeken. 
Az érdeklődés a tavaszi hóna
pokban sem csökkent. 

A csomóponti oktatások na
gyon jó allcalmat adtak az aktu
ális érdekvédelmi és szervezet
politikai események feldolgozá
sára is. A résztvevők többsége 
az írásos és szóbeli értékelések 
alapján elégedett volt a képzési 
tartalommal, mely az előadók 
felkészültségének volt köszön
hető. 

Szakági oktatás 
Az egyes intézőbizottságok a 

képzési tervnek megfelelően sa
ját igényeik alapján szervezeték 
meg speciális tisztségviselő-fel
készítő rendezvényeiket. 

A Nyugdíjas Szervezet 1994. 
szeptember végén, az Ifjúsági 
Tagozat decemberben, a Női 
Választmány 1995. márciusában 
rendezte meg speciális fel.készí
tőjét. 

Központi képzés 
Január 10-11-én nagy sikerrel 

került sor a feszültségoldó és 
tárgyalási készséget fejlesztő 
tréningre, melyet Dr. Bobay 
Kornélia tartott. 

A gazdasági felelősök év ele
ji továbbképzését Dézsi Sán
dorné, a VSZ az újonnan kine
vezett főkönyvelője tartotta ki
bővített területi bizottság ülések 
allcalmával. 

A jóváhagyott terven felül 
közpoJ!ti szervezésben - Köz
ponti Uzemi Tanácsi kezdemé
nyezésre - került sor a vasúti 
tevékenységet végző gazdasági 
társaságok üzemi tanácstagjai
nak egy napos továbbképzésére. 

Vetélkedő szervezése 
Záhonyi kezdeményezésre 

márciusban alapszervezeti tiszt
ségviselők részére megrendezés
re vetélkedő került megrende
zésre. Bár a területi elődöntőkre 
alacsonyabb volt az érdeklődés 
a vártnál, a döntőre valamennyi 
terület képviseltette magát. A 
résztvevők felkészültsége mél
tó volt az eseményhez. Ki kell 
emelni a KOB tagjainak a helyi 
elődöntők és a döntő szervezé
sében és a tartalmi előkészítés
ben nyújtott segítségét. 

Külső kapcsolatok 
A képzési időszakban sikere

sen vettük fel a kapcsolatot a 
Munkásképviselet Alapít
vánnyal, mely elsősorban a ve
télkedő előkészítésében és támo
gatásában nyújtott nagy segítsé
get. Hamarosan együttmúködé
si szerződés aláírására is sor ke
rül, melyet a következő képzési 
időszakban tudunk kamatoztat
ni. 

Kezdeményezésünkre az 
infrastuktúrális területen műkö
dő szakszervezetek részvételé-. 
vel konferenciát szervezetünk; 
melynek eredményeként az. 
MSZOSZ kongresszusán a kép
zési feladatokra vonatkozó ha
tározat is született. 

VASUTAS PORTRÉK 
ÉLETKÉPEK-KÍVÁNSÁGOK 

ADJÁK EGY ÉVRE A KEZEMBE A VASÚT VEZETÉSÉT 

Marczi József, 
váltókezelő, Szeged-Rókus Állomásfőnökség 

..... Tizennyolc éve vagyok vasutas. Jelenleg váltókezelő
ként dolgozom Rókus állomáson. Munkába lépésem óta tag
ja vagyok a Vasutasok Szakszervezetének .. " 

·- ,,Ha egy jó tündlrtől nagyot lehetne kívánni, akkor azJ 
klrnlm, hogy adják egy lvre kezembe a vasút vezetlslt, le
het hogy jobban el tudnám irányítani, mint a mostaniak." 

BIZTOS MEGÉLHETÉST! 

Nagy Lajosné, 
segédvezénylő, Miskolc Tiszai pályaudvar 

� 
'-

... .. Már az édesapám is vasutas volt, vonatkísérő. Ö indí
tott el a pályámon. J 969 óta vagyok vasutas, húsz éven át én 
is vonatvezetóként szolgáltam, ebből négy évet tehervona
ton. 1992-től vagyok segédvezénylő." 

... ,,Az egisz ors:ágnak jó egisuiget kívánok, is olyan 
munkahelyet mindenkinek, ami biztos megélhetést nyújL" 
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Segíteni a tisztánlátást 
Kedves Olvasóink! Kedves Kollég6k! 
A baloldali5'gról smló új rovat indítb6t én magam is 16-

mogatom. A sorozatot azért tartom fontosnak, mert felgyor
sultak a dltozások körülöttünk, az egész vil6gon. összeku
szálódtak az értékrendek, semmi sem oly biztos, mint a bi
zonytalan5'g. Szükség van teh6t arra, hogy az olvasók, szak
szervezeti tags6g véleményét is figyelembe véve megpróbil
Juk körvonalazni az értékbat6rokat, és ezzel segítséget nyúj
tani egymbnak az eligazod6shoz. Ebben a rovatban meg
szólaló elméleti és gyakorlati szakemberek, a különböz6 ran
gú és felfogbú szakemberek howjbulhatnak ahhoz, hogy 
különbséget tegyünk a valódi és a tartalom nélküli értékren
dek között. 

A baloldaliság kérdése nemcsak p6rtokhoz kötődve van 
Jelen és nyllv6nul meg. Azokra a problém6kra kerestünk 
dlaszt e rovatban, amelyek minden - a t6rsadalmi kérdé
sekre nyitott - munkavállalót foglalkoztatnak. Ilyennek 
gondoljuk a baloldal határait, a baloldalidg tartalmát, a 
baloldali értékek megjelenését a szakszervezeti mozgalom
ban és a tánadalompolitikában, a szélsőség veszélyeit, és még 
számos fogalmat, jelenséget. Arokat, amelyekkel mindennap 
szembe találkozunk. 

A megfogalmarott és megjelenő nézetek, állbpontok sza
bad értékelésével, nyilvános ütköztetésével kívánunk todb
bi gondolatokat „szülni" és a tisztázódáshoz hozzájárulni. 
Ezért szívesen veszünk minden közremíiködést. V6rjuk azo
kat az érdemi észrevételeket, hozzászólásokat, amelyek eb
ben a szellemben születnek, s ezt a szándékot tükrözik. 

Talán már nő azoknak a 
száma, akik Hegedűs And
rás nevét hallva nemcsak az 
egykori miniszterelnökre 
gondolnak, nevéről nem
csak a Varsói Szerződés alá
írója jut eszükbe. Mind töb
ben vannak, akik ismerik 
szerepét a magyar szocioló
gia újjáélesztésében, tudják, 
mit jelentett szerepe a de
mokráciáért vívott küzde
lemben. Ez lehetne már tör
ténelem, de Hegedűs And
rás ma is tevékenyen részt 
vesz a közéletben, szervezi 
a Mtmkásakadémiát, amit 
akkor hívott életre néhány 
évvel ezelőtt, amikor a 
munkás szót nem volt ildo
mos kiejteni. 

Dr. Márkus Imre 

Vajon mit gondol Hegedűs 
András ma a baloldalról? Az új
ságíró a követlcewkben nem tesz 
mást, mint igyekszik hűen 
visszaadni a hangos gondolko
dást, amit az olvasóknak tovább
gondolásra ajánl. 

- Baloldal... csak úgy lehet 
értelmezni, mint politikai-szoci
ológiai fogalmat. Most olvastam 
a Constellationt,mely egy USA
ban megjelencS baloldali folyó
irat, és a demokratikus ellenzék 
legkiválóbbjai a szerwi. A leg
utolsó szán1a azt taglalja, miért 

V ASUTASPORTRÉK 
·•❖>::•:-·;.·,m,; 

ÉLETKÉPEK-KÍVÁNSÁGOK 

MEGFELELŐ HELYRE, MEGFELELŐ EMBEREUn 

Gera Attila, 

.•• ,,A Hmutgavlaságnak legyu, r 
vasút is a: állam vis:onyát vigre ko 
tá::ni Fontos lenne mig, hogy meg/e 
16 emberek kerüljenek, mert a vasúttílt: 
van {gy." 

A MI MUNKÁNK IS KÖNNYEBB LEGYEN 

Csontos Sándor, 
fűtő, Kál-Kápolna Állomásfőnökségen 

... ,.Kényszerbö/ kerültem a vasúth 
kóhelyemen - Hevesben - nem volt 

... ,,A: dllomásipiilet fíitisihe: i. 
s:intüulislJ Marabu-g6:-ka:ánokka 
igen nehi: /1:ikai munkát is felel6s 
iginyel, rdadásul nem a legegisuig 
uljöv6ben ,negoldódilc a gát,fútis, e 
könnyebb lu:." 
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1Jj,,rlnlc1 Si11lor I, Kovic, 
�•• • Kl/VM illt1•titk4-
"4,Alró Zolltl11, • MÁV RL ve
-,,,,,.:,t1tó}t1, Mirlt111 lmr,, t1 
YU#lt11ok Sub:,rve:etinek 
.,,,,,.,. Oa voltak t1 ,n/ivls:eti 
1111 Jelu kipvisel6i, Marton 
Unió j1rende:4, sok s:lnmll
ilc, több újság/ró. Nem ma
i,lltlk 1/ ti ga:dasigi ilet veu-
4 • ,J,llllt6s vállalatok cigtu
�01101111, kö:öttiik a: Opel 
A•tó-D•niba cigt11lajdonos 
'Pf6•1áJ-, Nav Károly Is 111tí
-. •kik tdmogat)ók a: lskoltíL 
Az lt lvl 111/Jköd6 M11sical Stl,
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•IJ,yek kö:ött, nagy s:lnhtí:i 
lffillikóval. 1/órom jelentős 
úrdból - a Ji:.us Kris:.tus 
Sv,p1n:.tirból, • Vörös Ma
lo■ból Is a Mm Saigonból -
••tatttlk b, SO p1rcu ótfogó 

Balról Jobbra: Tolnai Cecília, Tombor Zoltán, Koós Gergő és Kamarás Máté Arany Tamás, Kamarás Ml\té, Naszvagyl Tamás és Koós Gergő 

mlJsorokaL A rendklviili sikert 
aratott előadáson jelen volt a 
Nap Tivi is a S:ív Tivi. E: 
utóbbi egyórás össufogla/ót ki
s:ltett a vi:sgael6adós anyagá
ból. 

VASUTASSPORT 

A V ASUT ASKLUB TÖRTÉNETÉBEN 
ELŐSZÖR 

K.S. 

Dzsúdó-csapatbajnokságot 
nyert az MVSC 

A Miskolci Vasutas se dzsúdósai a S7.Bkosztály két és fel évtize
dq fennálláu alatt mmc;,s egyéni bajnokságot nyertek, s több ki
váJ6úauk a világversenyeken is fellépett a dobogóra, miközben jl, 
néhány érmet szereztek a felnőtt I. osztályú csapatbajnokságokon 
- a CSB-aranyérem megsurzése azonban eddig nem sikerült. Pe
di& a aakosztály vez.etése, valamint a dzsúdósport városi és megyei 
dmoptói tavaly is mindent megtettek a siker érdekében, de már az 
ell1dönt6be jutásért összekerültek a bajnokság akkori nagy esélye
�l, a BHSE gárdájával, s rendkívül izgalmas, smros mérkőzésen 
-t:3-ra veszítettek, lgy elúszott a döntőbe jutás lehetősége. 

Nos, ebben az évben a szakosztály támogatói úgy döntöttek (élü
kön R6nai Kálmánnal és dr. Putnik Bálinttal), hogy nem blzzák 
véletlenre a nagy cél elérését. Mélyen a zsebükbe nyúltak, s élve a 
l'l.llbályok adta lehetőséggel, több „légióst" is szerwdtettek, köztük 
Kowtcs Antalt, s 95 kilogrammos súlycsoport olimpiai és világbaj-
111>kát. Esélyeiket növelte, hogy a sokszoros bajnok Bp. Spartacus 
ezúttal nem indult, a BHSE pedig sérülések, átigazolások miatt 
meggyengült (a nehézsúlyban nem is volt versenyzőjük). Ám ezút-
1111 a megerosödött UTE lett az els6 ellenfelük, mely szintén a baj
noki clmre tört. Azonban szoros mérkózésen, de az MVSC győzött. 
A dönt6be jutásért a Közgazdasági Egyetem SE már kevesebb gon
dot okozott, s 6:1 arányú gyózelemmel léptek tovább a döntóbe, 
Ihol a tavalyi bajnokot is kivero BHSE várta a vasutasokat... 

Eljött tehát a nagy visszavágás lehetósége. Sokan már elóre oda
ldtik volna az aranyérmet az MVSC-nek, hiszen a BHSE csapatá
nak nem volt versenyzője a +95 kg-ban, a 60 kg-os súlycsoport ha
mi rangsorának tavalyi és idei listavezetóje pedig sérülten, .,turbán
nal" a fején lépett a tatamira. Ám Büki így is csaknem leszorította a 
aövetségi kapitány egyik kedvencének s2'.árnító Kunyikot, akit nem
da iaazolt le a vasutasklub. Végül azonban a „vasutas"-fiúnak si
került kihasmálnia ellenfele sérülését, s megnyerni a mérkőzést. 
Ezután egyenlitett a BHSE, majd az MVSC szerzett újra vezetést, 
melyet a hajdani miskolci Hajtós egyenlített ki. A 86 kg-ban ismét a 
vasutasok jutottak elónyhöz, s ezzel el is dőlt a mérkőzés. Ám 95 
q-ban a junior Vb-ezüstérmes Szász István olyan szívósan küzdött 
l nal)' nevú Kovács Anti ellen, hogy végül döntetlent ért el. Csoma 
Gábornak viszont elég volt a tatamira lépnie. hogy kjhirdessék 

a győzelmét. Ezzel 
MVSC-BHSE 4:2. 

Történetében elő
ször csapatbajnoki ci
met nyert az MVSC! 
Az anyagi befektetés 
tehát megtérült, ami 
minden bizonnyal to
vábbi kedvező hatással 
lesz majd a vasutas 
dzsúdósok anyagi 
gondjainak csökkenté- • 
sére. A Miskolci VSC 
bajnokcsapata: Kunyik 
Zsolt, Bir6 Tamás, 
Illyés Mik/6.s, Bodnár 
,J6zsef. Heidrich Ba
lázs, Pusztai István, 
Halmágyi Antal. Ko
wtc.r Antal, Ooma Gá
bor. Edm� Markovics 
úúz/6. 

Bikl Nter 
(A aenl felY"ele) 

1 2 

9 

12 

17 

21 

2.� 

L:t u 

G'r+ 

A Vörös malom „molnárai" 

A főszereplő Bussal Erzsébet, 
mögötte Jóna Szabolcs, Csonka Tünde, Magda Kriszta 

Kruay Renáta ,, Táblbház" 

, , , 

KESZENLETIDEJERE 

Vasút a zenében Vízszintes: 1. Megfejtés. 9. Nép
uralom latinul röv. 10. Angol film
színész (Wales). 12. A privatizáció 
egyik módja. 14. Sipos Aladár. 16. 

Megfejtés. (folytatás vízsz. 16., 

18.) 17. Nem kettö. 18. Megfejtés . 
19. Nevek elc5tti rövidítés. 20. Fél 
okos! 21. Ötletember a filmsz.akmá
ban (angol). 22. Vidéki település. 
23. Építész (Miklós). 2S. Megfej
tés. 26. Közlekedési terület. 27. 
Katonai rang része. 29. A piacon 
foglalatoskodó. 30. Személyes név
más. 31. Stunn abteilung. 32. Ilyen 
határidő is van. 

(Idézetek ismert dalok szövegeiből) 
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l
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Bekllldte: B6naegl J6mf 

Függőleges: 1. Felsorolás előtti 
rövidítés. 2. Kecses, hegyi patás 
állat. 3. Élelmezési Minisztérium. 
4. Kötőszó. 5. Rózsa Sándor. 6. 
Orosz folyó (fölös ékezett). 7. Mo-. 
gorva. 8. Régiesen angol ember. lJ. 
Keret 11. Megfejtés. 13 •..... malion. 
14. Ókori nép. 1S. Keleti ember 
régiesen. 16. Uralkodó család (TIA 
a végén). 22. Néma fék 24. Beteg
ség egyik tünete. 28. Vadász teszi. 
30. Morze jel. 
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A Vasutasok Szakszervezete 
ünnepségei, 1995 

Vasutasok Szaksr.erveute Központi Cnnepségére 1995. július 
6-án 11.00 órakor VSZ-szélcház.a díszteremben kerül sor, melyen a 
VSZ Aranyjelvényét dr. Márkus Imre adja át a kitüntetetteknek. 

A VSZ záhonyi területi bizottsághoz tartozó alapszervezetek júli
us 7-8-9-én tartják rendezvényeiket Ezek közül kiemellcedik július 
8-án Z4ho•y Allomásfőnölcség szaksz.ervezeti bizottsága állal szer
vezett a Feoyöfa Étteremben 10.00 órakor kezd6dö ünnepség. Az 
eseményen részt vesz Sipos István MÁV Rt: vezérigazgató-helyet
tese és dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke. Ezt követöen ZVSC sport
pályáján egész nap tartó szabadidös programot szerveznek, minden 
tagjuk és azok családtagjai rési.érc. A rendezök este utcabálba biv
ják a csomópont vasutasait. 

A VSZ budapesti területi bizottsághoz tartozó alapszervezetek 
közül szintén több helyen rendeznek összejöveteleket. lgy például 
Budapest Ferorcvtiros á/Jomásjönölcségen 1995. július 8. 18.00 órai 
kezdettel Bp. Ferencváros üzemi étkezötermében bált, Budapest 
Nyug•ti pálya11dvaro• 1995. július 6., 15,00 órakor a volt üzemi 
tárolókonyhában zenés összejövetelt tartanak, Budapest Józsefvá
ros pályaudvar dolgozóit 1995. július 7 ., 13,30 óra birkapörköltre 
hívják. 

Súkesfehlrvár vontatási jönölcség egész napos programot nyújt 
büfével a bodajk turistaházban, 1995. július 8-án. 

Hatva• vontatásijönölcség a VSZ szakszervezeti bizottsága 1995. 
július 7-én, 13.00 órától a hatvani Lokomotív pályáján sportrendez
vényelclcet egybekötött gulyáspartit rendez. 

Szob á/Jomásjönölcség szakszervezeti bizottsága a VDSZSZ helyi 
csoportjával és a műszaki kocsiszolgálattal 1995.július 14-én, 16,00 
órától közös szórakozási lehetőséget biztosít egytálétellel, itallal, 
és zenével. 

Miskok területi bizottság több alapszervezete is egytálétellel kí
ván kedveskedni tagjainak. Az oktatási jönölcségen 1995. július 7., 
14.00-tól, vagyonvédelmi igazgatóság területi központja 1995. júli
us 07., 10.00 órától MVSC sporttelepén, a Mislwlci VVF. 1995. jú
lius 07., 14.00 órától, a pályafenntartási főnökség minden szakszán 
külön külön, de azonos idöpontban 1995. július 7., 14.00 órától vár
ják a Vasutasok Szakszervezete tagjait. A Mislwlci \/Ontatási jönök
ség 1995. július 08., 10.00 óra oktatási főnökség udvarán egész na
pos családi kultúrprogramot biztosít tagjai számára. 

Kál-Kápolna ál/omásfónölcség szakszervezeti bizottsága 1995. 
július 15-én az Egri Gárdonyi Géza vadásztársaság vadászházában 
egész napos és éjszakába nyúló rendezvényre hívja minden szak
szervezeti tagját és családtagjait. 

Az események sorából kiemellcedilc Gyöngyös ál/omásjönölcség 
ünnepsége. Ebben az évben 125 éves a Gyöngyös-Vámosgyörk kö

zött húzódó vonalszakasz. Ez allcalomból 1995. július 8-án, 10.00 
órakor központi ünnepséget tartanak Gyöngyös állomáson. A ha
l�P,mányokboz hűen a hivatalos ünnepség után Lajosházán egész
bap furtó si.abadidös programokkal és szabadtéri fözéssel. 

Nagykanizsán július S-én, 14 órai kezdettel a MÁV Kodály Zol
tán Múvelődési Házban kerül sor az ünnepségre, melyet követően 
bált szerveznek a csomópont alapszervezetei. 

S:0111bathely térségében július 8-án, Zalaszentivánba várják 
juliálisra a környékbeli vasutasokat. 

Suged�n július 7-én, 16 órától a Tanárképző Főiskola sportpá
lyáján kispályás labdarúgó-bajnokság, 20 órától a Művelődési Ház
ban bál megszervezésével kívánják emlékezetessé tenni a 45. vas
utasnapot. (Bajnai) 

L\PZ..\RT\ l"L\:\ 

VSZ-tiltakozás 
Lapúrta utin kaptuk a bírt, hogy a Vasutasok Szak

szervezete az orsdg aaJ!ónyUv6nosdga el6tt tiltakozott 
amiatt, hogy a Magyar Allamvasutak Rt. ellen a t6nada
lombiztosftó két igazgatódga 7,2 milli6rd forintos in
kasszót nyújtott be azzal az lndokl611al, hogy a MÁV nem 
rendezte tb-tartoúdt kell6 ld6n belül. 

A Vasutasok Szaksz.ervezete szerint a késedelemért nem a 
r, IMÁV a felelős, hanem a Pénzügyminisztérium és az Állami 

Vagyonügynökség-jelentette ki Márkus Imre, a VSZ elnö
ke. 

Az államvasutak helyzetével foglallcozó tavaly novemberi 
kormányhatározat rendellcezett arról, hogy a MÁV tb-tarto
zása fejében átadja 4,8 milliárd forintot érö budapesti Duna
parti ingatlanát a társadalombiztosltási önkormányzatnak. Az 
ingatlan átadásáról a Pénzügyminisztérium és az Állami Va
gyonügynökség azonban azóta sem tudott megállapodni. A 
késedelem miatt a tb felszámított 2,5 milliárd forint kamatot 
és (gy lett a tartozás összege 7,2 milliárd forint. A tartozás 
kifizetése esetén a VSZ állásfoglalása szerint a MÁV múkö
dőképessége és a dolgozók bérének kifizetése is veszélybe 
kerül. 

Márkus Imre kifejezte értetlenségét amiatt, hogy � Ma-
. gyar Államvasutak létszámcsölckentéséről egymástól eltérő 

információk láttak napvilágot. A létszámkérdésben még nincs 
megállapodás, err61 ugyanis jelenleg folynak az egyeztet6 
tárgyalások a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszté
rium, a Pénzügyminisztérium, a MÁV Rt. és a reprezentatív 
szakszervezetek négyoldalú bizottságában. 

MÁVÉPCELL KFT 
' lldönanlk, N1tgy S. � 1-1. 

��Wax:0•1sao.732 
Vos6U:07 /62-86 

MAGYARVR 

Két év múlva új 
találkoznak? 

Ötödik alkalommal rendezték meg a Vasutas F 
Onúgos Tal6lkozóját, ezúttal Pécsett, a kultúr 
bfres gy6nyör6 medlterr6n v6rosban. Pécsett a r.en 
hagyományai vannak, zenelskol6k, mClvészetl sz 
r.enemClvésr.etl f6iskola mClködik a városban, va 
zenekara, négy fesztlválr.enekara, súmtalan kó 
együttese. 

A be,lyszin megválasztásában 
döntö szempont a házigazda 
együttes -a Pécsi Vasutas 
Koncert-fúvószenekar - meg
alakulásának és folyamatos mú
ködésének félévs7.ázados jubile
uma volt. A Pécsi Vasutas Kon
cert-fúvószenekar, mint itthon 
és országhatárainkon túl is híres 
kiváló amatőr fúvószenekar a 
vasutasok és a város büszkesé
ge. 

A szervezök úgy gondolták, 
hogy az öröm alclcor igazi, ha 
meg tudják osztani ezt mások
kal, ezért hívták meg és lánák 
vendégül a magyarországi vas
utas fúvósegyütteseket és a 
mirandolai „G. Andreoli" Fil
harmonikus Zenekart: ünnepel
jenek fúvós társaikkal és a vá
ros polgáraival együtt. 

Június 10-én Busch Károly 
üzletigazgató köszöntő szavai 
után csendült fel először a mu
zsika, hogy azután másnap dé
lig betöltse a várost. A város 
központjában -a Széchenyi 
téren - elsöként a Mirandolai 
Városi Zenekar adott nagysike
rú térzenét Mirkó Besutti ve
zényletével, őket követte a kis
kunhalasi Vasutas Fúvószenekar 
Katancsics Gyula, a Szeged Vá
rosi Vasutas Fúvószenekar, dr. 
Mucsi Géza, a Dunakeszi Vas
utas Fúvószenelwr Buzás Bálint 
vezényletével. 

A békéscsabai Vasutas Fúvós
zenekart Kepenyes Pál vezé
nyelte. Műsorukat majorett cso
portjuk fellépése tette látványos
sá. A következö együttes a „há
nyatott sorsú" (az autóbuszuk 
utazás közben lerobbant) Győri 
Vasutasok Arany János Művelő
dési Háza Hegyeshalmi Fúvós
zenekara volt Pitsch Gusztáv 
vezényletevel, majd a miskolci 
MÁV Koncert-fúvószenekar mu
zsilcájában gyönyörködhettek a 
hallgatók. őket Kalmár Péter 
karmester dirigálta, majd a szin
tén majorettekkel fellép6, rend
kívül tehetséges fiatalokból álló 
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 
zárta Péni Béla vezényletével. 

Este a találkozón részt vev6 
olasz együttes és a házigazda 
zenekar adott fergeteges sikerű 
koncertet a Liszt Ferenc Hang
versenyteremben. 

Az eredetileg másfél órásra 
tervezett koncert több mint két 
és félórásra nyúlt, mert az egyijt
teseket visszatapsolták. 

A koncertet 
igazgatója, Rigó 
igazgató-helyett 
gyí Tamás és a 
gos Közművel· 
idő Egyesület 

Miklósné is meg 
na rendkívül eli 
szóltak a Pécsi V 
fúvószenekarról 
röl, Neumayer 

Másnap is a 
szerep. A város 
tak térzenét a 
vevő együttesek, 
térröl a Szécbe 
menetzenéj ükkel 
az érdeklődd p 
követően a Szin 
tak, ahol a Magy 
telt készített a p · 
A térzene felv 
mennyi muzsi 
Károly vezényle 
ta a Jászkun ind 
karmester M ir 
zényletével a Fe 
Csodálatos élmé 
szúk a zenésze 
mint a közönség 
négyszáz bangs 
!aló muzsika bal 

Szentgyörgyi 
igazgató-helye 
tiszteletbeli elnö 
adott át a résztv 
nek, majd zárs 
a talállcozó. 

. Szép idöben, 
zsilcával és a ta 
vet szlvünkben 
a zenekarokat, 
hogy két év múl 
gos Vasutas Fú 
lállcozón valam 
zunk Tapolcán. 

Talállcozunk? 
Köszönetet m 

rendezéshez nyú 
gítségért 

-a MÁV R 
tóságánalc, 

-a MÁV R 
igazgatóságának 

-a Pécs Me 
polgármesteré 
mányzatának, 

-a Vasutas 
művelödési és S 
sületnek, és 

-aMűv 
velödési Alapltv 

a rendel.6 s 
Bog6rd 

Mély-, magas
és vasútépítési profi 
rendelkez6 v611alko 
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A 45. VASUTASNAP ALKALMÁBÓL 

A kiemelkedő szakszervezeti munka elismerése 
A Vasutasok Szakszervezetének kitüntetettjei 

r / � tag, Pályagazdálkodási 18 P�B- Klsa Tam,a, Jánnújavító K.ft.-k Arany „e Vt:ny elnök, túz- és vagyonvédelmi intéz6bizottság titkára 

kitüntetésben részesült vezet6 , Kódé Uszló, vsz Ifjúsági Tagozat 
Bodn,r J,nos, MA V Rt. Villamos volt vezet6je , Baki K,roly, Vasutasok Szakszer

vezete területi bizottság Budapest, 
Göbiiliis 1'aoa, Vasutasok 
Szakszervezete kereskedelmi 
tagozat pécsi terüle� vezetóje, 
Jlorvitll Csaba, MA V Rt. 
Vontatási Főnölcsé& Szombathely 
szb-titkára, , Kov6c1 J,aosné, MA V Rt. 
Szertárfőnökség Záhony VSZ
alapszervezetének volt titkára, az 
Anyaggazdálkodási IB egykori 
tagja, 
Dr. Kún Dezs4, a Vasutasok 
Szakszervezete Országos Nyugdíjas 
Szerveze\e tisztségviselője, 
Mol8'r Akoa, a Vasutasok 
Szakszervezete TEB intéz6bizoU
ság titkára, 
Nagy Fereac, A Vasutasok 
Szakszervezete Miskolci Utazó 
Alapszervezete szb-,titkárhelyeUese 
Tót la Róbertné, MA V Rt. 
Állomásfl'lnölcség Orosháza VSZ 
alapszervezetének titkára. 

A Vasutasok 
Szakszervezete 

Elismerő Oklevél 
kitüntetést kapta 

Budapest 
Abonyi Tótla József, MÁV Rt. 
Vontatási Fl'ln. Gyl'lr-Komáromi 
Kirendeltség oktató �szt, bizalmi 
Aatal Aadrisaé, MA V Rt. 
Pályagazdálkodási Központ szb-

Vonalfőnölcség Szajol, szb-titltár, Kov6c1 Istv,aaé, MA V Rt. 
anyaggazdálkodó , Villamosfenntartási Főn. Bp. Keleti, 
Elleabacher Lászlóné, MA V Rt. szakszervezeti bizalmi, munkaügyi 
Villamosvonal-főnökség, Budapest, előadó , 
szakszervezeti bizalmi, UT-tag, Kovics L,szló, MA V Rt. 
állomás-karbantartó Állomásfónökség Szob, szb-
Friedrich Imre, Forgalmi Utazó munkabizottság vezetője, forgalmi 
Tagozat vezetóje , , . szolgálattevő . 
Gagna Ferenc, MA V Rt Vontatási L1kato11'aosné, MA V Rt. 
Főnökség Győr, szb-titkár, Állomásfőnökség Mosonmagyaró-
csoportvezető , vár, szb-titkár, kereskedelmi hiv. 
Góg Istv,n, MÁV Rt. Allomásfő- Leadva! Ern4, MÁV Rt. Pálya-
nölcség Pusztaszabolcs, szakszerve- fenntartási főn. Győr, szakszerveze-
zeti tag, forgalmi s29lgálattevő . ti bizalmi, előmu,nkás , , Gombos Istvia, MA V Rt. Balparti Moczé Jea4, MA V Rt. Allomasfő-
Bizber. Főn. Bp. Keleti, szb-elnök, nölcség Üllő, szakszervezeti tag, 
tervezó csoportvezet� váltókezelő • 
Gy4rfi Gyuliné, MA V Rt. Moln,r 1'aosné, MA V Rt. 
Üzletigazgatóság Üzem Irányító. Távközlési Főnökség Budapest, 
központ Budapest, szb gazdasági PEB-tag, múszaki előadó 
felelős, száll. irány_ító .. Nagy Imre, MÁV Rt. Állomásfő-
Imre Jinosné, MA V Rt. Uzletigaz- nölcség Bp. Ferencváros, szakszer-
gatóság Budapest, szb-tag, előadó, vezeti tag, főrendelkezó forgalmi 
pénztárvizsgáló • szolgálattevő , 
Imrik M,rla, MÁV Rt. Allomásfő- Németla Zolt,n, MA V Rt. 
nökség Cegléd, szakszervezeti Gépészeti Főn. Bp. Keleti, szb-tag, 
bizalmi, pénzügxi ügyintézó kazángépész 
Józsa 1'nos, MA V Rt. Sopron, Orosz Péter, Forgalmi és 
Déli PályafeQntartási Kirendeltség, Értékesítési intézőbizottság titkára 
szakszervezeti bizalmi, Pocsal s,ndorné, VSZ Ifjúsági 
hídvonalkezelő . Tagozat debreceni terület ügyvivője 
Juh,sz Ferencné, MA V Rt. Pszota Árp,d, Gépészeti intézóbi-
Jobbparti Bizber. Főn., szb zottság titkára 

gazdasági felelős, munkaügyi Seres Attila, MÁV Rt. Vasút ép. 
előadó , Gépellátó kft. szb-elnölc, energeti-
K,lmia Józsefaé, MA V Rt. kus 
Szertárfőnölcség Budapest Somlyal 1'001, MA V Rt. 
Ferencváros, szb-titkár, anyaggaz- Állomásfőnökség Bp. Józsefváros, 
dálkodó szakszervezeti bizalmi, átmeneszt6 

, , 

t A SZERVEZETI ELET HIREI 

Érdekvédelmi 
tárgyalások 

\" 

/l)IJ5. iú11i11, l'J. 

A VÉT-ülésen szakszerveze
tünk napirend előtt felvetette, 
hogy a 4 százalékos teljesít
ményjutalmat szabályozó meg
állapodás a jogosultak körére 
olyan szűkítéseket tartalmaz, 
amely nem volt célja a megálla
podásnak. Módosítást javasol
tunk, · amit a munkáltató nem 
fogadott el. 

A hivatalos napirend kereté
ben tárgyalás folyt a VÉT ügy
rendjéről, valamint a VÉT-en 
részt vevők köréről. A munkál
tató javasolta, hogy tanácskozási 
joggal a KÚT elnöke, vagy meg
bíz:ottja is vegyen részt. A javas
latot a VSZ elfogadta, a többi 
szakszervezet nem. 

VSZ-javaslatként hangz:ott el, 
hogy a munkáltató adjon térítést 
a betegség első 3, illetve 5 nap
jára. A munkáltató pénz hiányá
ban el7.árkóz:ott, az Alkotmány
bíróság erre vonatkozó döntése 
után a téma még megvitatásra 
kerül. A VÉT tárgyalásairól a 
68. sz. INFO-ban adtunk tájé
koztatást - a területi és,intéw
bizottságok útján - tagságunk
nak. 

/IJIJ5. iúli11, 6. 

Szakszervezetünk kitartása a 
4 szmlékos teljesítményjutal
mat szabályozó megállapodás 
pontosítására eredményre veze
tett. A módosításban a VSZ azt 
kérte, hogy a jogosultság felté
tele ne legyen a július l-jei sta
tisztikai állományba tartozás. A 
javaslatunkat a vubigazgató úr 
méltinyolta, f&Y erre a jutalom
m mindenki jogosulttá vált, aki
nek a munbvimmya 1995. jú
lius l-j6n fennállt és rendelke
zik az 1994. évi keresettet. lgy 
IOIOn Jdvül szánfejtik a jutal
mat a gyesen lév6k, a hmom hó
napon túli beteaek, a sorkatonai rm=at tcljesft6k réaére 
ii. az 1. oldalon elol-

) 

Vezető testületek, 
közép-

és alapszervezetek 
rendezvényei 

/l)IJ5. jú11itl\ 11. 

Pécsi területi birottság titkári 
testülete az üzemi tanács válasz
tások tapasztalatait tárgyalta. A 
tanácskozáson részt vett dr. 
Márkus Imre elnök is. 

/1)1)5. ití11itl\ 13. 

A srombathelyi területi bi
z:ottság titkári értekezlet kereté
ben elemezték, és értékelték az 
ÜT-választásokon elért eredmé
nyeket. Az értekezleten részt vett 
dr. Márkus Imre elnök és dr. Si
mon József osztályvezető. 

/IJIJ5. júniu., 16. 

A VSZ Ifjúsági Tagozata ta
nácsülése. 

l l)IJ5. ÍtÍllitl\ lfJ. 

A több évtizedes VSZ-tagság
gal rendelkew veterán kollégá
ink köszöntésére került sor. 

Jl)IJ5. iú11ill, 1""'. 

Értekezletet tartott az elnökség, 
mely döntött a VSZ Arany Jel
vény lcitüntetés adományozásárol 
és a VSZ elnöksége Dicséró Ok
levelének alapszervezet részére 
történő adományozásáról. 

Ugyancsak ezen a napon ülé
sezett a VSZ választmánya. A 
testület tájékoztatót hallgatott 
meg az áprilisi általános vas
utassztrájk tapasztalatairól, va
lamint az 1995. évi ÜT-válasz
tások eredményéról. A választ
Diiny határozatban döntött a 
s:zaks7.ervezeti tisztségviselőket 
megillet6 munkaid6-kedvez
mény keret 1995.július-augusz
tus havi felosztú6ról 

odaadó, áldozatos, és felelősség
teljes munkáját. (Írásunk az 1. 

oldalon található.) 

Központi üzemi 
tanács választói 

értekezletei 

J IJIJ5. jtíniu., 18. 

Gépészeti si.aksrolgálat KÜT 
választói értekezlete a Moz
donyvezető Szakszervezet üze
mi tanács elnökeinek távolma
radása miatt az határozatképte
lenné vált. Az új választói érte
kezlet időpontját 1995. július 11-

ére túzték ki. 

JIJIJ5. iúlitl\ 3. 

A forgalmi szaksrolgálat vá
lasztói értekezlete a VDSZSZ 
üzemi tanács elnökök és megbí
z:ottak kivonulása miatt határo
zatképtelenné vált. A értekezlet.
re július 25-én kerül sor, melyre 
külön értesítést kapnak az érde
keltek. 

/l)IJ5 . .itílitl\ .J. 

Távközlési szaksrolgálat vá
lasztó értekezlete a KÚT-be 
Kotter József kollégát delegál
ta. 

l 'JIJ5. iúli11, 5. 

A pálya-, hid- és magasépíté
si szakszolgálat választó érte
kezlete Budai Istvánt és Nyúl 
Lászlót kollégákat választotta és 
delegálta a központi üzemi ta
nácsba. 

/1JIJ5. iúlitl\ 6. 

A felső és középirányítú szer

vezeti egységei választói érte
kezletén Kovács Jánosnét vá
lasztották a KÜT tagjává. 

l 'N5. itiliu, 11. 
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Alkotmányellenesnek bizonyult 
Az érdekképviseletek álláspontját semmibe vevő, az érdekegyeztetés 

törvényes kereteit megkerülő eljárás ezzel az alkotmánybírósági határozattal 
vereséget szenvedett 

66lt bavl laP.1dmunkban meglrtuk, hogy a Vuuwok Szaknervaete felhjborft6nak tar
P:&tta, :tiogy u irdekegyeztetf Tan,cs munkavillal61 olda1'nak hatirozott tlltakoúsa ellené
r, a korm,ny az OnziggyüUa elé terjesztette & a tisztelt hb pedig olyan törvényeket foga
dott� amely sérti valamennyi munkavülalcS &dekét. A m�dosfüsok u.ün példiul a betegség 
elíf 6t napjira nem Jirt volna dfjaús. Az új nabllyoú1 ellen 1zaklr.erveutünk il Alkot
m,nybír61ighoz fordult. A VSZ indítvinyában kérte a munkaviJlal6k 1zimira rendkívül 
hitrlnyo1 tlirv6nym6dosfüs vlsszamen61ege1 haülyú m6dosíüsát. 

Hatályba lépése előtt egy nap
pal (június 30-án) az Alkot
mánybiróság több ponton az 
alaptörvénnyel ellentétesnek 
minősitette a gazdasági stabili
ációs törvényt, az úgynevezett 
.,Bobos-csomagot". (Az idő rö
vidsége miatt az Alkotmánybí
rósé& most csak azon indítvá
nyoból döntött, amelyek sz.éles 
réte&ek:et érintenek:, jelentős vál
tozisok:lcal járnak és másnap 
hatályba léptek volna.) 

Az Alkotmánybiróság alkot
mányellenesnek minősítette és 
megsemmisltette az anyasági 
jllUatásokról szóló rendeleteket. 
A határozat szerint nem lehet 
ellörölni a gyedet, illetve a gyest 
és 11:),őre a családi pótlék új 
n?II e sem léphet hatályba. 

Az indoklás szerint azonban 
nincs alkotmányos alcadálya an
nak, hogy az állampolgári jogon 
júó uociális ellátásokat rászo
rultság sz.erint járó juttatásolli 
alakítsák át, feltéve, hogy meg
feleló átmeneti időt biztosítanak. 
Az Alkotmánybiróság döntése 
arra is rámutat, hogy az állam
nalc a társadalom jelentős részét 
érintő szociális ellátási rendsze
re átalakltásalcor - az ország 
&azdasági helyzetére vonatkozó 
szempontok: mellett - figye
lembe kell vennie az alk:otmány
nalc az anya, a család és a gyer
mekek: védelmét előíró rendel
keúseit is. 

Alkotmányellenes továbbá az 
a nmdelkezés is, hogy a munka-

vállaló betegsége esetén csak a 
keresetképtelenség 20. napját 
követően jogosult a táppénzre. 
A határozat megállapítja, hogy 
a társadalombiztosítás múködő
k:épességének: megnehezülésé
ből adódó terhek részbeni -
arányos és alk:otmányos indokok 
melletti - áthárítása a biztosí
tottakra, illetve a munkáltatók
ra önmagában nem szükségkép
pen alk:otmányellenes. Az ilyen 
átrendezéseknél azonban alk:ot
mányos követelmény, hogy a 
kockázatátháritás terheit az érin
tettek időben úgy megismerjék, 
hogy a jövőbeni kockázatokkal 
számolhassanak és fedezésükról 
gondoskodhassanak. A testület 
a határozat indoklásában egye
bek mellett hangsúlyozta: a biz
tosítói szerepnek: a munkáltató
ra, illetőleg bizonyos körben a 
biztosítottra való áthárítása -
ha annalc arányossága még elfo
gadható lesz is - alkotmányo
san csalc fokozatosan, előrelát
hatóan, kiszámíthatóan történhet 
meg. Ezt kívánja meg az Alkot
mányban deklarált jogállamiság 
lényegi elemét adó jogbiztonság 
szempontja is. 

A szakszervezetek: többsége 
megnyugvással vette tudomásul 
az Allcotmánybíróság döntését. 
Szerintük ez a döntés elsősorban 
azért megnyugtató, mert jelzi, 
hogy az alkotmányos berendez
kedés olyan alapelveire, mint a 
szociális biztonsághoz és ellá
táshoz való jog, a gazdasági át
alalculás folyamatánalc kritikus 

helyzeteiben is tekintettel kell 
lenni. Egyben arra is rámutat, 
hogy a társadalombiztosítás biz
tosítási elvét a költségvetési ér
dekeket képviselők sem hagy
hatják: figyelmen kívül. 

Szakszervezeti vélemények: 
szerint megfelelő érdekegyezte
tés mellett elkerülhető lett vol
na, hogy társadalombiztosítási 
inté7.k:edések megalapozatlansá
gára utólagos allcotmányossági 
felülvizsgálat során derüljön 
fény. Érdekegyeztetés hiányá
ban nem tudták kifejteni azon -
számos társadalmi érdekvédel
mi szervezettel együttesen kép
viselt - érveiket sem, amelyek 
rávilágítottak volna a dolgozók 
sajátos foglalkoztatási és bizto
sítási helyzetére. Továbbá arra, 
hogy e sajátosságok: nem sértik 
a közteherviselés elvét. Úgy vél
ték, hogy ezzel az alkotmánybí
rósági határozattal vereséget 
szenvedett az érdelclcépviseletek 
álláspontját semmibe vevó, az 
érdekegyeztetés törvényes kere
teit megkerülő eljárás. Világos
sá vált, hogy a törvényességet, 
a szakszerűséget figyelmen ld
vül hagyó politikánalc nincs jö
vője Magyarországon. 

Reménykedhetünk talán ab
ban, hogy az Alkotmánybiróság 
döntéséből okulva a k:ormánr, nem követ el több ilyen „balcit' 
és a választások: előtt tett igére
téhez híven ezután idoöen kiké
ri a legitim érdekképviseletek 
véleményét. 

(d) 

Gondtalan és szebb lesz nyara, 
ha az MVJ-vel GYÁRTAT, JAVÍTTAT! 

, 
Egész évben a MAV-val az utasokért, 

a fuvarozókért: 

- Bz-motorvonat fővizsga 

- Bz-motorkocsi korszerusítése, komfortosítása 

- Bzx átalakítása motorkocsivá 

- Bzx komfortosítása 
4 tengelyes személykocsi fővizsga 

- személykocsi forgóváz javítás 

- személy-, teherkocsik és dízelmozdonyok 

kerékpárjainak fővizsgája, 

fődarabjainak és alkatrészeinek 
javítása és felújítása (PRÁGA 2M70 típ. hajtómű, 

irányváltók, légtartályok, különféle motorok ... ) 

Teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, 

fővizsga az alábbi típusoknál: 
- Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Gags, Lgs 

- Eas főjavítás 

, , ,, MA V VASJARMU KFT. 
9700 Szombathely, Szövö u. 85. 

· TelJfax: (94) 616-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

Hét kollégánkat veszítettünk el 
Mélységes megdöbbenéssel 

értesültünk: arról, hogy június 
27-én, Győrhöz közeli Nyúl köz
ség határában, egy szintbeli út s 
vasúti kereszteződésben bekö
vetkezett balesetről, amely 6 
vasúti pályamunkás halálát és 7 
további személy sérülését köve
telte. 

A Vasutasok: S7.alcszervezete. 
amint értesült erről a tragikus 
eseményrő� azonnal a helyszin
re küldte munkatársait, egyrészt, 
hogy hiteles tájékoztatást kapjon 
a baleset körülményeiről, más
részt pedig, hogy az elhalt szalc
szervezeti tagok hozzátartozói
nak: gyorssegélyezését megszer
vezzék:. 

Lapunk olvasói az újságok
ban, a TV-n és a rádió útján a 
balesetet követően részletes in
formációkat kaptak a baleset kö
rülményeiről és a vizsgálatok: 
első megállapításairól. Ezért 
csak röviden idézzük fel az ese
mény egyes körülményeit: 

A MA V Pápai Pályafenntar
tási Főnökség dolgozóinalc egy 
csoportja június 27-én kb. 11 

óralcor fejezte be munkáját, és 
ezt követően egy Robur tipusú 
autóbuszba szálltak:, ho&Y új 
munkahelyükre menjenek. A 
busz szer57.ámokk:al rakott után
futót is vontatott. Földúton ha
ladtak, amit Győr és Veszprém
varsány között egy vasútvonal 
keresztez. A keresztezést and
rásk:ereszt jelzi, sorompó nincs. 
A buszban tizenhárman ültek. 
Eddigi ismerteink szerint a busz 
vezetője ráhajtott a pályatestre, 
amely mindkét irányban jól be
látható volt. A mozdony állitó
lag hangjelzést adott az átk«ilő 
előtt. Annak ellenére, hogy a 
gépmenetbe közlekedő vonat az 
eddigi megállapltások szerint 60 
km/óra sebességgel haladt, az el
ütést már nem tudta elkerülni a 
mozdonyvezető. Az ütközés kö
vetkeztében az autóbuszban ülők 
közül öten a helyszinen, egy pe
dig később vesztette életét. Öten 
súlyosan, ketten pedig csak 
könnyebben sérültek: meg. 

Az elhaltak: temetését lalcó
helyükön szervezték meg. Erről 
az ország nyilvánossága kevés-

bé értesült. A gyászoló hozzá
tartozók:, barátok: mellett nagy 
számban képviseltették: magukat 
a munkatársak, a társszolgálati 
fönök:ségek: dolgozói, s a vasút
vezetői is. 

A temetéseken részt vettek 
szalcszervezetünk: helyi és terü
leti képviselői is, ki fejezték: rész
vétüket, az özvegyeknek:, az ár
válcnalc, és a szülőknek. A Vas
utasok Sz:alcszervezetének tagS'á
ga szomorú szlvvel osztozik a 
hozzátartozók gyászában. A vas
utas szolidaritás régi hagyomá
nyait követve három elhunyt 
sz:alcszervezeti tag hozzátartozó- ' 
jánalc ötven-ötvenezer forintot 
juttatott a VSZ gyorssegélyként. 

A VSZ kötelességének tartja, 
hogy figyelemmel ldsérje a bal
esetvizsgálat megállapításait és 
ebből levonjon újabb következ
tetéseket a vasútüzembiztonság 
állapotáról, s érdekvédelmi jo
gosultsága körében kezdemé
nyezze annalc javítására teendő 
inté7.k:edések személyi és tárgyi 
feltételeit egyaránt. 

P. 

• KISLEXIKON A MUNKA VILÁGÁBÓL -
Rovatunk: a munka vDigiban gyakran el4fordul6 olya■ fogalmak köúrtbet6 magyárbatit 
tartalmazza, amellyel nap mint nap talllkomak a munkavlllalók, ngy a szaksztrveuti tiszt
ségviseln 

Munkaidő - pihenőidő 
A munka viligiban talin a 
legtöbb fogalom az id6vel kap
csolatos. Bir gyakran mir a 
megbaürowból kitanik a tar
talom, mégis el6fordul, hogy 
egy-egy kifejeást nem azono
san értelmeznek. Rovatunk
ban most a munkaid6vel és a 
szorosan bozzi tartozó plhen6-
id6vel kapcsolatos leggyakrab
ban basmilt fogalmakat a Is
mertetjük. 

A munkaidő 
Munkaidő az az időtartam, 

amikor a munkavállaló munka
végzés céljából a munkahelyén 
tartóü:odik: és munk:alcépes ál
lapotban a munkaadó rendellce
zésére áll. 

A teljes munkaidő 
Teljes munkaidő a munkaidő

nek jogszabályban meghatáro
zott mértéke, amelynek hossza 
jelenleg napi 8 óra. A munka
időt a napi munkaidő alapulvé
telével heti, havi, esetleg éves 
szinten is meg lehet állapítani. 

A rész munkaidő 
Részmunkaidő a teljes mun

kaidőnél rövidebb idő, melyben 
a felek a munkaszerződésben 
állapodbatnalc meg. 

Az osztott 
munkaidő 

Osztott munkaidő esetén a 
munkavállaló a napi munkaidőt 
kettő (ritkán több) részben tel
jesiti. Ilyen munkaidőben való 
foglallcoztatást csak a kollektív 
szerződésben, vagy a felek meg
állapodása alapján lehet alkal
mazni. 

A legrövidebb napi 
munkaidő 

Legrövidebb napi munkaidő, 
az az idő, melynél rovidebb tel
jesítése nem irható elő. Ennek 
mértéke jelenleg napi 4 óra. 

A leghosszabb napi 
munkaidő 

LeghoSS7.8bb napi munkaidő, 
amelynél hosszabbat nem lehet 
kikötni. Ennek mértéke napi 12 
óra. Ezt a mértéket túllépni csak 
részben, vagy egészben, kéa.eo
léti jeltegd munkakörben lehet. 

A rendes munkaidő 
Rendes munkaidő: a munka

idő jogszabályban előirt mérté
ke és annalc teljesítési módja. 

A rendkívüli 
munkaidő 

Rendkívüli munkaidő: a ren
des munkaidőn felül teljesitett 
munkaidő, vagy pihenőnapon, 
munkaszüneti napon végzett 
munka és a készenlét. 

A túlmunka 
Túlmunka: a munkavállaló 

rendes napi munkaidejét (havi 
munkaidőkeretben dolgomknál 
a havi munkaidőt) meghaladó 
munka. A túlmunka végzémek: 
két korlátja van. Egyik: két egy
mást követő napon összesen 4 
óránál, éves szinten pedig össze
sen 200 óránál több nem lehet. 
Ez a k:orláto2:ás nem vonatkozik, 
ha a túlmunkára bMeset, elemi 
csapás, vagy súlyos kár megelő
zése, illetőleg elháritása érdeké
ben kerül sor. 

A készenléti idő 
Készenléti idő: bár rendklvü

li munkaidő kategóriába tarto
zik, de a munkavállalónak: mun
kavégzési kötelezettsége nincs, 
de munkára készen kell állnia. 
Ha a készenlét alatt munkavég
zésre kerül sor, az túlmunkának 
számit és annalc megfelelően 
kell dijazni. A készenlétnek: két 
típusa van: munkahelyen és la
káson töltött k:ész.enlét. 

Az ügyeleti idő 
Ügyeleti idő: a Munka Tör

vénykönyve ezt a fogalmat nem 
ismeri, a vasútnál alkalmazott 
időforma rendszerint vezetői, 
irányitói munkakörökben rende
lik: el. Ebben az időben kisebb 
munkavégzésre is sor kerülhet. 
Az ügyeletet ellátót az ügyeleti 
idővel azonos mérték:d szabad
idő illeti meg, vagy megbatmo
zott dijazúra jogosult 

Az állásidő 
Állásidő: amikor a unmkaadó 

a munlcavillaló réa6re átmene
tileg a munkaidő alatt nem tud 
munkit biztositani. Az igy ki
esett időre a munkavállalót sze
mélyi alapbére illeti meg. 

A várakozási idő 
Várak:02:ási idő: a vasútnál al

kalmazott időforgalom az utazó 
személyzetnek: a forduló állomá
son töltött i'1eje, ha az idő az öt 
órát eléri, vagy meghaladja. A 
teljesítés és a díjazás részletes 
szabályait a kollektív szerződés 
tartalmazza. 

A pihenőidő 
és az ebédidő 

Munkaidőhöz kapcsolódik: a 
pihenőidő. Munkaközi szünet, 
vagy közismertebb nevén az 
ebédidő, az az időtartam, ami
kor a munkavállaló mentesül a 
munkavégzés alól és tisztálk:od
hat, étkezhet. Minimális tartal
ma 20 perc, de ennél hosszabb 
is megállapítható. Ez az idő az 
utóbbi években a munkaidő ré
sze tehát díjazott. 

A napi pihenőidő 
Napi pihenőidő: a két munka

nap közötti pihenőidő. A mérté
ke általában 11 óra, de ennél a 
kollektív szerződés rövidebbet is 
megállapíthat, de 8 óránál keve
sebb ebbe az esetben sem lehet. 

A heti pihenőnap 
Heti pihenőnap: a munkavál

lalót hetenként két pihenőnap 
illeti meg, ezek közül az egyik
nek: vasárnapra kell esnie. A 
folytonos munkarendben foglal
koztatott munkavállalóknál a 
heti pihenőnapok: más napokon 
is kiadhatók:. 

A munkaszüneti 
nap 

Munkaszüneti nap a Munka 
Törvénykönyve ezeket a napo
kat is a pihenőidőhöz sorolja és 
meghatározza azokat a napokat, 
amikor a munk:avállalók:nalc nem 
kell munkát végezni. Jelenleg 
évente kilenc nmnkasziineti nap 
van. 

Évi rendes szabadság ugyan
csak a munkához kapcsolt pihe
nőidő, mértékét az életkorhoz 
kötötten a törvény határozza 
mea. 

A munk:aid6höz kapcsolódó 
foaalmalc körébe tartomalc a 
munkarendek:, munkaid6-beosz
tások i1. Ezek ismertetésére 
visszatérünk. 

Dr. Simon József 





Mint azt ela17.C5 Jaesámunlt-1,im is� a liblu ilze-mi 1aúe11 vilasztások utmt az 

javlllatai k6z6I ... ame1J•bl a� is e,yet6itett,, eUb,adúra briiltek. A VSZ pilyapzdéJkocHsá intb5bizotls6p a 1ll1IDfci1tal6 kö-, telezctt1616tc'l fi11etleoiil a mti&i ftlael6bt- melyet a KSZ melléJcleemc:6qt bll kealoi - valammmyi PFT és Epület- és kömt-Gp:rd4lkodási ffl nöbé&, valamint a nab7.ervezeti bizottsA1ok titkérainak kiadta, bo&Y a muokav6llalók min6l el6bb me1ismerbessék azt. Án Péterné IB-tltkirbelyettes 

Gépész Szakági Függelék 
• J6ni111 30-in - egyb6napo1 baluztú utin megköttetett a •kigi ffiggelék. A több fordulós tirgyalúoknak születtek eredtíllfnyel, de több Javaslat som elutasftú lett. 

A gépészeti iotézlibi7.0ttság {Gm) elsc5ként küldte át javaslatait, melyMl a veutc5 kocsiviup)ók &Yakorlati idc5 mmitűa elfo1adást nyert. A VDSZSZ javaslataiból a létmmlcépftéssel együtt járó kötele7.C5 értesftési köteleuttség került elfo1adásra. Az idéoymuokareod muokiltatói javasladúl a helyi szakszervezetek cayetértési joggal bfroak. A szalcsurvezetek által benyújtott javaslatok közül sajnos több me1hiúsult a munkáltató ellenállása miatt, például: a pihenés feltételeinek meghatárodla a kés7.eolét és osztott muobid6 esetében; a helyettesítési dfj kötele7.C5 me1állapftása az öt napot meghaladó távollét esetén; készeolételc elrendelésekor is alkaJmauálc a 40 Óla feletti 100 lámlékos alapbér fiutését; a vegyi olb6rft6 e&Ys6gelc egysé-

1es ves7.élyess6gi pótléka; menetrend aerint ithaladó vonatok kijelölése szcmélyzetváltás céljAból; oktató fflmomonyvu.etók m11Jcödési feltételei; kocsivizs&álói létszánoonna me1batározása 17.0lgálati helyenként helyi 
tü11elékbeo. (Ez utóbbi csak abban az esetben fogadható el, ha minden más muokakörre is megállap(tják.) Az aláírás ves7.élybc került június 30-611 is. A VDSZSZ némely javaslatát a fflosztályvczictc5 úr megmosolyogta, e7.ért c5k nem akarták aWroi a szak41i függeléket, ves7.élyeztetve ezzel az eddigi eredményeket, és külön megállapodásra kényszerítve a MOSZ képvisel6it a oormaidc5k tekintetében. Van tehit még mit tenni a Pakmncmeknek a muokavállaJ6k érdekében. l,'a.o'4,Árpicl 

Műszaki kocsiszolgálati 
tagozat 

1"5. J6nlus 22-á tartotta soros iil&ét a Mluakl kocslsa:olgilati tqozat (MKSZ) tlgyvfvi testülete. Az ü:zeml tanics vilasztisok Jd&dkel&e, & a korkedvezményes nyuadQazú ügyének Jelenllal hely:zete voltak a napirenden. Az Ü7.Clni tanácsi választások nem az el\lárá.roknák megfelelően olahlt. Alapjában a vontatási sw::szol&álatoil több szaks7.ervezet.., oszlott meg a szavams. Jobb S7.elVC7.éssel, és odafigyeléssel ta-16n több szavamtot lehetett volna szerezni, dc a jeleoMl kiindulva azt bll az alapl7.el'Ve7.eteknelc elememi, hogy a választást, s a szüks61es koozelcvenciákat levonják. Gyári .&Iván a VSZ alelnöke tájéko:zlatta a tqozamt, bo&Y a kor�nyu oyu1dfjazás lehet61égálek kitetjcszt6se a kocsismlplati dol1oz6ba nem egy egyszent feladat. Jelenlegi gazdasági Wyzetiiokben emi módosító igény nem iudnii, ho&Y milyen meg-1-il&atúra talál. Usz016ben van az új nyugdíjtörvény, belefoglalva a lcocsiszol-1álaJi igény, taldn jobbak lesznek a kil6tá.rok. A ta1ozat tovább foly-1'tja a oyu1dfjkorlcedvczméoy bevea:tés6oelc vizsgálatát, s az eddi1 mnett ismeretanyagot oaprakés7.eo tartja, hogy az adott eset)ea bmeményez6silnket siker koronézza. Lukicsa Jstvin 

i:iYit leafontóaabb .feladat a MAV Rt kö:q,ooti iimni tan6-Ci6:nak- (K.01') me&alaki16sa. A tütV6Py szellemében a mkági össutéteht testület ta&jainalc deJe1ilúa június v6an me1-bzd6d6tt. A pilya-, hfcl- 61 1JlaP86pft6si (2 16). a távközlé-si, biztósitóbaeodiemi és cr&Arami (1 ffl). va1amiot a felsc5-á középinm� nervczetei (1 ffl) á a &épészet (3 m) rázén'II a KOT-taaok delc&álása 1995. jilius negyedike és tm;oe&Yedi-b kömu már me&történt. A üzemviteli á kereskedelmi szabmlgálat július 3-ra össuhfvott delegáló értekezlete a VDSZSZ miatt azonban határozatképtelenné vélt. A Vasutasok Szakaervca:m javasolta az orszqos koordinációs bizottsAgoak, bo július 25-ál kerüljön sor a d:fcgilásra, amelyet vi-17.0Dt a bimttság a nyári uabadságolások miatt elbalasztott. Dr. Márkus hme czekutáo levélben kereste meg a társszervezet elnökét, kérve, ho&Y szeptemberben rendezzék mc1 a dcle1áló értekezletet. Abhoz, hOJY a munkavállalók képviseleti JO&osítváoyai ne sérüljenek, megegyem született arról, ho&Y a korábbi ciklusban megválasztott KŰT mindaddig hivatalban marad, amíg mind a tizenegy tag dele&álására sor kerül. - k -
Tisztába tett 
formaruha! 

A VSZ koesis2ola6lati ta1ozata IDir rq6ta dlul ttzte ki• koeslvlzs1616k formarahival t6..Un4 ellitú6t. Dbb Ül'l)'alúl fordu-16 aü■ • munk6ltat6 Is elfoa•dta • kis lfp&ek tak:tllij6t, mely■ek elsl lfp&e a nemély-p61y•■dvarl kocsMzs1il6k ell6t6sa volt. A kövctku.6 lép6a az idejí kollektív 1zerz6dé1 me1961deteír 1 folytatott tmlYalások• • �ro11 i8 aolg a� 
tol tajult6k ellátása lett volna, ha a VDSZSZ az"ídc nekem az oroszlánt is" módszerével nem lép közbe. A VSZjavaslata szerint• munkáltató helyben dönthetett volna arról, ho&Y kik fo&lalkoznak szem61yvonatokkal a kocsivizsplók közül, 6s azok r6sz&e me&i1&iyelte volna a formaruhát A "mínd,ent azonnal" elv viszont ana ösztönözte • munlcáltatót, ho&Y olyan felt6-telt subjoo a ko11cktív szen6d6sbcn, amely a VSZ r6az6re elfopdhatatlan volt Nevezetesen: ha a munbv411aló lmmely e11en6rz6s alkalm4val nem a rendszeresített nlhAnd>an teljealt szolplatot baukiildhet6 és ípmlatlan muluzláskáat át6kclhcll'5, valamint tov6bbi láldnyosjoakövetlcezm6ny (fC&)'elmi) ÍI a]bJma,:bató. Ezen az 4ron tehát nem kellett a mindenkinek beí&ért formaruha, a meanövclt kihordási íd6vel. A me&á]lapodáa hiánya-ínform'cíóink szerint - viszont nem ptolta a YSZ jawulat4ttak érvényuülúét. A további qyeztettl túJyalúok a választási ía&etek beviltáút dlozzAk, kfvmcsian várjuk az credm6nyét. P. Á. 
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••• .,..4. flrjem 14 éllel kora 6ta vasutas . .A.mikor elózó m"nkelielye,n,611975-ben eljöttem, ó beszélt r6 legyek vq,"tas. Nem bdntam' meg. " 
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Vasúton is Európába 
A Vasutas Teleptll&ek Sz6v• �e felacSlftja a pénzilgyl & a k6deked&I tircit, hogy bláosftúk a feltiteleket a MÁV hiroméves feJleszt&I proanmJinak mqval6sftis6hoz - fogalmutik mea abban az illúfoglalúban, amelyet a uervoat 1995. évi, Hatvanban megtartott k6qyGIWD fogadtak el a lz6vetség tagjai. A szerve:zet szerint a vu6t feJlaztáe e települ&ek, Jitfeltétele Ul)'anakkor az illampolgúok II jogoga lgmyllk, a befizetett adók fej6bela a konzerl vu6ti ellitist. A ti2.eooé1y vArost és köué&et tömörftc5 Ya.ruta.r TelepüUlek Sz.öveuége 1990-ben alakult abból a célból, ho1y a közös aondokra összefu1va találják meg a lehetséges meaoldásokat A szeivczetbe bármilyen mlepü-

lést szlvesen litnak, amelynek élet6ben jelcntc5s szerepet játszik a vas6t A taúcskozásoo RJg6 7.oltán a MÁV vedrigaz1atója ismertette a MÁV hclyat6t és a fejlesztés tervcutt irányait. Elmondta: 72 ,,,,Uiárdjóri11t értékben vtú6rol évente 6rut a MÁY a lNOl)'IU lpartól, ami 80-100 ezer munkahelyet jelent. Ú gyoevcutt profltcentrumok kialakftásival decentralizálják az iráoyftút, ami azt jelenti, OOIY IZ elJCS üzletápkon be-1üli döntélek ayagi koozekvenci6i is az adott tcrü1etekm jelentkeznek. A tcchoolóaia íeJ1eat6-ae mcllcU a jelakgi 70 er.enól lláro"' "1 alalt 60 arrre klvánjdk c.rö�l a MÁY dolgor.6i létu61'Ját, világbanki péozbc5l ,z,dmftógépu ,z,dlllttúi és inform6ció8 rendam alakftaoak ki, és a nemmlcöú uabváoyoknak 

mcgfcle16en ata1dtjálc it a mal)'&r vasút biztonsági reodmrit. Szinyel ..4.ndrás, a Vasutas Tolepiilések Smvetséaéoek elnöke a közgy-dlésoo azt emelte ki, bo&Y a vas6t nép�tése érdekében a milleceotenériumi rendezvényekhez kapcsolódóan ,$rlmtya,grék" cfmmcl na&Ymibúú kiállitás ll7.Cl'Vczését határozták el, amire szerintük át van szükség, mert a civil szervcatek részér61 sokkal kevésbé ioteozfv a vasútépftés smrplnurisa, mint a kö• autópély66. holott köroycutkfmél6 üZ'CIDIDódja miatt a fejlett orszi-1ok a vasútfejlesztést illltják cl6térbe. A kiállftással ma kfvánják felhf:voi a fi&Yelmct, hogy „az onzág telqnilúeirol vasúton il vezet út E"rópába" -mondta az elnök. 
D. 
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Folytatódik a MA V Rt. stabilizálása 
Sor kerülhet az esedékes négyszázalékos eredményjutalom kifizetésére 

Az alAbbi dokumentumot a V asutasok Szakszervezete a MÁV Rt. legfels6 szin«I vezetliitlíl 
kapta meg, kérve, hogy ez a munkavillalók mlnnél szélesebb köre el6tt ismert legyen. E ké
résnek sziveaen helyt adtunk, mert legutóbbi Oúnius 29-én megjelent) lapsúmunk 8. oldalAn 
a vasút vezetliinek jutalmazAdval mAr foglalkoztunk. 

A MÁV Rt. legut6bbl, május 19-1 lgazgat6ságl iiU
Mnek programja j6dszt a május 29-ire összehí
vott alapft61 ülés elcikúzftésének jegyébe11 zajlott. 
Az egyszemélyes gazdadgl társaságokn'1 az alap(
t61 ülés a közgylllú szerepét tölti be, ennek megfe
lelően az lgazgat6ságnak az alapft61 értekezlet elő
készftó ülúén a MAV Rt. 1994. évi mérlegbeszá
molója, Illetve az 1994-ea üzleti jelentés állt a viták 
középpontjában. 

Az igazgatósági, majd a ké�bi alapítói ülésen -
mint ahogyan mostanság a MA V Rt más fórumain is 
- a hozzászólókat, a vitázókat alapvetően az foglal
koztatta, miként lehetne pénzügyileg stabilil.álni a 
MÁV Rt-t, hogyan lehetne hatékonyabban pzdálkod
ni, milyen módon lehetne elérni, hogy a vasutasok 
többletjuttatást kapjanak többletmunkájuk után úgy, 
hogy az évek óta halogatott beruhál.ásokra is jusson 
némi pénz. Minden vasutas saját Mrén is érzi, milyen 
nehéz ennek a sokféle igénynek egyszerre eleget ten
ni. 
Megkezdődött az ingatlanok hasu,osftása 
Ennek fényében érthet.ők különösen az igazgató

ság említett ütésén a különféle napirendi pontokkal 
kapcsolatban elhangzott ilyen és ezekhez hasonló 
mondatok: 

- ,.Néhány 100 százalékos MÁV-tulajdonú kft 
gazdálkodása a veszteségeket növeli"; 

-..A Pénzügyminisztérium javaslatára a MÁV Rt 
1995. évi üzleti tervében ell!irányzott 25,3 milliárd 
forintnyi állami támogatás hitelezési konstrukcióját 
úgy kell módosítani, ho&Y az 22 milliárd forintra mér
séklődjék, még akkor is, ha ez további vagyonvesz
tést eredményez"; 

- ,.A megszorító intézkedések következtében a 
saját forrásból megvalósítandó beruhál.ások kereté
ből 1 milliárd 228 millió forintot zárolni kellett"; 

- ,.Rendszeres probléma, hogy az állami, illetve a 
költségvetésből finanszírozott beruházásokhoz kötő
dő általános forgalmi adót a MÁV RL nem tudja fi
zetni"· 

-� Európai Unióhoz való csatlakozáshoz igé
nyelt pátyaparaméterek _:_ a jelenleg ismert pénzügyi 
feltételek mellett-2010 előtt nem teljesíthetők". 

A MÁV Rt bevételeinek növelése érdekében az 
utóbbi időben felgyorsultak az ingatlanhasznosítás
sal kapcsolatósmunkálato�is. A területszakért.ői sze
rint a bevételelf"k)'órs és látványos növelése e tevé
kenységtől nem várható, bár kétségtelenül a tervezett 
lépések hatása hosszabb távon kedveZI'! lesz. A jövő
ben az igazgatóság az ingatlanhasznosítás helyzeté
ről havonta kér tájékoztatást 

A MÁV Rt kizárólagos tulajdonában lévő, ered
ményesen múlcödő gazdasági társaságok dolgozóit 
érinti az a határozat, amely szerint a MÁ VTRANS
SPED Kft. és a Jegynyomda Kft. kivételével a társa
ság üzletrészének 5 százalékát fel kell ajánlani a mwi
kavátlalóknak a jegyzett tőke értékén, külön megha
tározott fizetési kedvezményekkel. 

Látszólag nyereséges a MÁV Rt 
Ilyen előzmények utAn május 30-án került sor a 

MÁV Rt alapítói ütésére. Ezen az igazgatóság, a fel
ügyelő bizottság, a külső szakért.ők mellett a tulajdo
nos magyar állam képviseletében részt vett Lotz Ká
roly közlekedési miniszter is. Az ülésen elfogadták a 
vasúttársaság 1994-es mérlegbeszámolóját és üzleti 
jelentését Eszerint a társaság alaptevékenysége 1994-
ben 7 ezer 600 kilométer vasúti pályán zajlott A MÁV 
Rt saját tőkéje 417 milliárd forint, mérleg főössze_ge 
1994. december 31-én 496 milliárd forint volt A MA V 
több mint 450 milliárd forint értékú tárgyi eszközt mű
ködtetett, amelyblll kil.árólagos állami tulajdonban 
volt a 180 milliárd forint értékú pályahálózat a hozl.á 
tartozó létesítményekkel. A portfólióba 10 milliárd 
forint értékben 95 más váttalkol.ásban való részese
dés is tartozott. 1994-ben a társaság 71 milliárd fo
rinttermelési értékét 73 ezer dolgozó áttltotta elő. 

A MÁV Rt vesztesége 1994-ben 31,9 milliárd fo
rint lett volna. A kormány azonban intézkedett az adós
ság egy részének szanálásáról. E szanálás pénzügy
technikai átvezetése következtében a MÁV Rt. 3,6 mil
liárd forint mérleg szerinti eredméMyet l.árta az 1994-
ea p:wasági évet. A szanálással a kormányzat meg
tette az első jelentős lépést a MÁV gazdasági stabili
zálása felé. A cél az, ho&Y kialakítható le&)'en a vas
úti személyszátlltáai szolgáltatások és a pályahaszná
lat illammal való elszámolásának új rendszere, illet
ve be leheascn vezetni egy, a korábbihoz képest új 
&azdálkodúi rendszert. Ez utóbbinak az a lényege, 
hogy az egyes gazdálkodó egységeket anyagilag is 
érdekeltté teszik a bevételek növelésében, a költsé
gek c:IÖkkentésében, azaz a hatékonyság növelésében. 

A tud6sit6 jegyzetfüzete ezen túlmenően is őriz 
néhány figyelemre mélt6 mondatot. Azt például, hogy 
az egyik hozzászóló szerint a törvényben el6(rt amor
tizáci6á kulcs alltatmazása tavaly 28 milliárd forinttal 
növelte volna a társaság veszteségét. Ez egyúttal azt 
is elfedi, hogy valójában mennyibe kerül a társaság 
iizemclteléae. A MA V vezetői itt is hangot adtak an
nak anfzctüknc:k, hogy a további jelentősebb lémám
Cl6kbntés a tcc:hnológiaviltás függv6nye, a vasút 
mllköd6sét vca61ycztetné, ha új beruházáaok nélkül 
nqyobb llúy6 elbocátúoht &na el6 a tulajdonos. 
Mcafoplma6dott az is, hogy a konúnyhatározat 
•;a �ttatúok kéacdelmca foly6sltúa 
m&iaetG tö vcbcl6at okozott a túsas4&nat. 

AJ.. ... t6i ii16aeae·tattáka MAVRt 1995-öa 
tldlli IOlv6t ia. A v kiaJalnaJt '1lúpont szerint 
1'9$-beaa � c6lja a pzdasáai tan-
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számukra meghatározott feladatokat teljesítette. Rész
leteiben ez a kovetkeZl'!ket jelenti. Kálnoki Kis Sán
dor, a MÁV Rt. elnöke részére a MÁV Rt. 1994. üzleti 
évére - időarányos alapbérének megfelelően - a 
következő célfeladatokat határozta meg Lotz Károly 
közlekedési miniszter: 

1. Az alapító okirat módosítását figyelembe vevő 
és a MÁV Rt szervezetének racionalil.álását lehető
vé tevő szervezeti és múködési szabályzat kialakítá
sa, jóváhagyásra történő előkészítése. (A jutalom 
mértéke 30¾.) 

-A feladat végrehajtása megtörtént. A szervezeti 
és múködési szabály1.atot a tárca vezetője 1994. no
vember 22-én jóváhagyta. 

2. A MÁV Rt pénzügyi szanálásával összefüggő 
feladatok végrehajtása, az ezzel összefüggő intézke
dések kidolgozása. (A jutalom mértéke 30%.) 

- A feladat végrehajtása érdekében a MÁV Rt 
elnöke irányította a 2117/1994. sl.ámú kormányhatá
rozattal összefüggő, a MÁV-ra háruló részanyagok ki
dolgol.ását A kormányhatározat megjelenését köve
tően megkezdődött a végrehajtás, vagyis megtörtént 
a teljes mellék- és fővonali hálózat felülvizsgálata; 
kialakításra kerültek a proficentrumok, elkészült a tár
saság érdekeltségi rendszere és bevezetése folyamat
ban van, az ingatlanvagyon hasznosítására létrejött a 
Vagyongazdálkodási Igazgatóság, illetve megszüle
tett az ingatlanhasznosítási terv. Sor került a MÁV 
Rt többségi tulajdonában tévő kft-k gazdálkodási 
helyzetének értékelésére. Elkészült a társaság befek
tetési eszközeivel kapcsolatos koncepció. Intézkedé
sek történtek a társaság veszteségének csökkentésé
re, a tb-járuléktartozással összefüggő kérdések keze
lésére, a termelési árkiegészítés előrehozásának szor
galmazására, a MÁV Rt hitelezését szolgáló tender
kiírások megalapol.ására. 

3. Az 1995. évi Állam-MÁV-szerződés, valamint 
az 1995. évi állami szerepvállalás formáinak kialakí
tására, a költségvetési támogatás összegének igényé
re vonatkozó javaslatok, illetve azok részletes indok
lását tartalmazó elemzések összeállítása. (A jutalom 
mértéke 30¾.) 

- Hosszas tárgyalá$sorozat után, 1995. február 1-
jén aláírásra került az Allam--MÁ V-SZC17.Ődés. Az ál
lami kötelezettségvállaláshoz szükséges számításokat 
a MÁV Rt elkészítette. Az önköltségsl.árnítási mód
szerek kialakítása folyamatban van. 

Rigó Zoltán 
vezirigazgató rész/re meghatározott 

célfeladatok • következo7c voltak: 
1. Az alapító okirat módosítását figyelembe vevő 

és a MÁV Rt szervezetének racionalil.álását tehető
vé tevő szervezeti és működési szabályzat kialakítá
sa, jóváhagyásra történő előkészítése. (A jutalom 
mértéke 20%.) 

-A feladat végrehajtása megtörtént. A szervezeti 
és múködési szabályzatot a tárca vezetője 1994. no
vember 22-én jóváhagyta. 

2. Az 1994. második félévi pénzforgalmi hiány 10 
milliárd forintra prognosztizált összegét belső intéz
kedésekkel 2 milliárd forinttal mérsékelni kell. (A ju
talom mértéke 20%.) 

- A 10 milliárd forint pénzforgalmi hiány fetsl.á
molása a tb-tartozás szanálásával megtörtént, a MÁV 
Rt belső intézkedéseinek révén a tervhez viszonyí
tott többletbevételekkel lehetőség nyílt a besl.állítók
kal szemben fennálló tartol.ások 2,1 mi11iárd forintos 
csökkentésére és a januárban esedékes decemberi bér 
kifizetéshez szükséges összeg egy részének biztosí
tására. 

3. Az 1995. évi létsl.ám- és bérgazdálkodásnál az 
1994. évi tervezett bértömeg betartását tehetővé tevő 
racionalizálást kell megvalósítani, meg kell szüntetni 
a párhuzamosságokat, javítani kelt a munkaidő kihasz
nálását, a létsl.ámcsökkentést elsősorban az adminiszt
rációban a különböZI'! szervezeti egységekben foglal
koztatott irányítói munkakörökben kell elérni, a ve
zetők bérezésében a tényleges teljesítményekre ösz
tönZI'!, eredményekhez kapcsolt rendszert kell kidol
aozni, növelni kell az eredményekhez kapcsolódó ja
vadalmazás arányát (A jutalom mértéke 25 ¾.) 

- A teljes munkaidőben foglalkoztatottak tétsl.á
ma 6,1 százalékkal, a veszteségidő 10,2 százalékkal, 
a túlóra 10,1 százalékkal csökkent Az egy főre jutó 
- tonnakilométerben mért termelékenység - évek 
óta először, 6,3 százalékkal nőtt Az 1995-ös gazda
sági év előkészítése keretében megtörténtek az érdek
képviseletekkel december 13-án kötött megállapodás 
szerinti bérintézkedések, döntés született a decentra
lizált gazdálkodásról, a proficentnnnok szervezésé
ről, a motivációs rendszerről annak érdekében, hogy 
a társaság vezetőit él dolgozóit a teljesítmények nö
velésére tehCISCll ösztönözni, különféle intézkedések 
és okok következtében a társaság létszáma több mint 
5 ezer fllvet csökkenhet. , 

4. Felül kelt vizsgálni a Budápest-Hegyeshatom
beruházás pályázati rendszerét, az itteni vezetők és 
munkatársak alap- és mozgóbérét, ellenőrizni kell a 
beruházási forrás terhére végrehajtott eszközbeszer
zések indokoltsápt. (Ajutalom mértéke 15%.) 

-A feladat végrehajtása megtörtént. 
5. Tov6bb kell fejlcateni a mmvitcl rendazer6t, 

különöBCD az '1lami azcn:pvillalássat finanszúozott 
területeken aköltséplaámotú etlen6rizhet6séac ér
dclcében. (A jutalom m6.rtéke 10 %.) 

-Mepezd6dött a MA V RL mmviteti n:ndaerének 
lov6bbfcjteaztbc és CZ7.Cl mcanma6dött a p6lyavu6t 

-v411a1Jcom vuútl'WiiVitcli cllailönlfác, illetve a kiaca
lúi pátyüölllq kimutalúa, mcgb7.d&löU. 

acv6ban61 fa• voaali öücll---· 
sU11c áct kido1ar 1•. 

Azö"Gfilaltáek�az� 
1e&i aotver.ctdrbl \� ... Nő-�•l� mcák6� 

� .. ' --� 

ŰNNEPÉ 
GÁBORO 

Vál 
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intézmény 
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Baráth Ferenc, 
pont igazgatój 
Köszöntötte a 
kat, tanáraikat, 
dégeket, kö 
helyet foglaló 
a Közlekedés 
Vízügyi Mini 
államtitkárát, 
M Á V  Rt. v 
Berényi Jánost, 
vezérigazgatój 

Az igazgató 
hangsúlyozta: 
sl.ámára a7.ért is 
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nap, mert az o 
befejezése után 
gatónalc adbatj 
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ványt. A nev 
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olyan alkalom, 
tiszti rangfoko 
gosító, felsöfo 
bocsátott ki fi 
ket, az alábbi 
lásban: - a /e� 
kereskedelmi ta 
felifpfokú moz 
tagozaton 2 4 
reskedelmi tag 

felsőfokú pá/ 
építési tagozato 
eredményes k 

Baráth Fere 
nyitója után e 
vezérigazgatój 
titkár mondo 
Zoltán a MÁV 
lalkozott. Mint 
alakulás neh 
áldozatokkal j 

zakodással töl 
e/só félévben 
szörf - növe 
tott áru menn 
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Kovács Kálmán á1lamtidc4r átnydftja a Baross Gábor• 
d(jat Fülöp Lászlónak 

, 

A MA V Rt. kitüntetettjei 
A 45, VU!atalDap aJkalmAM• a közlekecl&i, 

llfdtözl6ai, 6s vlziayi miniszter a közlctcdá 
Wek6ben v61zett Jdmqasló, p61damutat6 tc
wboys61é6rt, illetve 61etmdvéért a ,,Baross Gi-
1M,r-dlj" kitilntet6st adomAnyozta: Fülöp Láz
Jimak a Tbközl6, Br6sáramú 6s Biztositó
�si Központ iaazgatóbelyettesének, 
1>c6k FeJeDCoek a NyfreaYbám Vontadsi F6-
� aolaélati vezet6j6oek. 

,.A Közlebd&át" mkmai &em lcitiiotet6st 
ldomAnyozta: A �as6ti közlelced6s 6rdek6beo 
wpett !Ml• sziovonalú eredmmyes munlci
jlát Bajót JAnosoak, a gq,meti lcö:q,cmt igaz-
1at6helyette�nelc,_ Rothbauer Györayoelc, az 
ayaaellétú1 6s lcüllcereslcedelmi igazgatósig 

bellcereslcedelmi i1azpll6belyetta6nek, Smm
batby G6mak a debreceni üzleti1az1atósi1 
ii7.emeltet6si igazaatóhelyettesének. 

A MÁV Rt Nyu1diji1az1at6si& fennéllái
oak 125. fffordulója allcalm6b61 dr. Bébiczky 
Uszlónak (Posmmnuz) a MÁV Rt vezái1az
gatósi1 joai f6munlcatársAnak, dr. Kurucsai 
Uszl6nat, a MÁV Rt Nyugcliji1azpt6s6g igaz
aat6j6nak. 

A vas6tüJJCm &dek6ben kifejtett p6ldamuta
t6 munkával Jd6rdemelt.Vezáiaazaatói Dm
retet a lcö:q,cmti ibmepl6&en 27-en, az üzleti1az
&alód&<>lcn'1. illetve a Z6honyi iizemi1azgat6-
ségúl tovébbi 116-m bpték lc6mez. 

tel Erzsébet megnyitAséra amo
ban - a nmolc4Jatolc elbúmdá
sa miatt - ez ft' július 8-An a 
45.vasutasnapallcalmibólke
riilbetett sor. Az elt6 vendéae
ket pcdi1 július 15-161 fopdjjk. 

A h6vm beruhú6I, a mllo
cla berende7á6vel eayütt, 240 
milli6 mrintj'1,a kaiilt az 
sületnek.Az"8lc•� 
lago1 hotel 1ml1iltatúaihoz 
ipmdnalc Bonok me1felel6eo 
ma1asalc. M6& a kedvezményt 
6lvez6 e1yesületi taaok közül 
sem mindenki �eti me1 
ma,Anak, ho&Y � több 
napot töltsön a Hotel Erzsébet
ben. A napi 6r taaolc:nak, 1e110-
livel (sv6dasztal!) 61 vaclOJ'ival 
2016 forint. Bhbcz jön m6a a 
leldm-, a p++em,k • az 
e&YA fo&Yasztú, ami szint6n 
kcdvezm6o.yea. Az ilayve:zet6 
elnök az 6rak iamertetáéhez, 
mqyariatk6nt nyomban hoz-
7áteta: a caölcken6 taadijbevé
tel ma m6r nem fedezi a 1e16-
lyez61 6s az iidültet6s lcöltséJ:; it. Bzát új biztoaitúi form 
- lludolf extra 6s Rudolf 30 
balelelbizlositú - vezettek be. 
S a több IAbon iUis me1alapo
-" nm61ik a h6vizi Hotel Er
Débea6l ii. (vlll) 

•v-•:e,as .. 
�··· mnunru� 
.... 1 ............ .. 
................. 
t61 kllt:Np'- li&aa
.,.._......_.v ..... � 
...... Alaf(..., .... 
te.AsldilltetállJlll'9-
kek" a allft .a, ... ,. 
alapJ'■, mint arr6I 
C11Muyl .Jeni u eu-1-
let alelnlke belzúiola -
aki u ldillet& flaa'ye
zlJe YOlt -, J6l 1lkerilt, 
IIIIDtlebld el'&edett YOlt. 

Nyolc vasufal cukarbe
te1 1Yaek üdült. Nyfresy
bm SÓltÓ iidill&dcpca. A 
köroyaet több mint 600 
betUIIOa erd6terillet. A IYO
relcek r61z6re bizto1ftott 
volt a ftkd6s, spo11o1-i lo
het6a6&, Blhelya6ailbt a 
l)'ÖDYÖl1t komyezetben, jól 
karbantartott k6z6pilletbeo, 
n6&Yi&YU szobikban ol
dottik mea. Szinea tv, vi
dco, kooclicioo6l6 taaD illt 
rendellceiáükre. Az id6;t:. 
rilstól fti&&6en v6ltoztak a 
pro1ramok. Hol teoia:zez
tek, pina,on1ozllk, ftiröd
tek vqy tivét Dálek. 

A IYerdcct teljel e&áz
légü&Ji felü&Yeletben 6s el
lítában rmesültet. Emel
lett az orvos 6s I neklrq,
zett ipol6n6k olctattik a 
aYerebket eb61orb111 di• 
bétesz ismeretekre. 

Az üdültet6s lil7.el'Vez6-
je az Bari Di&Wtaz B1ye
sület elnöke, Keller 
J6uef"' 6s munkatiraai 
voltak. Akik öuedail á 
""a>'�.,,,,..,. 
tok • fWOfrolllOk a,,.

wól, Wllaatbtl • ,,., ,,.,_ 
nori ltkabról. 

Mind a nyok &Ycnk mea 
volt el61edve az üdüláNL 
Kipihenten, 6j badlok .,. 
bdpt mqismerve, tudés
ban l)'SlpOdva i1en ncbo
an b6cs6zva hqytAlc el a 
tibort. A nevc161t acrint a 
YIIUtll 1Yackct fqyelme
Zátm, a 60 lloyi lcömaq
be hamar beilleszkedve vi
sellcedtelc. P61damutatóan 
r6szt vettek a proanimok
ban. Bz a bét nap eay kii 
lehetWset ny(ljtott lhbo7., 
hoay betqa6pket köny
oyebben viselj& el. 

Aze&)WÜletmyqi lebo
tWa hat6rain belül, miazi
ÓI klldetWnek tudd,an, 
qusztulban 6jabb 1Yerelc· 
CIOp01't iidültetáét aerve
zi mq. NyiRl)'háa Sóst6n 
vaay Siiovikia teas:zebb 
kömyai,lében. Az eaü
let vaja a jelcntkZ 

P. J. 

Szép nap volt 
Allatvaal,.A.Vát•ua• 
keMrt" ...:?-'"'•1 6•odiJi
•ak a n1Je azzal a k&&-
MI fordult a ltatvanl vo■tatúl 
1Jll6Wahez, aeretn6k. Ila a 
IJtnDekeket • 1dlelket el)' 
klrilldulúra elvlaHk a „aoa
talpa" vonatoL 

A lcáá meahall&ltúra taWt: 
az fit mepmvez6sében jeleske
dect Ya,ra 7.oltá11. Gál Alllla 6s 
Barayi B&,. Elérkezett a v6r
va vért Jl!IIP, 1995. jímius 17-m. 
Hatvan Állomúról ki&&dült a 
,,kis pöf616" mozdony, a "t 
1im,erál! �lt A smvez6k a 
&Yermetdmek c:ukorUval, lufi
val 6s ildit6vel kedveslcedtek. 
Mq az apltilaól 1aD feledkez
tek el. s• Dilp volt. A tánop-
1111t a MA� Sabzavezetei ld
tik. (VSZ a MOSZ, 61 a 
VDSZSZ) 

B� mit j6 volt V8IUtalDak 
lClmt! IC6a6njük! 

c.u..::� 
,.A Vadt a o 

alapftvú,.- ffld6Jiuk 
6\'WJI 
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� VASUTASNAP ZÁHONYBAN � 

Együtt, egymásért, 
jóban ... 

Záhonyban a hagyományoknak megfelelően több 
napig tartott a vasutasnapi ünnepségsorozat A szol
gálati helyek kivétel nélkül bensőséges és kötetlen 
módon ünnepelték meg a 45. vasutasnapot Mind kö
zül kiemelkedő volt az igazgatóság központi rendez- e 

vénye, valamint a záhonyi állomásfőnökség VSZ alap- s 
szervezete által megtartott egésznapos program. Ott 
jártunkkor készítettük az alábbi képeket: 

,. 
-· .. 1-. .. .ia a 

Minősítés alatt: Pokol Be1a főztje 

Angyal János 
a legutóbbi 

buszkiránduláson 
készült fényképeket 

nyújtja át 
Fa/kenheim József 

szb-tükárnak 

Dr. Márkus Imre köszönti az alapszervezet tagjait 



1\ ll---.MS.akszervezete 
débreeenl teffileti lriz ottsága teriiieti:�Delnéén területe� aJJIAV llt. OzJeti...,,_I'� tilriil..-� amelylriteljed 

GIHIWIU' meoe ..... a záhonyi .... kiv6tolévOI Szabóle1-Szatm6r-Borea inoay6re. nagyobb r6szben ita.y6lik Nqylam-Smlnot meg� kisebb rW,on.llevea'6flb90Cl-Abadj-Zemplm mOl)'ékre is. itfogott terillethez tartom vas6tvonal hossza 1407 Jdlom,6ter, a vas6ti m,lplati helyek sz6ma 101. Az iizletigazpWtmma 8376 f6. A Vuutuok Szabzavezetedebteceniterilleti bi7.0ttdgihoztarto7.6 MÁ VRt.-n61 foglaDmztatott �•�t alapaervezet tömörlt,i. Ezen Jdvül a területi bb'ottágboz cutlakowtt a Júm6javlt6 ICtl 6í a terilleti IUIYl �l)t szakszervezeti bizottsiga is. A VasutasoJr �m«vaetmlek itt 4903 tagja van. A:r.199S 6vi üzemi · v61asztúokon 7918 f6 jogosult v'1aszt6 közül 6317 m adta lo vobil Hatvanegy m,lplati holyen 228 i1zani tag 6, megblzott litja el az érdekk6pviseleti munkil c1ebroceni területi bimttság nevében emton köczönjük meg, hogy a Magyar Vuutu lehehWget adott a bemutatkoá-
: llFT 

Sok vagy kevés 
a vasutas? �cszélgctés Szabó Tivadarral, a MA V Rt személyügyi igazgatójával � Tivadar aupsztus elsejét41 aMÁ VRt. 1amélyl1azcatóp lett. Mlel4tt el(Q&(altf lllvatal4t, a Y.aiztu t6bbek 'kiztstt me&k4nlatet41e: sok-val)' kevfa • ....._ ..ma..,ú&? HolJ&n lebetne tüonyabb6 tenni a Vasúti Erdekel)'eztetl Tania aliJ't? Kapnak-e a szol&Alatl helyek bérfflmea rrekd6t? 

()nterj6nk a 3. oldalon.) 

Lesz fizetés A Budapest Bank 1,9 milliárd forint érté.lai deviza.hitelt nyújt a MÁV-nak. Az en:ól szóló megállapodút július 25-én írták alá az illetékes vezet6k Ez az ugynevezett likvidhitel enyhít a MÁV Rt Fizetési 1ondjai, és nem kerül veszélybe a dolgozók bérének 
�tése sem. A megállapodás rés:ze annak a kormány által ganntált hitelcsomagnak, melynek tovébbi két- egy 1,,1, illetve egy 2 milliárd forintos - elemét más t,ankok lcészitik el6. A hitelnyújtások ugyanis a júli
us 6-i kormányhatározatnak megfelel6en annak a szai folyamatnak a részét képezik, mely során a ws6t adósságainak egy részét- a költségvetés ter-
1=- elengedik cl. 

Kifizetik végre 
elmaradt ebédpénzt? 

Eamyl Unl6 Debrecen Terilletl Blmttú& titkin 
(frúalnk a 4. & a 7. oldalon.) 

A Vaaataaok Szakaenaete lfjús6gl tagozatúak 6t f& dele&6-d6Ja J61laa klzepfa u 0Utr6k Vuutuok Szalmenezetnek (OOB) IQ616p aervaetáek (ÖGJ) mep(ddn nemzetklzl ...._..... lfj6dp talilkomn vehetett rlat. Az olarz, 1Zlov6n, pmr6k ba1'r ködben fekv6 SS erzer lakos'1 � vns. Yll14cl aifatt otthont n6met, olaa, 11181)'1f. � 11111 V1111W �alt �- ll'll""fiCHl6te. A MiipaWc "PftJl.iidkhlze611ft:tdifr IDbídeb tí'tdltp'a ,_. tik, fay a mkmai Wloplilok 61 a aabadid6t propanok ketlemo
lCD Jáea� el)'IIIÚt. Bgm napos Woaatú kcreta,eo alkalmunk volt megismc:rkedni V;/lach Süd, Európa egyik legkorszen1bb elegyrendez p6lyaudvarival, amelyet 1990-beo adtak 6t a forgalomnalc. A cs6cstec:lmtival mllköch1 püyaudvaron k6t guritódombról negyven vi16nym t&t6-nik az imny sminti elel)'lel]de7.éa. A szmnftó16pes ir6nyi16s, a vi-1Anyfék, a be6pftett 1inf6k itt terméuetes ,,D11mkeonköz", i&Y a rende7.6 naponta 4000 vqont k6pes étreudezni. 1990. mijus 18. 61 1994. júniusa kömu 3 milli6 vagont szortfrozlak! A mbadid6-propamok közül kiemelkedett a Möll folyó szik1á, 
zuhata101 r6u6o meatett 22 km-es alpesi vfzit<Jra. Az ujjatlan búvArruhAban. ment6me116nnyel, sisakkal felszerelten 10 személyes &W,Dicsónakokon, a profi brmányossal az élen vigtunk neki a távnak. melynek teljesft6se sodn mmtalan életre szóló élménnyel lettünk pzdaaabbak. Péld6ul lchet6s6&iink volt e11 6 m6ter maau lúdr61 a 8 méter m61:y, 6rvályl6 folyóba upani. Mint taaozatvem-11'5, a Jcoll616im jóvoldból közelebb1'61 is meaismelbdtem a 8 °C(!)-
01 vfzzel. Bgyaek b6nat6ra, vqy múok örom&e a vfzimeotés-&YaJcorhdot t616ltem, i&Y albJrnarn van fmi utunk:ról Az osztnk kollégákkal évek óta kialakult baráti kapcsoJatunlc aedm6nyeit a k6s6bbiekben, itthoni munkjnk somn basmosftva pr6J>ihmk akUv tagjai 1enni a Vasutasok Szakszervezetének. 

Cúld Zslplond lfJ6d&I tagozat elnlb 

Á pillanatnyi politika né/csendjét kihasználva - mint 
minden sr.ervezet - a Vasutasok Szakszervezete is megpróbál felkésziilni a közeljövóben megoldand6 feladatokra. Olvasóink el6tt bizonyára ismeretes, hogy a kormány július elején foglalkozott a wuút problémáival. Á megszületett brlllányhatározat elóre vetíti azolcal a Munka Törvénykönyve által az �i tanács jogkörébe utalt egyiittdöntúi ú véleményahi feladatokat, melyek meghatározóak lesznek a MÁV RJ. 1998-ig terjedó átalakltási folyamata során. Á mu11kavállal6k sorsát hintó lrérdúek jelentős része az üzemi tanácsokra tartozik. Á .MÁV RJ.-nél a közeljövőben kiemelkedó sr.erephez jut a körponti üzemi tanács {KO'r). 

A IWUltUOk - országo1 léplé/rkel is lciotdkedóen 11UJgtU rlmréteU aránys,kkal - bir.ony{tották, hogy ightyt tal1anak a vállalat vezelhével partner érdelclcépvueleti intáminy munkájára. Á leadott szavatok alapján az Lr nyilvánwd6vá vált, hogy a központi üzemi tanács múködúe során leginkább a Vasutasok Szakszervezete támogatására h kö,nm,1-ködúbe számlthat. Á munkavállalók sorsát húsbavág6an érintó kérdések súlya megköveteli, hogy a központi üzemi tanács szalcszerú h folyamatos múködésének személyi-technika feltételei maradéktalanul biztosítottak legyenek. Kezdeményeztük ezért néliány nappal ezelólt Rig6 Zoltán vezbigazgat6nál, hogy vizsgálja meg annak leh��'!t wlWni ldletne jiggetlalteni a K()T elnök«. Á Y� � tqt Is felajtJnlotta, hogy ha a JISZ 6ltal JeliJII � n)W'i el• tial8'get, a jügg«Mnttb terlldrUtl a fellt ir bfdknervo:dinut .,,,egillet4 111unkt,itló-lrdW!ntlttybll biztontja. Ro&Bhetóleg hamarosan sor arlil a Wz,,ontl iizoti tanáa iizemlliteli tagjainak delegállWra la, lllilllÓII MeglZÜletlaet a meg6llapotTás k.ezdemhtyezhinlcróL Ugyancsak az üzemi tanácsi vála.a:tásokhoz köt4dik a szakszervezeti vagyon megoatá.rának '/cérdh/röre is. Ezúto11 is tájékoztato111 szakszervezeti tagtársaimat, h advu olwu6-inkat arról, hogy a vagyonmegoatásban irdekelt nakszervezetek képviselóinek részvételével 1995. július 24-én megkezdódtek az erre w,natkoz6 tárgyalások Az összejövetelen több technikai jellegú kérdhben megállapodás született. Valamennyi résztvevő kinyilvánltotta a szándékát arról, hogy a vagyon megosztásáról a szalcsz,ervezet szeptember J S-ig ,ugállapodásra törelcszenelc. Ahhoz, hogy az idópont tart

hat/, legyen további hat tárgyalási idópontban silcerült megegyeznL Á vagyonmegosztási kbdések közül a leglinyegesebbról: a megosztás alapját jelentó vagyo11 """'1rJról '"'1• ban jelent& véleménykülönbség alablt ki a �tek között. 
Á megosztás arányalr6l az íizoti ta'IIÓcll válaalások során a munkavállal6k döntöttek. RemBhetóleg a tá� során - amelyról folyama-tosan fogjuk tájékoztatni az � olwuókat - olyan megálla-

I � fot 
potlás születik, mely nem ro11tja linyeguen az érdekvédelmi munm anyagi hátterét. 
A mellékvonalak Jöv6Jér61 
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Halálos balesetek 
Nyúl község vasúti átjárójá
ban történt baleset áldozatai
val ez év első felében tizenegy
re emelkedett a MÁV Rt.-nél 
munkabaleset következtében 
elhaltak száma. Nem akarunk 
Idő előtt a balesetvizsgálatok 
lezárását megelőzően követ
keztetéseket levonni a balese
tek körülményeiről. Ugyan
azon a napon történt másik két 
halálos munkabaleset is, ennek 
körülményeiről, amelyeknél a 
balesetet kiváltó és közreható 
tényezők kísértetiesen hason
lítottak egymáshoz, érdemes 
azonban erről egy-két gondo
latot mementóként közread
ni. Annál is inkább, mivel a 
baleset-vizsgálati szervek leg
többször szemtanúk hiányá
ban is tárgyilagosan és megkö
zelítőleg reálisan rekonstruál
ták a baleseti körülményeket 
és jutottak bizonyos követke1..
tetésekre. 

Lássuk a tényeket a vizsgála
ti megállapítások alapján: K. I. 
D. állomásfönökség állományá
ba tartozó sarus március 6-án kb. 
17 óra 50 perckor jelentkezett 
s1..olgálatra az állomásfönök-he
lyettesnél. Ezt követőleg átöltö
zött. Majd a felvigyázó helyiség
ben jelzőlámpájához rúdelemet 
kért és kapott. Ezután a forgal
mi vágányok irányába elhagyta 
a helyiséget. További ténykedé
se tanúk hiányában ismeretlen. 
A balesetvizsgáló bizottság en
nek ellenére is megközelíthető
en lépésről lépésre igyekezett 
feltárni a valós körülményeket 
és tényeket, amelyek lényege az 
alábbiakban foglalható össze: A 
túrvezető térfőnök utasítást adott 
az M44-109 számú tartalékmoz
dony személyzetének, hogy a 
mozdonnyal menjenek a II. vá
gányon keresztül a szertári vá
gányra, és ott vegyenk fel egy 
tartálykocsit. Ezt követőleg a 
8051. számú vonat kihaladása 
után a II. vágányon át az V. vá
gányra a 84157. számú vonat 
végéhez állítsák be azt. Ezt a 

mozgást a vonat személyzete 
úgy kezdte meg, hogy figyelmen 
kívül hagyta az állomásfőnökség 
végrehajtási utasításának azon 
előírását, mely szerint a körül
járó mozdony előtt jelzést adó 
dolgoz.ónak kell haladnia az uta
sok védelme érdekében. Enge
dély alapján megkezdték a moz
gást a 34. számú váltóig. Felté
telezhetően eközben ugrott fel 
K. I. sarus a mozdony menet
irány szerinti hátsó lépcsőjére, 
amit a mozdonyon tartózkodók 
nem észleltek. A vizsgálóbizott
ság közvetkeztetése: K. I. azért 
lépett fel a mozdony lépcsőjére, 
hogy ne kelljen kigyalogolnia 
szolgálati helyére. Miközben a 
mozdony a 34. számú váltó felé 
haladt a IV. számú vágányról 
menesztették a 8051. számú vo
natot, amely a lll. számú cson
ka vágány kijárati jelzőjénél 60 
km/óra sebességre gyorsított. 
Amikor a kihúz.ó tolatóegység 
tartálykocsijának vonalát elérte, 
a 8051. számú vonat mozdony
vezetője észlelte, hogy K. I. sa
rus a haladó vonat vágányának 
űrszelvényébe került. Hangjel
zés és gyorsfékezés ellenére az 
elütést már nem lehetett meg
előzni. A helyszínre siető mun
katársak K. L-nél életjelenséget 
nem tudtak megállapítani. A bi
zottság szerint K. I. a tartalék
mozdony lépcsőjén tartózko
dott. Eközben átment a mozdony 
hátsó hídállásán a menetirányi 
jobb lépcsőre, és ezt követően fi
gyelmetlenül leugrott menet
irányba. A padkán pár lépést tett, 
de olyan nagy lendülettel, hogy 
ez által a IV. számú vágány űr
szelvényébe került. Ennyit a té
nyekről. Melyek voltak a baleset 
kiváltó és közreható tényezői? 
K. I. utasítás ellenesen, önkénye
sen tartózkodott a mozdony lép
csőjén. A lépcsőről történő le
ugrás előtt nem győződött meg 
annak veszélyességéről. Nem az 
előírt utat használta szolgálati 
helyének eléréséhez. Nem visel
te fcjvédősisakját. S amiről már 

sz.ó esett a tartalékmozdony sze
mélyzete is mulasztott. 

A másik baleset napra és órá
ra közel azonos időben követke
zett be, az ország másik felében, 
Miskolc Tiszai pályaudvaron H. 
I. kocsirendezővel. A nevezett 
18 óra 30 perckor vette át szol
gálatát az V. számú őrhelyen. 
Rendelkezést kapott, amit 
visszaigazolt. Eszerint a IV. szá
mú vágányon egy kocsival álló 
vonat mozdonyvezetőjének ,,kö
zeledj felém" jelzést adott ele
mes lámpával, a IV. vágány ten
gelyének irányából, az őrhellyel 
szembeni helyről. A jelzésre a 
mozdony elindult feléje. S eköz
ben a kocsirendező kiállt a 24. 
számú kitérőböz. Ezen a helyen 
bevárta a mozdonyt és a moz
donyvezetővel közölte a továb
bi utasítást. Ezután az őrhely irá
nyába indult, és haladása köz
ben, körültekintés nélkül az ál
lomás II. számú vágányára be
haladó S.5401. vonat mozdonya 
elé lépett. A mozdony elütötte, 
sérüléseibe a helyszínen bele
halt. Az elütést a mozdonyveze
tő elhárítani már nem tudta. 
Annak ellenére, hogy a vonat 38 
km/óra sebességgel haladt. A 
baleset bekövetkezésének ok
okozati tényezői: H. I. részére 
rendszeresített jó láthatóságot 
biztosító védőruhát és övet nem 
viselte. Rendszeresített, kézi jel
zőlámpáját nem használta. Kék 
munkásruhája, alakja beleolvadt 
környezetébe. Míg a védőruha, 
az öv és a nagyobb fényerejű jel
zőlámpa rekonstrukció alapján 
jó láthatóvá tette volna az alak
ját. A baleset közvetlen kiváltó 
tényezője H. I. figyelmetlenül a 
behaladó vonat vágányának úr
szelvényébe lépett. Van ennek a 
balesetnek minden a vágányok 
között dolgoz.ók számára egy 
megszívlelendő külön tanulsága 
is. Történetesen korábban ezen 
a pályaudvaron bekövetkezett 
balesetet követően rendszeresí
tésre került jó láthatóságot biz
tosító védőruházat. S ennek el
lenére H. I. nem viselte. Holott 
a viselési kötelezettség rendsze
resen oktatásra került. 

Adományok a szajoli 
szerencsétlenség 

sérültjeinek 

A két baleset nyomán levont 
hivatalos következtetés: A fel
ügyeletet ellátók minden techno
lógiai művelet előírásos végzé
séről folyamatos és fokozott el
lenőrzéssel győződjenek meg. 
Így a munkaidő alatt kiszűrhe
tők az utasításellenes, azt figyel
men kívül hagyó ténykedések. 
Ez olyan prevenció, amellyel 
megelőzhetők a balesetek egy 
része. Ide tartozik, hogy az elő
írt védőruházat, védőeszközök 
és munkaeszközök viselését a 
szolgálatba lépést követően nap 
közben is ellenőrizzék. E két 
esetben a védősisak, a jó látha
tóságot biztosító védőruházat és 
öv életet menthetett volna meg. 

Lezirult a tavaly decemberi szajoli vasúti tömegszeren
csétlenség nyomán megindult országos közadakozisi akció, 
amely alatt össusen 4 millió 63 ezer forintot fizettek be. Az 
összeg elosztásáról a Népjóléti Minisztérium bevonásával 
két bizottság határozott. Az adományok egy része névre sro
lóan érkezett. Az adományorok között voltak vasutasok, 
magánszemélyek és szervezetek Is. Az orvosok bevonásá
val, körültekintően kialakított elvek szerint tizenkét - ma
radandó testi, pszichikai sérüléseket szenvedett - személy 
kapott a közadományokból 160 és 500 ezer forint közötti 
összeget. d. 

Pásku Jenő 

, r 

A SZAKSZERVEZETI E LET HIREI 

Érdekvédelmi 
tárgyalások 

.lúlit" 13. 

A Vasúti Érdekegyeztető Ta
nács (VÉT) ülésén tájékoztató 
hangzott el a munkavédelmi 
képviselők delegálási elveiről és 
a koordinációs bizottság elé utal
ták a kérdés tárgyalását. E té
mában írásos előterjesztés is 
készült. 

Az új bértarifa elveiről a mun
káltató átadta koncepcionális 
javaslatait a reprezentatív szak
szervezetek részére. Augusztus 
15-20-a között szakértői csoport 
jön létre a MÁV Rt. és a szak
szervezetek szakértőiből. 

Aláírásra került a Ruházati 
Utasítás a VDSZSZ kocsivi7.S
&álói fom,aruha-igény fenntar
tisa mellett. 

Módositotték a kollektiv S7.el'· 
1:6d6I (KSZ) jutaléltrendszerérc 
vonadcoz6 � A munkál
tató ek1terjeszt616re a belföldi 
IC-vonali szol&álatonlcént a for-

galmi utaz.ók 200 forint, de \cg- az ÜT-választás eredményének 
feljebb havi 200i forint jutalék- értékelését és a kollektív szer-
ban részesülhetnek, amennyiben ződések helyi függelékei meg-
a havi IC-szolgálatuk eléri, vagy kötésének tapasztalatait tárgyal-
meghaladja a 6 szolgálatot. ta meg a testület. Tovább tárgyalta a VÉT a „ 
KSZ értelmező rendelkezéseket, (TovAbbi,részleteket az 5. ol-
döntés azonban nem született. dalon olvashatnak.) 

Vezető testületek, 
közép- és 

alapszervezetek 
rendezvényei: 

.lúliu, I IJ. 

Szeged tb-titkári testületi ülé
sén az 1995 II. félévi munkaidő
kedvezmény felhasználását, va
lamint aktuális szervezetpoliti
kai kérdések kerültek megtár
gyalásra. 

.ltilit/\ l-l. 

A VSZ forgalmi és értékesí
tési inté7.6bimttság értekezletén 

.lúliu., 16. 

A VSZ központi hivatalok és 
intézmények intézőbizottsága 
ülésén az üzemi tanácsi és a 
közalkalmazotti tanácsi válasz
tások eredményéről tájékoztató, 
valamint a tisztségviselőket 
megillető munkaidő-kedvez
mény felosztása szerepelt napi
renden. 

.lú/i11, /f}

itílitl\ .W. 

A Vasutasok Szakszervezete 
tagjai és családtagjai részére 
több külföldi felnőtt és gyermek 
csereüdültetés bonyolított. 

Nyugdíjreform 
Alapnyugdíj, munkanyugdíj, kiegészítő nyugdíj 

A Nyugdíjblztosítási Önkor
mányzat közgyíilése június 7-
én megtárgyalta az ezredfor
dulón bevezetni tervezett új 
nyugdíjrendszer néhány alap
vető kérdését és elfogadta a 
kidolgozás szempontrendsze
rét. 

A nyugdíjrendszer reformjá
ra nem a jelenlegi súlyos gazda
sági helyzet miatt, hanem azért 
van szükség, mert a társadalom
biztosításról sz.óló 1975. évi II. 
törvényben szabályozott jelenle
gi nyugdíjrendszer alapjául szol
gáló társadalmi-gazdasági vi
szonyok az eltelt több mint két 
évtized alatt teljesen megváltoz
tak. A nyugdíjreform során azok 
számára kívánnak új nyugdíj
rendszert kidolgozni, akik most 
kezdik életpályájukat, most kez
denek dolgozni, de csak a jövő 
évezredben mennek nyu_gdíjba. 
A Nyugdíjbiztosítási Onkor
mányzat képviselői elvetnek 
minden olyan politikai vagy 
szakmai törekvést, amelyik a 
jelenlegi és a jövőbeni nyugdí
jasok helyzetét rontaná. 

Az új társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszer három egymás
tól elkülönülő, de funkciójában 
egymással összehangolt, össze-

kapcsolható nyugellátásból áll
na, ezek: az alapnyugdíj, a mun
kanyugdíj és a ldegé.szító nyug

díj. 
Az alapnyugdíjat a rászorult

ság vagy állampolgári jog alap
ján kapna a 62. életévét betöl
tött személy, amelynek az össze
ge a mindenkori létminimum 
meghatározott százalékában 
lenne megállapítva, amelyet az 
állami költségvetésben megha
tározott mérték szerint évenként 
emelnék. 

A munkanyugdíj - az elfo
gadott szempontrendszer szerint 
- a biztosításra kötelezett mun
kajövedelmek, illetve az ebhez 
hasonló tevékenységekből szár
mazó jövedelmek után fizetett 
járulékokból olyan nyugellátást 
biztosítana, amelynek az össze
ge kizárólag a munkában és a 
biztosításban eltöltött idó 
hosszától és az ez idő alatt fize
tett járulékok alapjától (vagy a 
befizetett összegétől), valamint 
a nyugdíjba vonulási életkortól 
függene. A nyugdíjkorhatár az 
ezredforduló után várhatóan 62 
év lesz, de ennél korábban vagy 
későbben is nyugdíjba lehetne 
menni, természetesen ettől füg
gően alacsonyabb vagy maga-

sabb nyugdíjjal. A nyugdíjak 
értékvesztésének megakadályo
zását az évenkénti rendszeres 
nyugdíjemelés biztosítaná, 
amelynek a mértékét az előző 
évi tényleges bérkiáramlás mér
téke alapján állapítanák meg. Az 
új munkanyugdíj egy pontrend
szerre épülne, amelyben minden 
biztosított a jövedelme és a tény
legesen fizetett járulékösszege 
alapján nyugdíjpontokat gyújte
ne, amely alapján számítanák ki 
a nyugdíj összegét is. 

A kiegészítő nyugdíjat az ön
kéntes kölcsönös nyugdíjpénztá
ri tagság alapján szerezhetnék 
azok, akik annak tagjaként meg
határozott ideig fizetik a vállalt 
díjat. 

A mostani elképzelések sze
rint az új nyugdíjrendszer beve
zetésekor a régi és az új nyug
díjrendszerek egy meghatározott 
ideig még egymás mellett „ él
nének", hogy a nyugdíjkorhatárt 
elérők a részükre kedvezőbb 
rendszer szerinti nyugdíj meg
állapítását választhassák. 

Az új nyugdíjrendszerben a 
munkanyugdíj járulékait a biz
tosítottak és a munkáltatók fele
fele arányban fizetnék. 

Dr. Kiss Ferenc 

Korkedvezményes nyugdíj 
Jogosultság és finanszírozás 

A korkedvezményes nyugdíj - amióta csak létezik - az érdeklődés kö:zéppontjában állt. Ma a 
munkanélküliség elem menekülésben jelentősége méglnkább felértékelődött. Rendeltetése, hogy 
az emberi szervezetet különösen igénybe vevő munkakörülmények elismeréseként az aktív mun
kavállalói életszakasz utolsó éveiben lehetővé tegye a nyugdíjfolyósítás előbblndítását. Feltétele, 
hogy a hatályos rendelet által megjelölt - korkedvezményre jogosító munkakörben a munkavil
laló - megfelelő Időtartamú foglalkoztatást Igazoljon. Időről Időre felvetődik a korkedvezmé
nyes nyugdíjrendszer „korszer(Isítése". A jelenlegi szabályozis alapelveit 22 éve rögzítették. A 
nyugdíjba vonulás lehetőségeit taglaló lista bővítéséért a szakszervezetek és a munkAltatók folya
matosan erőfeszítéseket tesznek. 

Jelenleg több mint harminc telen életvitel, komfort nélküli 
munkakör vár korkedvezmé- pihenés 1 pont/év. A korkedvez-
nyessé nyilvánításra, például a mény 75 ponttól indul és a 75 
vasútnál: a kocsivizsgáló, a pont 2 év kedvezményt jelente-
záhonyi kézi átrakó és az utas- ne. Attól függően, hogy egy-egy 
ellátó mozgó szolgálatában fog- munkakörben az ártalmak 
lalkoztatottak. Más vasúton kí- mennyire halmozottan vannak 
vüli munkakörök, például újság- jelen, több évtizedes munkavég-
árusítás, szalámikefélés, férfi zés alatt, több száz pont érhet6 
szőnyegszövés, ejtőernyőzés, el, és így akár 8-10 év kedvez-
akrobata stb. (A kocsivizsgálói mény is megállapítható lenne. 
munkakör korkedvezményessé Az új pontrendszer a már 
nyilyánítását a VSZ Kocsi- rendszerben lévők számára gya-
szolgálati tagozata az elmúlt korta szigorítást, esetleg szűkí-
években folyamatosan szorgal- tést jelent. A rendszeren kívül 
mazta.) A korszerűsítés kapcsán lévők esélyeit ugyanakkor javít-
két problémát kell megoldani a ja. Például, ha egy munkakörben 
Jogosultság mérését és a finan- csak egy, esetleg kétféle kedve-
szírozást. zőtlen körülmény van jelen, az 

A jogosultságról 
A jogosultság mérésével 

szemben igény az objektív álta
lános elvű mérhetőség. Az Or
szágos Munka és Üzem-egész
ségügyi Intézet nemrég kidolgo
zott egy olyan új pontrendszert, 
amely az emberi szervezetet 
különösen terhelő munkakörül
ményeket l -től 3 pontig értéke
li évente. 

Például: 
- különösen nehéz fizikai 

munka 3 pont/év, 
- folyamatosan szabadban 

végzett mun.ka 1,S pont/év, 
- folyamatos műszakban 

végzett munka 2,S pont/év, 
- fokozott rázkódás a mun

kavégzés alatt 3 pont/év, 
- családtól távol, rendszer-

új pontrendszerrel 30-40 év alatt 
összejön a 75 pont és már meg
lesz a 2 év kedvezmény. Példá
ul a folyamatos műszak. A pont
rendszer kidolgozása több évig 
tartott. Hatásvizsgálat még nem 
követte. A becslések szerint 
összhatásában a korkedvez
ményt bővítené és így annak 
költségeit növelné. 

A finanszírozásról 
Jelenleg nem állnak rendelke

zésre adatok arról, hogy hányan 
és hány évvel részesednek a kor
kedvezményben és hány millió 
forint plusz költséget jelent ez a 
nyugdíjbiztosító pénztárnak. Az 
ezekben a munkakörökben fog
lalkoztatottak után a társadalom
biztosításba nem kerül többlet 
befizetés. A korkedvezmény 

miatt utánuk rövidebb ideig fi
zetik a járulékot. A korábban in
duló folyósítás ugyanakkor plusz 
kiadást Jelent. Ma kizárólag a 
társadalombiztosítást terhelik 
ezek az összegek. A biztosítási 
elv erősödésével mind többen 
javasolják, hogy a munkáltatók 
a korkedvezményes munkavál
lalók után fizessenek emelt já
rulékot. 

Vannak, akik azt mondják, 
hogy a kedvezőtlen körülménye
ket nem biztos, hogy csak az 
életút végén kell honorálni. Saj
nos sokan ezt meg sem érik. Ja
vasolják az ilyen munkakörök
ben a csökkentett munkaidőben 
való foglalkoztatást, természete
sen a bér csökkentése nélkül. 
Mások szerint bérpótlékot, vagy 
emelt szabadságot kellene adni. 

Ma még nem tudni, hogy me
lyik változat kap elsőbbséget. Az 
is lehet, hogy a fentiek kombi
nálhatósága is szóba kerül. Egy 
biztos, a korkedvezményes 
nyugdíjazáshoz csak kellő fele
lősséggel szabad nyúlni! Szük
séges lenne egy objektív mérő
rendszer a kedvezőtlen körülmé
nyek kimutatására, és ehhez 
hozzárendelni egy több kompo
nensű kötelezó kedvezményt. 
Amíg erre várni kel� addig is a 
kollektív alkufolyamat napi
rendjébe lehetne iktatni a rossz 
és kedvezótlen munkakörülmé
nyek közötti foglalkoztatás e/is
merését a kol/ektiv szerzódés 
keretein belül. 

Varga Gyuláné 

Nyugdíjemelés szeptembertől 
A szeptember hónapra járó nyugellátást, a 
baleseti nyugellátást a szokásos nyugdíjftze
tésl napon már a 4 százalékkal megemelt 
összegben kapják kézhez az érintettek. Az Or
szággyűlés határozatának nyomán született 
kormányrendelet szerint a szeptember hóna
pot megelő7.6 időre januárig vlsszamenlílege
sen járó összeget a nyugdíjfolyósító szervek 
szeptemberben külön utalják ki. 

A Nyugdíjbiztosltási Önkormányzattal egyet
értésben született - nem rég közzétett - ren
delet szerint az 1995. január 1-jét megelőzően 
megállapított nyugdíjak esetében az emelés az 
öregségi, rokkantsági teljes nyugdíjnál havonta 
nem lehet 350 forintnál kevesebb, illetve J 400 
forintnál több. Az öreaségi és rokkantsági rész
nyugdíj, valamint az özvegyi és szülői nyugdíj 

esetében nem haladhatja meg a havi 900 forin
tot, az árvaellátásnál és a baleseti járadéknál 
pedig a havi 550 forintot. 

Ha saját jogú és özvegyi nyugellátást, illetve 
baleseti nyugellátást együtt folyósítanak, azok 
egyúttes összegét ez év január l-jétől havi 15 
120 forintra kell felemelni. Ha bármelyik ellá
tás - az egyébként ahhoz járó emeléssel - ezt 
az összeget meghaladja, ezt a magasabb ellá
tást kell folyósítani. Ezt kell alkalmazni akkor· 
is, ha saját jogú vagy özvegyi nyugellátást, öreg
ségi vagy munkaképtelenségi járadéllal, ille
t6leg özvegyi járadékkal folyósítanak együtt. A 
kormány rendelete szerint 4 százalékkal kell 
emelni a 1995. január 1. előtti időponttól meg
állapított munkaképtelenségi járadékot, vala
mint az özvegyi és növelt összegű özvegyi jára
dékot. ◄. 



Tervek a has�tásra 
tesé& k6tmi�4l forintot is 
me� Feantadúuk a bi
vatAsfo� ltrat6&íai szem
pontból. yqy a flvoulatt ki
szolg6Msa miatt m6&is indokolt. 

Ill. Nem pzdas6a,:,s és WJó
zati szempo-1,61 nem fontos 
vatialak (611Ze1e11 7 vonal, 287 
km). Bak famtartúa nem in
dokolt, itt a mq16v6 forgalom 
6tterelhetc5. 

A MÁV Rt. vizsailata meg
határozta amkat az intm.kedése
ket, amelyek révén a költségek 
jelentösen csökkenthet6k: és így 
összességében a mellékvonalak 
vesztesége a minimili1 szintre 
szoritbató. Az intézkedéseket 
három csoportba 10roltAlc: 

A) Szerve7.ési int6zkedések
kel me1va16síthat6 üzemviteli 
technológia egyszerGsítés. 

B) Hatósigi engedélyhez kö
tött biztosítottsigi visszamints
sfté·seket igénylc5 üzemviteli, 
technológia egyszerGsftés: 

C) Műszaki fejlesztéseket 
igényliS üzemviteli technológia 
egyszerGsít6s (beruhizisok}. 

A felsorolt intézkedések ter
vezett létszAm meJtakaritó ha
tása kb. 1900 fii. Ezeknek a mun
kavállalóknak egy része idlSköz
beo nyuJdfjba vonul, mis réu.ét 
egyéb területre (munkakörbe} 
kell itk6pemi, 6tcsoportositani 
és várhatóan felmondásokra is 
sor kerül. 

A MÁV Rt V eúrigazgatóság 
vizsgálatai, tervei S7.erint a mel
lékvonalak további működésére 
háromfele lehetöség van: 

- Az elsc5 a mellékvonali 
,Profitcentrumok (önálló gamál
kodó egyséaek} kialakítisa a 
MÁV Rt. S7.Cl'Vezeti keretei kö-
7.Ött. Ez a legfontosabb és a kö
zeljövó feladata. 

- A misodik, hogy az üze
meltetésbe harmadik fel (pl. ön
korminyzat} is bebpcsolócljon. 
A harmadik fel közremtlködése 
lehet a beruMzások finanszfro-
7Asa, egyes tevékenységek pénz
ügyi támogatása stb. 

- Végül sor kerülhet a kon
cessziós törvény alapján a sze
mély- és iruszállitási tevékeny
ség átadAsma mis 17.Cl'Vek, vagy 

SZAKSZERVEZETI VÉLEMÉNY 

� dalre. BDPekálZ
ldN folt61eJci m6& nem brill-
11:1: kidol&ozúra. 

A mell61tvonMk tov6bbi t. 
moltetWt mk 1996-tól a teril
Jetenk6at kialaldtott, önill6an 
1azd6Jkod6 O&Ysé&ck keretei 
kömtt kiv6oj'k meavalólitani. 
EDbt az egy16aebt mell&vo
mli JeJionális fiantnlmok
nak nevezik. l:emes me&je
gyezni ezt a forgalmat, mert a 
következtskben Jyakran lehet 
ezzel taWkomi. A mellékvona
li profitcentrumok önálló ered
ménnazd6lkodút fo lytató, 
önálló könyvelési egységként 
funkcion616 iizcmeltetö S7.e1Ve
zetek. 

A területi profitcentrumok 
megS7.Cl'Vezik a S7.elllély- és mu
fuvarozást, önállóan végzik a 
költsé&- és bevételelszmnolást, 
a léts7.im- és bér&azdálkodást, 
kapcsolatokat tartanak a régiók
ban léviS önkorminyzatokkal, 
fuV81'(\ztatókka] stb. A pályavas
út működtetése sehol sem lehet 
része a profitcentrumoknak. A 
legtöbb egységnél a vontató és 
vontatott járművek sem tartoz
nak a hatéskörükbe, azok bizto
sítását megrendelik a más vas
úti 17.Cl'Vcktöl. 

A regionális profitcentrumok 
irányítását a MÁV Rt. Vezér
igazgatósága az illetékes üzlet
igazgatósigon keresztül fogja 
ellátni. A profitcentrum vezetó-
jét az üzletigazgató nevezi ki és 
ellátja felette a m1mkáltat6i jo
gokat. 1995. szeptember 30-ig 
három profitcentrum létrehozá
sát tervezik: a NóJrád-vidéki, a 
Vésztc5 térségbeli és a Dráva
völgyi egységeket. 1995. de
cember 3 1-i& további 1 8  profit
centrum kiaJakftádra kerül sor. 
Er.ek közül többet korábbttn be

zárásra "'1lek 110lna. A kialakí
tott 21 profitcentrum gyakorla
tilag lefedi az összes mellékvo
nali h616mtot A MÁV Rt Ve
zérigazgatósig a mellékvonali 
profitcentrumok működési fel
tételeinek kialaJdtáséra ütemter
vet, proaramot állított össze. 

Dr. Simon József 

Alapo�an mérlegelni kell! 
A mellékvonalakat érintó tervekról meJkérdeztük Vasutasok Szaka.erveme elnölit. Márkus 

Imre elmondta lapunknak, liogy a VSZ érdekelt abban, hogy felszínre kcriiljenck a pmálkodás 
bi6nyouágai, ezért az italaldtás elsc5 ütemét támoaatni tudja Ugyanakkor figyelemmel a korm6oy 
leautóbbi döntésére, mely szerint az önfinanszfro7ás helyett egyértelm1lvé vált az állam vas6ti 
k6zlekedélben vállalt a.erepe, ennek az elvnek a mell&vonalak telcintel6ben is érvényesülnie kell. 
A magyarországi településszerlcezet nem teszi lehetövé, hogy vasútvonalakat csupin nyereségér- . 
de'keltségi szempontok miatt zárjanak be. A mellékvonalakat érintö minden döntés meghozatala 
eliStt alaposan mérlegelni kell más körülményeket is a társadalmi és munlc:abelyi béke megtartása 
6rdekében! 

A Vasutasok S7.akszervezete az átalakítási folyamat során mindvégig következetesen törekszik a 
�vállaJók érdekeinek érvényesítésére. Megfelelt'J támogatás esetén erre minden esélyünk meg 
:vml 

MÁV DEBRECENI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 
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- Szab6 6r, Ön - lllllere
telín szerint - a Szombathe-
lyi Ozled&a71at6d& � k&t akt&....,_. m t 
vfgzett. � a»iJa tud
ni b..-osftw u o,t megaer
zett tap...._talt'l 

- M6g bfre sem volt izlet
igazgatói boosztúomnak; ami
kor 1990-ben az akkori vasút
igazgató a szokásos „ügymenet
tel" szakftó döntést hozott: a 
körzeti üzemfflnöbégek (KOF) 
measzüntetésének feleltssévé ne
vezett ki. Tette azt annak elle
nére, hogy a Vasútbiztonsági és 
ellencm.ési osztály vezetöjeként 
nem sok kö7.Öm volt a 87.CIDély
ügyböz. A feladatot négy hónap 
alatt oldottam mq. Ha kellett, 
többes cserékkel, de minden 
egyes ember a6mma megkeres
tük azt a meaoldást, ami lehet, 
hogy okozott kisebb egziszten
ciális hátrinyt, de az átszerve
zés senki számára nem okomtt 
törést, és akarata ellenére senki 
nem került az utcára. A körül
belül kétszáz vasúti középveze
tő mis beosztásokban, de dolgo
zott tovább. Természetesen az 
üzemviteli-kereskedelmi-gaz-

. dálkodási munkában nem követ
kezen be visszaesés. 

1993 januárjában nehéz dön
tést kellett hoznom: üzletveze
tőként kivel tovább? Ha az álta
lam le&jobbaknak tartott veze
tóket választom munkatársai
mul, nem nekik okozok-e ké
söbb rosszat? 8s a létszmnleépi
tések ... Az üzletvezetöség más
fél éve alatt az iJazgatóságból 
hetven középvezett'Jnek kellett 
távomia A szombathelyi igaz
gatósig léts7.ima ma mér nem 
éri el a hétetret. És nem volt 
elbocsijtis. Nem voltak olyan 
kérdések, amelyeket - ha kel
lett akkor személyre 17.616an -

· nem egyeztettem volna a szak-
87.el'Vezeti vezetőkkel és üzemi 
tanáccsal. Munkatársaimnak 
gyakran mondogatom: a vezetö 
elsó szmnú, semmivel nem he
lyettesfthetö kötelessége az ak
tív személyzeti munka. Ha ezt 
jól csinálja, már nem hibázhat 
nagyot. 

- Blz.onyira ön Is érúkell, 
nagy Grt fog betölteni, hiszen 
a MÁV úJ vezet&e 1994. no
vembert feliUúa óta - kilenc 
hónapja - nélkillöznl tudta 
ezt a tlutHget. Mi a v61em6-
nye, nem kellett volna komo
lyabban kezeln1 ezt a k&d&t? 

- Nem a veáriaazgató úron 
múlott. Kinevezése utin rövid 
idlSvel keresni kezdte a 87.CIDély
ügyi iaazgatót. Nehéz dolga 
volt, mert ha valakinek, hát a 
személyügyi igazgatónak nem
csak a munkáltató 6ltal szabott 
szigorú feltételeknek kell meg
felelnie, hanem legalább elfo
gadhatónak kell lennie a mun
kavillalók képviselc5i s7.ámára 
is. Tört6ntek kil6rletck a kine
vezésre, melyek valamilyen ok
ból (messze nem a jelöltek al
kalmatlansiga miatt} meghi6-
sultak. Él hit én sem eb6re 
mondtam i,ent 

- Az elm61t ldlaak t6rt6-
né,el arra qtalaak, hoay • 
VET DIDI el61 ll1t6kony. A 
szakszenezetek aerlnt adrt, 
mert • nallllktltat6 k6pYltel61 
gyakran •••senek d6ntf1l 
hely7.el,en. Ut-e lebe�•t a 
viltoztadsdf 

- lten. Miildenm lehet Y61-
�---� ... 
�MvbHJ,e ..... 
pagyonmvirlfdl1vel_..e 
�il\1b H1•l1tt,Jyíat-
11fa VIT� old� 
�-k6f�•·· �-

�-'
T
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tetödó igény, hogy a térgyaló 
felek kimunkált, védhet6 611's
pontot képviseljenek; szakmai
lag profi módon felkészülve, 
konstruktfv, egymást és a fóru
mot megbecsüliS légkörben tér
gyaljanak. 

- A korminy legutóbbi ha
tirozatiban mir 96-ban 
60 OOO ffire kfvinja csökken
teni a MÁV Rt. létsúmi� a 
Vasutasok Szakszenezete ezt 
maximum 98-lg tudja elkép
alnL Ön szerint melyik a rei-
11s? 

- A kormány határozatát 
még nem volt módom olyan 
kompetens forrásból megismer
ni, hogy össze tudnám vetni a 
MÁV Rt. stabilizációs és meg
újulási programjával. Úzletigaz
gatóként a megállapodásokban 
mindenkor rögzített technológiai 
létszámot tartottam elst'Jdleges
nek. Ma sincs kiadva a Vezér
igazgatóság részéról - az üz
letigazgatósági központi létszá
mot kivéve - kötelezö létsl.ám
keret, vagy csökkentési ekfüás. 
A gazdálkodási, illetve ered
ményérdekeltségi rendszer is 
összefüggéseiben foglalkozik 
csak - a bérköltségen, mint 
költségelemen keresztül - a lét
s7.immal, és annak összetételé
vel. A MÁV Rt-n belül jelen
leg intenzív munka folyik a mel
lék- és fovonali technológia ra
cionalizálásra, korszerúsitö be
ruházás�k megvalósítására, az 
irinyitói rendszerek modernizá
lására. A vezetök és a személy
ügyi mUDkat6rsak feladata, hogy 
a váltomobt a 1étsmm feszült
ségek nélkül kövesse. 

- Engedjen meg e1J konk
rét kérdést. Öa szerint sok 
vagy kev& a vuutu? 

- Mihez képest? A tuvarpi
aci és pénzügyi helyzetünk - a 
nyitott vezetésnek és a feltúnt'J
en megjavult PR-omnkának kö
s7.Önhetöen - nemcsak a vas
utasok, hanem az érdeklc5dó köz
vélemény eliStt is ismert. A vas
utasok létszáma összetett gaz
dálkodási és technológiai kér
dés. Függ a piaci eredményeink
töl, a tulajdonos magatartásától 
él az általa mqbaaúozott ua
b6lyozókt61, de leginkább ftiu 
a mi n.mnk6okt6-, ilgyeaépmk
tcSI, a MÁV pozitív jövt'Jképét 
megva16sftani sz6nd6koz6 tö
rekvéseink erejét61. Vas6tbiz
tonsigi ve7.Ct4ként (i&az. eay 
b6vebbre szabott léts7.im moz
gásterében), de terileti i1azp
t6kéot is 6lta16ban azt tapaaztal
lBID, hogy ihol hibAbt vétünk, 
netin baleset tört6nik, nem az 
ember hijnyzik, hanem a mun
btmak figyelme, �ge, a 
161iikelvárható J�. A ve
.e,_ alatt 6116 mmabllh.iJi 
,, ..... 6-\CAidmM, cíe. 
��aéM 
�. a. anm-
bdr ... l doljozik Amit U1D 
yqcrztilllk el; nay • J6tt• 
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Oya ,._l_,bdri 
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POTYAUTASOK A SZAKSZERVEZET HÁTÁN szakszervezetek között. Így bi$f, 
tositható az  érdekképvisele# 
általános tevékenységgel ka� 
csolatos arányos teherviselés, 8' 
nem ksznek potyautasai az é,I,.,, 
dekvédelemnek. Természetesen ll
szakszervezeli tagok tagsági 4-
ját towíbbra is az szakszerv� 
tek elólrásai rendeznék. 

Gondolatok útközben 
Az élet rohanásában nalad az 

idő, és közben szinte észrevétle
nül szaporodnak a negativ vál
tozások is. Sajnos ezek a nega
tív változások erőteljesen kihat
nak az érdekvédelmi tevékenység 
eredményes végzésére is. A 
rendszerváltozás kezdetétől -
1990-től - egy nagy harccá vált 
az élet és ehhez a harchoz, en
nek eredményes megvívásához 
az elhivatottságon és a szakér
telmen kivül igen sok pénzre is 
szükség van. Ahhoz viszont, hogy 
pénz legyen, szükséges az, hogy 
az érdekvédelmi szervezetek 
megfelelő taglétszámmal rendel
kezzenek. 

A munka világának számos 
olyan területe van, ahol a Mun
ka Törvénykönyve nem tesz kü
lönbséget a nakszervezeti tag és 
szakszervezeten kívüli munka
vállaló között akkor, amikor a 
munkavállalókat megillető jutta
tásokról intézkedik. A rendszer
változás kezdetétől megindult a 
szakszervezeti tagság száma 
csökkenésének negatív folyama
ta is. A munkavállalók közül töb
ben kiléptek a szakszervezetből. 
A szakszervezeteken kívüli mun
kavállalói létszámnak a folya
matos növekedésével - közleke
dési hasonlattal élve - egyre nő 
a potyautasaink száma! 

Lehetnek a suikszervezetekből 
kilépett munkavállalók kilépési 
indokai valósak, vagy mondva
csináltak, de a legjellemzőbb 
vonás, amelyre az élet egyre erő
teljesebb rohanásában a megél
hetési lehetőségek erőteljes rom
lásával egyre többen rájönnek, 
hogy a Munka Törvénykönyve 
rendelkezései nekik potyautas
ként ugyanazokat a juttatásokat 
biztositják egyetlen fillér hozzá
járulás nélkül is, mint a szak
szervezeti tagoknak a különbö
ző tárgyalásokon, vitákban, eset
leg sztrájkokban elért eredmé
nyekből. 

Egy eredményesen megvívott 
bérharc, egy sikeresen megkö
tött kollektiv szerződés pozitív 
kihatásait egyformán élvezi a 
szakszervezeti tag, és a szakszer
vezeteken kívüli munkavállaló. 
Többek között ennek is betudha
tó, hogy egyre erőteljesebben 
felerősödnek a növekvő megél
hetési gondok közepette azok a 
hangok, amelyekből kicseng, 
hogy tulajdonképpen mit is 
nyújt, mint többletszolgáltatást 
a szakszervezet tagjainak, ami
kor minden kivívott eredményből 
egyformán részesedik a tag a 
szakszervezeteken kívüli munka
vállalóval. 

Úgy túnik, hogy a megélheté
si gondok között erósen megrom
lott az erkölcsi morál, és az ér
dekképviseletek potyautasai eb
ben a közegben természetes já
randóságként kezelik az elért 
eredményekből való részesedést, 
pedig kivívásukhoz semmivel 
sem járultak hozzá. Ezt a hely
zetet a szakszervezeti tagság 

nagy része jól látja, és hosszabb 
ideje már érdemi intézkedésre 
vár. 

Mi már az MSZOSZ 1/l kong
resszusának előkészületi időna
kában jeleztük ezt az MSZOSZ, 
valamint a Vasutasok Szakszer
vezete vezetőinek. azt leérve tő
lük, hogy a kongresszus kezde
ményezzen lépéseket a Munka 
Törvénykönyve ezzel kapcsola
tos módosításaira. Ezt a kong
resszus határozatában rögzítet-
te. 

Az átalakítási folyamatokban 
sűrűn hangzanak el hivatkozá
sok, de a gyakorlat is azt mutat
ja, hogy nyugati, jo/eg osztrák 
és német példák alapján végez
zük az átalakítás nehéz, sok 
gonddal és problémával járó te
vékenységét. Éppen ezért a pél
da az érdekvédelmi kérdésben is 
adott. Ausztriában valamennyi 
munkavállaló érdekképviseleti 
hozzájárulást fizet törvényben 
szabályozott alapokon. Nem kell 
tehát messzire menni a példáért. 
Ki kell alakítani a Munka Tör
vénykönyve vonatkozó előírásai
nak megfelelő módosításával 
egy olyan rendszert, amelyben 
valamennyi munkavállaló akár 
szakszervezeti tag, akár nem, fi
zessen érdekvédelmi hozzájáru
lást, mivel a törvény munkavál
lalói érdekképviseletekról ír kö
vetkezetesen. A havonta így be
folyó összeget az üzemi tanácsi 
választáson elért eredmény 
alapján lehetne felosztani a 

MARADT A CSATATÉR 

Mondják, hogy a rendszerv� 
tozás kezdete óta Európa felé ha
ladunk, amelyből az átlag e• 

ber csak a folyamatosan nö\d
vó terheket érzi. Haladásunk 
közben sokszor meg-meg állunk. 
az egyenetlen, a sok akadáll)'4l 
tűzdelt úton. Egy-egy ilyen meg
állás során érvényt kellene s� 
rezni az MSZOSZ III. kong
resszusa ezzel kapcsolatos hatá
rozatának. Ennek érdekében 
szükséges, hogy az MSZOSZ kd
deményezze a Munka Törvény
kön_rw! ez irányú módosítását. 
Hasson oda a Parlamentbe11 
lévő szakszervezeti tisztségvise
lő lcépviselők útján, hogy a m6-' 
dosítási javaslat elfogadásra ke
rüljön és törvényerőre emelked
jen, majd ennek alapján az ará
nyos teherviselés mellett már 
érdekvédelmi potyautasok nélkül 
valamennyi munkavállaló tiszta 
lelkiismerettel részesedhessen a 
kivívott és elért eredményekből. 

Ez talán e/vezethet a szakszer
vezeti tagok számának emelke
déséhez, vagy az egység vissza
állításához is, de mindenlcéppe,s 
az érdekvédelmi tevékenység 
színvonalának emelkedéséhez 
vezethet. 

Vass Zoltáa 
Debrecen TávkörJő á 

BizJositóberendez;ési Főnökslg 

Utasaluljáró Nyíregyházán 
Megvalósulni látszik a Nyíregyháza állom'5on naponta mea
forduló 30-35 e:zer utas régi álma. Ha sikerül a terv megvalód
tása, akkor 1996-1997-ben teljesen elk&zülnek az utasperonok 
és az arokat öss:zeköt6 aluljáró, mely megszünteti majd a jelea
legi áldatlan állapotot. Már eddig II csak a csodának volt kösmn
hető, hogy nagyobb balesetek nem fordultak el6. A vágányok 
köwtt szíik a hely, a közlekedési utak a fels6ve:zeúk-tartó 017.Jo
pok miatt nincsenek biztosítva, a swnélykocslk Iépcs6inek ma
gassága miatt tomamutatványra van szükség a fel-, illetve le
szálláshoz. Az idősebbek és a sroknyú hölgyek a megmondha
tói, hogy ez mennyi nehél&éget okoz. 

Az építkezés eddigi rövid krónikája: 1994. augusztus l-jén átad
ják a munkaterületet az építőknek; 1994. december 30-án megt.ört6-
nik a forgalomba helyezési eljárás, a meglévő hiányossága� miatt a 

próbaüzemi forgalmat nem engedélyezik, a "C" peron v1s1.0nt át

adásra kerül; 1995. március 22-én - a hiányosságok nagy részének 
megszüntetését követően - megtörténik a forgalombahelye7.ési el
járás ténylegesen lezáró helyszíni bejárás, a próbaüzemi forgalmat 
az 1.-11. vágányra (új IV.-V. vágány) engedélyezik. 

Pénz hiányában 1995. évben csak a konzerválásra falja, esetlq 
az 1-11. vágány között lévő szigetperon teteje (a lépcs6k fölött) elk6-
szül. A város által korábban smrgalmamtt aluljáró (mely a felvételi 
épület előtt lévő út túloldalára vezetne) nem fog elkészülni, mert a 
városnak nincs rá pénze. 

Jelenleg van is aluljáró, meg nincs is. Az átadott szakasi.on senki 
nem közlekedik, hiszen ezzel csak az I. vágányon való átjárás ke
rülhető ki, ezért pedig az utasok nem vállalják a lépcs6kön való le-
és fcljárást. 

Maradt a csatatér, az elkészült létesítmények állaga romhk, 
megoldást csak az új 1-III. vágány és az ,,A", ,,B" és ,,D" peron 
megépítése jelentene. 

Addig marad a tétlen, türelmetlen várakozás! 

Debrecenbe kéne menni .... ! 



AUGUSZTUS 3. 

Munkavédelmi képviselők 
A MÁV Rt-.tQ rendelk.eúsre amennyiben a munkavédelmi dik évie 10 618, harmadik évie • adatok alapJ6n a Magyar képviseM munkav6delmi s7.ak- 4 óra marad" 

a 
A k-7.ést cél-YMll{M nyllvinoaigra hozza képesítéssel rendelkezik. úgy 8 - �- • � 

alffl m6Judban megtartott 6rú _ k:6púsben való részvé- szent területi szintclc.en: s7.ak-
... kav6delml kipvlsel6 vi- tel lehetiiség6t a munkáltatónak smlgiJatonként egy-egy n"°s 
liadaolt 6azefogla16, lriny- biztositan" k ll E -'- '-"-ltsé . .kép:zá_ bn:tében megoldani. A 
aataf6 adatait. 1 e • nn ..... Ml gei képzái anyag meafele16 vasút-

V6laszlút tartottak 388 szol- � �unkáltatót terhelik. A �- ra jcllem7d adapUició útjén ren-
iltati fi5nökségen. Megválasz- id6. 3 év. A m��lm• u.ak:- delk:e:záre áll. Az eMadók k:ivá-

-� került 820 unka édelm" képzettség hiányára indokolt, luztása felk:ér6se a szakteriile-� m v 1 hogy a 32 órás kép:zát ú&Y kell tclc te .» bb · enn,c'Sl k ·r ��seJ�· E 
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...,.,VllCiut VAUD.,;w e- óra az első évre essen a máso- · 
lyeo (fi5nökségek:en) két munka- ' P. J. 
v6delmi képviselő választására r---------------------

brillt sor: 47 helyen. Munka
v6delmi bi:zottságot hoztak lét
re: 79 szolgálati fi5nökségen. 

A bizottságok legkisebb lét
láma és legnagyobb létsláma: 
3 és 13 fi5 kömtt változik. 

A legnagyobb létszámú bi
JDttsé&okat a Vontatási és a pá
lyafenntartási főnökségeken 
laozták létre. A megválasztásra 
került munkavédelmi képviselők 
IIIUDbkörük szerinti tevékenysé
'fl lört képviselik, például: vál
t6kezelilk, jegyvizsgálók, pénz
dmsok, raktámokok, mozdony
hzetc'Sk, kocsivizsgálók stb. 
lpzgatóségtól függc'Sen találha
tók: oktatótisztek, vezénylö
iisztck:, kereskedelmi hivatalno
-.,1:, forgalmi szolgálattevők, 
.. yamesterek. 

Iskolai végzettség szerint 
111unkavédelmi képesítéssel 
alapfokú: 12 köi.épfolcú: 20 , fel
s6fokú 3 S7.C1Dély a megválasz
� képviselc'Sk: alig 4 százaléka. 

Állami iskolai végzettség sze
�t 8 általános + szakmunkás 
r,alciskola: 273 m, 33 százalék, 
t67.6piskola: 503 fc5 62 százalék, 
ffliskola, vagy egyetem: 44 fő 5 
százalék. 

A munkavédelmi 
képviselők képzéséről 
Az 1993. évi XCIII. törvény 

a liíunbv6delemrc'Sl 7 5 .  §-a (l) 
lékezd6s 17.Crint egy választási 
ciklusban legalább 32 órás -

Beszédes 
részeredmények 

· Augusztus klizepére, végére v6rhat6 a m6Jusl 117.eml tan6csl 
v'1aszt6sok végleges eredménye. Az els6 r&zadatok azon
ban a Magyar Szakszervezetek Onz6gos Szlivetségéhez 
(MSZOSZ) tartom szakszervezetek nagyadny6 gy6almé
re utalnak. A leadott szavazatok dönti többsége Jutott az 
ebbe a konffidedcióba tömörül6 szakszervezetekre. Meg
kérdeztük miként értékelik ezt az MSZOSZ-nél? 

Megtudtuk: - Örülnek ennek az eredménynek, mert a jelek 
szerint sikerült a két évvel ezelőtti első üzemi tanácsi választá
sok eredményét megismételni. Bár még korai a végsc'S követ
keztetések levonása, annyi biztonsággal megállapitbató: a mel
lettük voksolók magas arányát az magyaráz7.a, hogy az MSZOSZ 
- tagszervezetei révén - a fővárosi és a vidéki munkahelye
ken egyaránt jelen van. Megfelelően igyekszik eleget tenni a 
hagyományos követelményeknek a rúzorulók segélyezésétiH 
az érdekvédelemig, minden területen. 

Nem gondolják: azonban, hogy sütk:érezhetnének: a választúi 
siker fényében. Figyelmüket és erőiket most egyebek közt olyan 
kérdésekre kell összpontosítaniuk, hogy miként alakul az or
szágos és az ágazati érdekegyeztetés, megvalósul-e a jelenleg 
hiányzó középszintű egyeztetések fóruma. 

A beszédes részeredmények ellenére tudják, nincs egyedural
kodó helyzetben az MSZOSZ, s káros szereptévesztés lenne, 
ha bárhol, bármikor ebben a szellemben próbálnának föllépni. 

A választási eredménylistákat, a különbözc'S szakszervezeti 
tömörülések eredményeit továbbra is figyelemmel kísérik, mert 
a korábbi erővis:zonyokhoz mért mindenféle elmozdulás önma
gában is tanulságokkal s:zolgál. Elemezni kell egyebek kömtt 
azt az ellentmondásos jelenséget, bo� az úgynevezett „új szak
szervezetek" helyenként stabilizálódlii látS1aDak, tUásutt viszont 

megszdntek:. 
-d-

Gondtalan és szebb lesz nyara, 
ha az MVJ-vel GYÁRTAT, JAVÍTTAT! 

, 

Egész évben a MA V-val az utasokért, 
a fuvarozókért: 

- Bz-motorvonat fővizsga 
- Bz-motorkocsi korszerűsítése, komfortosítása 
- Bzx átalakítása motorkocsivá 

- Bzx komfortosítása 
4 tengelyes személykocsi fővizsga 

- személykocsi forgóváz javítás 
- személy-, teherkocsik és dízelmozdonyok 

kerékpárjainak fővizsgája, 
fődarabjainak és alkatrészeinek 
javítása és felújítása (PRÁGA 2M70 típ. hajtómű, 
irányváltók, légtartályok, különféle motorok ... ) 

Teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, 
fővizsga az alábbi típusoknál: 

- Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Qags, Lgs 

- Eas főjavítás 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
9700 Szqmbathely, Szövő u. 85. 

TelJfax: (94) 616-313 
Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

Marad a tizenkét óra 
Lapunk 11. szimiban (199S. június 8.) milir megírtuk: az Onziggymés elutasí�tta a Vasutasok 
Szakszervezete Munka Törvénykönyvére vonatkozó módosító indftvúy,t, melyben azt kezdem6-
nyeztük, hogy az egy s:olg4l11tb11n dtöltha6 órtlk 1%11•• - a kollektfv aenid&ben uab61yor.ott 
módon -••"""'"'us• • tiunklt ór4t. A Magyar Vasutasban akkor fg&etet tettilnk arra, lgyek
sziink megtudni, hogy val6J6ban kinek az érdekében 6llt a Javaslat elutasfttatúa. 

Kideritettük: az Országgydlés 
foglalkoztatási ú munkaügyi 
bizottsági ülésén a Mozdonyve
zetök Szakszervezetének alelnö
ke, dr. Borsik János tiltako:zott 
a javaslat ellen. Szavai szerint: 
a módosltó indltvány beadása 
előtt- nem volt szakszervezeti 
egyeztetés a javaslatot a Közle
kedési Minisztérium sem támo
gatja és ez nem szolgálja a mun
kavállalók érdekeit! 

Értetlenül állunk az eset előtt, 
hisz a VSZ tagsági igény alap
ján nyújtotta be indítványát. Ja
vaslatunlc számos a fordulószol
gálatosok foglalkoztatásában 
feszültséget jelentő gond elosz
latására irányult anélkül, hogy a 
létszámhelyzetet rontotta volna. 
Sok helyen pontosan a tizenkét 
órás korlát miatt húsz s:zolgá
lattal tudják csak teljesíteni az 
utazók a havi kötelező órát. De 
a forgalmi utasításokban előírt 
s:zolgálatátadás teljesítéséböl és 
az elszámolásából jelenleg is 
fennálló ellentmondások is meg-

1 

s:zllntek volna, hiszen egy hu
szonnégy órába csak kétszer fér 
bele a ti7.Cllk:6t órás s:zolgélat. A 
fel- és a lejelentkezők évek óta 
önszorgalomból tesmek eleget 

a s:zolgálat átadási kötelezettsé
güknek. Természetesen ezt tel
jesitik kollégáink, mert helyette 
szintén csak a több távollétet 
jelentő nyolc órás s:zolgálat ve
zénylést tud felajánlani a mun
káltató. 

Ugyancsak sokakat érint, az 
például, hogy a menetrend 
miatt célszenlbb volna úgy be
osztani a szolgálatot, hogy éjjel
re tizenhárom, nappalra tizenegy 
óra essen. A jelenlegi S7.8bályo
zás ezt nem teszi lehetővé, ezért 
soks:zor 3-4 órával töltenek töb
bet távol családjuktól az érintet
tek. 

Sajnos erre a megszoritó 
passzusra hivatkozva kezdemé
nyezte a munkáltató sok helyen 
a forgalommal összefiiggö mun
kakörök (a részben, vagy egész
ben) készenléti jellegúvé minő-

sités6t. A jelenlegi meaoldás 
egyébként - jobb hiján - a 
munkavélla1ók mmma pillanat
nyilag előnyösnek tdnik, hiszen 
a felsorolt problémákra megol
dást az jelenthet, ami egyébként 

szakmailag és munkajogilag is 
elfogadhatatlan: például a szol
gálattevői, vagy váltókezelői és 
más teljes felelősséget és figyel
me t igénylő munkaköröket 
egyéb szempontok mentén ké
szenlétivé alacsonyitsanak. 

Megértjük a mozdonyvu.etc'Sk: 
aggoda)mjt, de nem az érdekeik 
ellen, hanem tagjaink védelmé
ben tettük meg javaslatainkat. 
Úgy gondoljuk: a kollektív szer
ződési megállapodást tartalma
zó kényszer mellett kezdemé
nyezett javaslat elfogadása után, 
nagyobb biztonságban lennének 
a munkahelyek, mint a helyen
ként kényszerűen elfogadott ké
szenléti jellegű munkakörben 
történő fo glalkoztatáskor. 

(k.ar6csony) 

Forgalmi és értékesítési intézőbizottság 
A Vasutasok Szakszeivezete 

forgalmi és értékesítési intézó
bi:zottsága (FÉIB) 1995. július 
24 -én tartotta soros ülését. 

Az értekezletét els6 niqfüend
jén a Vasutasok Szakszervezete 
választmánya az üzemi tanácsi 
választások eredményének érté
kelésére vonatkozó határozatból 
eredő feladatok: meghatározása 
szerepelt. Intézőbi:zottságunk az 
elemzés elvégzése után sem kí
vánt személyi kérdésekről dön-

élvezik a forgalmi és értékesí
tési intézóbi:zottság támogatását 
és bizalmát. 

Második napirendi pont kere
tén belül új bértarifáról folyt az 
eszmecsere. Horváth Csaba -
a VSZ bértarifa munkabi:zottság 
vezetője - mint meghivott elő
adó gondolatébresztőként az 
osztrák bértáblával ötvözött, a 
MüM 6/9'í.. számú rendeletére 
építhető bérrendszerről beszélt. 

A két napirenden kívül testü
letünk állást foglalt a soron ki
vüli VSZ-kongresszus összehi
vásáról, melyet v�onmegosz
tás miatt a F�IB tndokoltnak 
tart. Az értekezleten szó esett 
még a ko llektiv szerződés helyi 
függelékek megkötésének ta
pasztalatairól is. Ez utóbbi két 
téma tárgyalásén részt vett dr. 
Márkus Imre, a VSZ elnöke. 

Pintér Jinos 
FÉIB tltUrhelyettes 

teni. A testület álláspontja sze- ____________________ _ 
rint els6sorban a választók joga 
a számonkérés. A FÉIB csak az 
egyes szélsőséges esetekre kíván 
rámutatni, valamint az érintett 
tisztségviselőkkel közösen 
jgyekszik megkeresni a tagság 
érdekeit legjobban szolgáló 
megoldásokat. 

Testületünk: elítélte azt, hogy 
a központi üzemi tanács (KÜT) 
delegáló értekezletét a VDSZSZ 
vezetői szakszervezeti csatatér
ré alaldtották. Egy olyan fóru
mot, ahol a szakszervezetek csak 
meghivottként vettek ré�zt, 
m�akadályozták: az üzemviteli 
KUT tagjainak delegálását, ez
által nem kívánatos módon kés
leltették az új központi üzemi 
tanács felállását. A VSZ- tagje
lö ltek továbbra is változatlanul 

NYUGDÍJ ELŐTT 

Gépészeti delegálás a KÖT -be 
Tisztelettel üdvömljük a kö:r.ponti Ü7.emi tanácsba (KÜT) a Moz

donyvezetők Szakszervezete által delegált (MOSZ) kollégákat. Sipos 
József mozdonyvezető, Budapest Ferencváros VF, Rlés János moz
donyvezető, Nyfregyháza VF Németh Antal mozdonyvezctc'S 
Kiskunhalas VF. . 

Az üzemi tanácsi (ÜT-) választások alkalmával többséget szer
zett MOSZ érvényesitette akaratát a ICÜT delegálás során. Hivatko
zási alapul-korábban 2:1 arányú megoszlút tmnogattak-a VSZ
nek a VDSZSZ-szel szembeni magatartását hozták fel, figyelmen 
kívül hagyva, hogy az üzemviteli választásokról a VDSZSZ vonult 

ki és hiúsitotta meg a delegálást. 
Most már csak abban reménykedhetünk, ho&Y a gépészeti racio

nalizálások esetén - ÜT hatáskör - ugyanúgy képviselik a fenn
tartási és kocsis:zolgálati érdekeket, mint az utazóit. 

Egyébként a többit a választási eredmények ismeretében magunk
nak kösmnhetjük és annak a körülbelül 3500 kollégánknak, aki nem 
jött el az ÜT- választásokra. 

Psmta Árp6d 

A kerékpárjavító 
Most a ny6ron nyugdíjba megy Egyed Jóm� a MÁV nombathelyi nkod6gép-karbantart6 mfl
belyének a kerikpirjavít6Ja. Közel 43 esztend6t t61t6tt a kétkereklek mellett, gondoskodva azok 
üzemképesség6r61! 

- Hogyan kem4d6tt? 
-1953-ban, 1éplakato1 128kmával a bmnben kerültem a mos-

tani m�lyemre, helyesebben ennek valamelyik jo1e16djéhez. 
Kerékpárok és targoncák javításához osztottak be. Belc1anultam, 
megszerettem és megmaradtam mellettük. Akkor m61 normában 
kellett javitani a bicikliket 

-ÉÍma? 
- A s:zombathelyi üzletipzaatóú& 270 vasú� mei· 

Allójáóak 6-700 szolaálati ,járaányét" iepaálaatom. tn fbalaJko. 
zom au.al a 60-70 k6tkmek4vel is, 1111Clyet a kidndul6k, utuok 
bérelhetnelt a kijelölt állomásokon. Tcrmés1t1m11 a 7.ó-80 tlqon
ca javításánál is ott vagyok. 

-Mivel foglalkozik ezut6n? 
- A nyáron nyugdíjba kerillök. S7.0lllbatbely ber6ayi váosr6-

szében csalAdi házban lakom. Lesz elfDllal1á&0111: qy ida ut6n 
majd bmosan megjavitaatom a � hrinpit is ••• 

Sz.laka• 





Ötven szál gerbera 
MzessAp:ötái rmtarlálfoknak, a kortól tü&- legyen az polgmi vagy templomi es-- mindi& meivan a hangulatuk, m:nelyet kii-eu6 tehet, fokozhat a helyis6g :varAzsa, a meghitt. az 6rzelme1cre ható légköre. J66111 1 S-6n, egy kedves meghivásnak eleget olyan hizassigkötési szertartAson vettem � Nagyk&ös v6ros Polgérmesteri HivataJA»ak Mzassqköt6 termében, amely kevés embernek --1ik meg az életében. Feleky Pál, a vasutasok � ismert, s ma nyugdíjasan is köztisztelet• örvend6 Pali bAcsi jeles évfordulóhoz 6rkeMt. 194S. július 14-éo, huszonévesen ugyaneb

Aléii a patinás épületben kötött házasságot egy csilos m1ke kislAnnyal, Patay Ilona Sárával. Most, túl a hetvenen, ötven évi házasság utA» .,_ Mr 6vti7.edek óta kecskeméti lakosok - úgy llatmoztak, hogy az aranylakodalom esküvői 57.er
..,.wt Nagyk6rösön tartják. Nosztalgiából tették? Lehet. Mindenesetre jó ötlet volt, hogy oda térjenek vissza, ahol ötven évvel ezelőtt kimondták a boldogitó igent, s ahonnan elindultak az ÉLETBE. Bizonyára ez is motiválta döniésüket. Szó, ami 
nó, jó volt látni, hogy ez a két ember, a tisztes kort meg&t Feleky házaspár, egymás mellett ülve, 
mily nagy meghatódottsággal hallgatja az anyallnyvvc:7.etlSnek a példaértékii életútjukat mélta-
16. az énelmekre is mélyen ható beszédet Feleky Pál vasutas pályafutása, a negyvenes 
6vek elején Erdélyben, a dés-nagybényai osztálymémökségen kezdc5dött, ahová gyakornoknak vet-lék fel. Negyvennégyben, a pályamesteri tanfolyam elvégzése utA» Budapestre, Rálcospalota-Új
pest állomásra helyezték, ahol egy évvel később, a romokba heverd vasút újjáépítésénél már pálya-=slaként dolgomtt. Ez az év a pályamesteri kitueVe7.és és a házasságkötés mellett, még egy doto1 miatt emlékezetes: tagja lett az újonnan megalakult vasutasszakszervezetnek. Az ambiciózus 
íl8lalember pályája enöl az idötöl számítva egyre 1D1gasabbra ívelt. Ötvenkettőben megválasztották 
a Vasutasok Szakszervezete központi vezet6sége titkArának. Mint a szakszervezet második számú 
VCl.etlSjeként négy évet töltött a központban. Utána visszakerült a szakvonalra. Tizenhét és fél évig 

volt a MÁV ICecskern� Pályafmntardsi F&lök
� vczet6je, majd 1982-ia. DYUPlomba vonulá•1 a szentesi épftái ffloöbég ígazgatója. Pali bAcsi gazdasági veut6i beosztásAnak éveiben sem forditntt hMat • mkvervo.etoek. Mindvégig tagja volt- ma is az! - a Vasutuok Szak-
57.el'Vezete vezet6testületcioek és elnöke a VSZ Országos Nyugdijas S7.erVeutének. A nagycsalAdért, a vasutasok&t vállalt önzetlen teoniakarás, miként a koribbi 6vtizedekben, napjainkban is gyakran elsmlitja otthomól Ilyen
kor mindig a megért6 feleséire hárult a család és hárul ma is a ház körüli munka minden terhe. Ám, Ilona asszony, ha néha 7.Sémbeslcedett is az·egyedüllét, a gyakran eron felül vállalt feladatok miatt, ebben is megért6 tmsa élete s;!"'ak. A Feleky bá2.upár 57.ép család három fiúval és egy IAnnyal, valamint hét unokával bümélkedbet. A legidc5sebb fiú, ifjú Feleky Pál a 8'cs-Kiskun megyei Munkaügyi Központ igazgatója, két lánya van. Ildikó Frits Pálné, két felnc5tt fiú édesanyja, a honvédségnél dolgozik titkárnliként. Gábor Szegeden, a József Attila Tudomény Egyetem Jogtudományi karAn tanszékvezetli docens, egy fia és egy IAnya van. A család legfiatalabb tagja, lstvén, a Bács-Kiskun megyei Biróság taoécsvezetó birája, neki egy fiú gyermeke van. A hivatalos aranylakodalmi 57.ertartás befejeúse utA» - meglepetésként - kedves epi:zód játszódott le a hézasságkötliterembeo. Két bátyja és nc5-vére megbízásából István lépett a szülc5k elé, hogy 
köszönetet mondjon az életért, s mindaz.ért a sok szépért és jóért, amit tlilük kaptak. A kedves szavak utA» a Feleky gyerekek, hófehér kosárban, ötven szál színpompás gerberAt tartalmazó, valóságos virágkölteményt nyújtottak át az örömkönnyekkel kiis7.ködc5, boldog szülliknek. A nagykőrösi szertartás utA» a násznép visszatért Kecskemétre. A folytatás, az aranylakodalom, a város határában, a Gerő tanyán - Gerő György fiúaragó néprajzi múzeumnak is beillc5, tündériCll szép tanyáján - ünnepi ebéddel, utána vidám nótázással folytatódott. Pali bácsi, miként a szónok
latokban, ebben a mllfajbao is elemében volt. Visi Ferenc 

Szakszervezeti tagok ötven éve 
,.Ment a g6zös, ment a gőzös Fels6zsolcára" Vitte azokat, .aldk etyiitt ünnepeltek a kitüo-tetettekkel A Vasutasok Szakszervezetének Felslizsolca és kömy6k6oek csoportja a felsc5-zsolcai kultúrházban ünnepelte a szakszervezet megalakulásának SO. évfordulójit. Az ünnep-6gen nagyon sok ,1,veteráo": a .nárik" és a „bácsik voltak ott. Bay mafam korú asszonykától a f!rj&6 és a családjáról érdek

Wtcm. Kassai József 30 évig -Yolt mo:t.donyvezet6 a ,,PESTI 
PORDÁN". 0 lenne az ünnepelt, dc a f&je súlyos betegsége miatt nem lehetett jelen. Beszélge-16stink során derült ki, hogy 
Kusainé vasutas dinasztiában 6t adesapja is vasutas volt. 
Kassainé Miskolcon a Tiszai pályaudvar filt6házAban 38 évig ilol1omtt, mint CS7.közgazdálkodó csoportvezetc5. Házasságuk-
1161 Csaba nevd fiuk született, aki i vasútnál, a gömöri pályaudvaion dolgozik mllvezetőként. J:saba felesége a Tiszai pálya
'4varon társadalombiztosítási laYinté7.6. A Vasutas Szak57.er
�ek felsc5zsolcai alapszervezetének elnöke Vanczák Jó
J!lle( üdvözölte a megjelenteket 

és rövid tájékoztatást adott az alapszervezet élet6r6l: Nagyon aktiv tevékenységet folytatnak. Szoros kapcsolatuk van az 530 fc5 tagsággal, a bizalmihálózaton keresztül. 1994 óta lehetlivé vált, hogy a nyugdijas szervezetüknek tagja lehet az is, aki nem dolgozott a MÁV-nál. Egy év alatt ezáltal 80 űj taggal bc5vült a létszámuk. Nagyon jó a kapcsolatunk egy miskolci mllvelc5-dési házban m-alcödc5 nyugdíjas szakszetvezeti alapszetvezettel is. Nekik éves kulturális programjuk van, amelyrol idc5beo tá
jékoztatják a tagsAgot. Fehér Attila a község polgármestere szlvesen beszélt a község életé
rc51 gondjáról. A pólJármester büszke a felsc5zsolcai 1skolásokra, fiatalokra, idc5sökre, akik gyakran öregbítik a község jó himevét. Pallos György a Vasutasok Szakszervezete országos nyugdijas szervezetének ügyvezetli elnöke pedig méltatta az 50 éves szakszetvezet fennállását. Többek között elmondta: az ünnepségünk jelképe az, hogy ma olyan embaeket ünnepelhetünk, 
akik 50 éves szakszervezeti tagsággal rendelkeznek. Bizony ma 
nem sokan mondhatják el ma-

gukról azt, hogy egy szervem mellett becsülettel 61 h-dséagel kitartottak. A 44 fc5 rélZére étnyújtotta az emléklapot és némi pénzbeni jutalmat. Az ünnepség szhlvonalát emelte a megyénkben lévc5 mis
kolci AVAS nyugdíjasklub kiváló ének- és kultún:soportja. Repertoárjuk olyan volt, hogy egyaránt lehetett simi és nevet
ni a hálás közönségnek. Sr.ántó 
Zoltánné karnagy vezetésével a 30 tagú vegyes énekkar bimoy magára vonta a jelenlév6k fi
gyelmét. Érezni lehetett azt, hogy kiváló vezetéssel ajkukról 
s7.épen szól a zene. Szedlacsek 
Lajos operettdalokat énekelt, aminek hatására az egyedül élc5 asszonyok szemébc51 könnyek csordultak ki. Az ünnepséghez illc5 versekkel, vidám jelenetek
kel, tA»coldcal szórakoztatták a nyugdijasokat. A mdsor utA» a felsc5zsolcai alapszetvezet közös uzsonnAt rendezett, amelyet baráti beszélgetés kömen fogyasztottunk el. 
Mindig boldog érzés tölt el, ha látom, hogy törc5dnek az id6s emberekkel és nem hagyják liket magukra. .. Tomonzky l1tvinni 

MÁ VTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 

Görögországban jártunk 
A Vasutasok Szakszervezetének k6a6nheusen k6t CIOdAlato1 hetet t6116Uünk G6161orszAgban. VeffeS 6nelmekkel ha•ytuk el bamnkat_ Egyrészt izglltOttan néztilnk a dnk váró élmények elébe, múrészt szo. morúan váltunk el az otthonunktól. A gyermektábor, ahol elszállásoltak minket Malalcasahan, egy kis helyi faluban volt. Vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak minket, a gyerekekkel 

hamar összeismerkedtünk. Szoros barátságba kerültünk a görög fiúkkal. Ok nagyon S7.el'etilc a magyar IAuyokat. A görög lányok egy kicsit féltékenyek is voltak ránk, ezt nem is titkolták. Minden reggel és este elénekeltük a Himnuszt, a görögök pedig a görög Himnuszt, közben felvontAk a zászlót. Vendéglátóink mélyen vallásos emberek voltak, naponta kétszer közösen imádkoztak. A külföldön töltött két bét alatt egy percet sem unatkoztunk, vezetliink szines programokról gondoskodtak. Nagyon sok helyen jártunk: Athénban, Marathonban, Ovoposban, Halkidén, Diakoftoban, Kala
vritán stb. Athénban többször is meglátogattuk a bazársort. Elc5ször csak ámultuk a nagy nyüzsgést, szines kavalkádot látva. Szívesen vásároltunk, 
mert az áruk aránylag olcsók és szépek, az eladók 
kedvesek voltak. Szinte lehetetlen olyant kérni, amit itt ne lehetne kapni. Érdekes volt a történelmi vasútvonal is. 
Diolco.ftoban szálltunk fel a kisvasútra. A vonat festói úton, a Vuraikosz hegyi patak mély szurdokában, kis alaptaton, hidacskákon it, széditc5 mélységd szakadékok fe-

lett, pompú adat khött ka
l: 

&lA,16. A véplloM � (A Likamton is .i. 
men� ez 8IY ld16t6.) Fent-1'61 egész Athént be lehet litni. Innen náve Ath6n eay D11Y Urengete&, amit szürke szmogfelhc5 borft. A nagyobb házak tetején úszómedence is található. A vmos királyaként emelkedik az Akro�lisz a paoorámiba. Egyik éjjel szabadtéri folklór elc5adást néitiink meg. Különbö7.6 szigetek:r61 származó táncokat mutattak be. A kosztümöket szépnek és érdekemek 
találtuk. A legnagyobb élményt az egész napos hajókirAndulás jelentette. Az Égei-tengeren hajózva három szigeten kötöttünk ki. (Marina, Poros, Hidra}. A nap szikrázott, a tenger valószinlltlenül kék volt, a kis házak sűrűn egymás mellett fehérre voltak meszelve és mindenütt burjA»zott a leander. Mindbmom jellegzetes görög sziget, de mégis mindegyik más-más hangulatot áraszt. A programok nagyon szi
nesek, jól szervezettek voltak, csak túl sűrűn következtek egymás után. Az elsc5 héten alig mentünk valahova, a másodikon 
pedig minden nap kidndultunk, ettlil mindenki nagyon elfáradt. 

1oMt -� ha -H• oaw,1' el.� --pontjai. A J616a konyha mer6ben 
mii,--· tbaff8l'• Mú � myqokbl fflznek. 61 J:� bveie6b fimert hasm Az asztalon mindig található salAta, gyümölcs és juhsajt. Az ételekkel :fc, voltunk eléaedve. A zavaró az volt, hogy néhAny 6telt hAromsmt i• Celtálaltak a k6t h6t alatt. Ea kicsit lehetett volna változatosabb irz étrend. Nekünk leajobban a szuhláki íz
lett. Ez egy görög nemmi étel A filszerezett, apróra vágott húst felnyArsalják, 6s roston megsütik. Szlvesen ettük még a kroassaot is. Ez mogyorókrémmel töltött sütemény. Ilyet majdnem minden nap kaptunk. Hamar étálltuok a görög életmódra. DélutA» háromórás sziesztát tartanak. Ilyenkor van a leJmeleiebb. Megáll az élet, mindenki lepihen, az üzletek és a mú7.eumok bezárnak. Volt nébAny dolog-, amin nagyon meg
lepMtünk. Például csak egy angol WC volt, és az is ül6ke nélküli. A többit pedig mi csak ,,pottyantós" -nak hivtuk. Furcsa volt Görögországban a bogarak négym:r nagyobbak, mint nálunk. Kisérliink, Földényi Marika és Hercegi, Marika mindent megtettek, hogy jól 

érezzük magunkat, igyekeztek a kedvünkben jár
ni, a józan ész határán belül mindent megengedtek. Itt szeretnénk megköszönni, és a külföldi vendéglá
tóinknak, hogy szeretettel foglalkoztak velünk! A két hét nagyon hamar elszaladt. Nagyon jól éreztük magunkat GörögorszA1ban, reméljük, hogy láthatjuk méf ezt a gyönyör4 helyet Szafm6rl Andrea 

A DVSC ts A BVSC DREHER A VÁRTNÁL SIKERESEBB tVET ZÁRT 

A labdarúgó NB I-ben 
A labdarigó NB I két vasutas csapata, a Debreceni VSC & a 
BVSC Dreher a v6rtn61 jobb 
eredménnyel fejezte be az 

1994/95. hl bajnoksigot. A 
debreceniek a harmadik, 
vagyis dobogós helyen, a 
Su'inyi úti g6rda pedig a hato
dik helyen végzett. Ilyen e16-
kel6 helyezésre évtizedek óta 
nem volt példa. 
A két csapat helyeme egyébként n&ffon érdekesen alakult. A bajnokdg hajdjiban még mind a két egyflttes egyenl6 esillyel p61ybott a dobogós belyeúsre. A papírforma m'c az utolsó fordul6-ban Is a BVSC-nek kedvnett. Jóllehet a flvÚ'Oliaknak 46, a debrecenieknek 49 pontjuk volt. Cnkbogy a BVSC pilya• v'1aszl6 volt. tehit otthon6ban fogadta azt a Vasast. amely még nem keriilte el az osztilyomt. Ezr.el nemben a DVSC Székesfehfniron, annak a 
Parmalatnat az otthonfban Jitlzott, amely aintfn oQti
iyor.61 helyen illf. A BVSCnek amaban jobb volt a góladnya. ldrt, ba hual püfú Jeayldk a Vuast, ft. ilhattak volna fel a dobo16 htrmadlk fokúa, altb• u...._, laa a Delmaa ftl"llf&et aumd • Parmalatdl. Mivel mbadk6t vasatu csapat kikapott a debreceni szurkolók nfpszerG Lokija maradt a harmadik helyen, a BVSC pedJ& a a.,._ 
dlldl alaafodlkra lleU'flma, 
tllirt-.;1asp- ..• B4Wsa• ........ Boa ..... lcellkaa,atüelal'1iMbaJDédd111H9�• ......... Nltbek. a ,Jr4t pu. edalje? 
�Ji,joi, 
• 1'dlwlti,I YSC.,,,._...: 

- ii-=•i"1c Silidllt u 
... ._ ......... 

tot Egy évvel ezelótt ez látsmtt reálisnak. A dobogós helye7.és 
fel sem vetc5dött, mivel köztu
dott, hogy csapatunk gerincét 
fiatal játékosok alkotják. De 
mivel minden csapatrészben volt 
vezéregyéniség, a bajnoki célki
tú7.ésünket sikerült túlteljesíte
ni. A hanoadik hely az&t is ér
tékes számunkra, mert Debre
cenben, a legendás Bocskai idc5k 
óta a vmos labdarúgói ilyen el6-
kelc5 helyen nem végeztek az NB 
I-ben. 

A DVSC vezetli ed7.6je joggal büs:zke taoitvényai kiemel• 
kedc5 teljesitméoyére, különösen 
az olimpiai válogatott góler6s 
Sándor Tamásra, a szélvész
gyors Dombira. Madarra, Pet4-
re és Szatlimárlra. A szakvem
t6k és a szwkolók örülnek'. an
nak is, boa a csapat el)'titt ma
rad, mert a sm7.6dés qy évi& 
még a Lokihoz köti a v4lopmt-
1akat, akik közül SAndor TamAs 
és Dombi irAnt több t'6vArosi 
csapat is 6rdekl&tött. 

A debreceai uakvezet6t61 
meatudtuk • ii. hogy az eW 
csapqt bret6b6l f6ltucamyi jit6kos tAvozik. 8elyükre újak keriilnek. k6zt6k négyen az ifi 
capatuld,6l 
Efemrl SAuar, • BJ'SC 
DreherHutl dr.6}e: 

Az elc5zetes célltitGzéa az volt, 
hogy a Cll8tkd tt .,_._ökl,l; 

dWhelf�s Az is �Jt._ c61bk 

-�--jaat. •!í.Wí6dve Ifi 
w ''·-a::·� 
--,Urebx 
-� � 

..... mclttlléaitlmlikl 
-Jp.-. � 

romabb helyen. Nem beszélve arról, boa a dobo&ós hely meg
szer7.ése Vasas elleni mélk67.és 
második félidej,ben nyújtott 
gyengébb teljesitményen múlott. 
A Magyar KupAban sem szero
peltünk JOSSZUl ..4 négy közé jutluért jámott vi.uzá\lág6n a � 
s6bbi gy6ztu ú bajnokságot 
Ferencváro1t6l kaptunk ki a 
'llllntnúg6n. 

Bhnondta mé1 a szakvezetó, 
hol)' n6h6ny m&lc67.ést61 eltc
ldntve a BVSC Dreher az elmúlt 
bajnokságban fegyelmezett egy
séges csapat benyomását keltet
te. Annak ellenáe, hoay a meg
hadrozó játékosok k6ziil Vincze, 
C1ábi u Jlondarenko sérülés, 
illetve bete&sé& miatt az 6sszel 
�tt 1d több m&k6zést, Bog
nár ú S�ma pedi1 szinte az 
e1ész tavuzt. 

Úgy tdnik. bofy a BVSC Dieber ez6tta1 is jó élt az 6tigazoJis lebettlsé16vel. fme n&Any illDC:rt n6v az 6j aenemények 
k6ml: Qrr,# a JCispestb6\ Mol
nar P OTB-l,c,t, XolZIII b ,A,a-11.)I0,1' a VAcb61, C.,,,U, Kecsbm6tr6i Yarga Jászberényb61 ipzQlt a Sz.&l)'.i '61ra. A válogatott Víuc� "lföldro k.é,sziil. 
Urb411Jl, .JLaroulln, B. �6, KN'#Ultlk b ERJert "411 más klubhoz iJaolt * 



Mauar vasutasok Görögországban 

Vadkempingezés Európában 

Nosztalgianap 
a Gyermekvasúton 

NQl;dllaianapot mrvez • Oyermelmil6t bdvekfi • az eok&ri 
latt&!vuűtuot mmn ae,tember 2-m • 0y� 
Ala;IMDy. Az esm � p,pam .... C11knem mz �lt � 
16vasuta teljeslt majd nol16Jatot a 11 tilom6terel vonalon. Min
den 6Uom6lon j6t&oa wd/Wók, sportaa,b,y,k" m61 lfltvfnyol
iqolc vltjAJc majd 1Z űdctJ&t&ct. 6s olyan Ima anbcnkbl is 
taWkozbalnak a rilztvevot, akik fiatalon aintm � 
voltak. A proaramot este 6klinütbsel Cl)'bek616U erdei mu11dúa 
és koncert ?árja. A szervez6k a kikapcso16dni vqyót mellett min
denkit vAmalc. akik seafts6aet nyújtanak a neb6z anyagi helyzetben 
lev6 Oyennekvas6t aém6ra. - d 

Elmaradt a sztrájk 
Ellzl lapldmankbu mesfr
,ak, llou atriJkn kfatlltek 
fel • kelet-ayu1at1 mecr6 dol-
1oml, mert minden eak&ael 
me1 kfdnJn akad,lyoznl ,  
hOIY eldvoUtnk Aet munka
belyllkrll. Knapp l1tv,n, • 
Flviroll Klzleked&I Dol10-
�k Demokratikus Szakszer
vezetének elnlke a Ma1yar 
Vasutasban elmo■dta: erre 
amt krilt sor, mert a J6llul 
elll napjaiban meatartou tir
ual,sok nem veze ttek ered
mfnyre. 

Mint '-eaetea. a Mlffll.,._ 
zet k&ilbolfll C1Y hlmpja mr-s mrtjlcNnO!t1t11t 1f6lli. 

illlllltalaalflit ..... 
dlalllialallbel'f ., 

t6we. ......... 
Mrme1'1lapodú ilmne1Y•IÍ 
szinten. Az eredeti tervek ae
rint a jmm4vezet6k CIY e16re 
bejelentett id6pontban tmtottalt 
volna fiayetmeztet6 sztrljkot. 
Ebben az ésetbeo • metró kelet
ayugati szakaszln Ut 6rd11 dl 
IZlinetelt w,/na a forgalom. 

A FcMmli K6debc161i T>ol
p,mt Demokraikul Sab:rer
fflti! -M eln6ke 6s a BKV� 
áripzJat6jbk 6s 67.emiJIZ· 
Lat6� me1lwbtJmazot;&ja. a 

.�� 
e.-

2Mn mepl1apoc111k ab,, 
boSY • 2-.. metr6 mo1Dr

kocai--weatait 6s •16dvOIJltdit 
lhüM�letimnr 
_,...,. IZIÁjkbejelllllWt. 

Vasutassztrájk Angliában 
Huaonn61Y 6r6I atdjkot 11rtottak j6liul k6zepm Nao 

nilbaa a britmomooyveD:ll1k.Az ok. bo&Ynem vemte1c„1a111111 
bátlrayalúaik a Brititb Rail, a brit 6llamvuu&ak vezd6ivet 
állijk nyom6n mamyolcaer vu6d j6mtot kelleU Mini 
aa1e. 



Bemutatkozik ·a VSZ pécsi területi bizottsága 
Az üzletigazgatóság 1995 elsö féléves átlagos léts7.áma 8852 fó, össz.esen 115 smlgálati helyen teljesítettek swlgálatot kollégá

ink. Az üzletigazgatóság területén négy MÁV Kft. működik, összesen 344 dolgozóval. A Vasutasok Szakszervezetének 
58Ql tagja van, ez 63,08 százalékos szervezettségnek felel meg. Szakszervezeti bizottságaink száma 38. 

Uzletigazgatóságunk vonalhálózatának hossza: 1436,8 km, ebból villamosított 437 km (30,41 százalék). Országos vi
szonylatban is jelentős vasúti alagútjaink száma, Pécs-Dombóvár közötti szakasz három alagútjának együttes hossza 
1192 méter. 

Van egy turisztikai szempontból is fontos keskeny nyomközű vasútvonal a Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút, amely 
45,6 km hosszú. 

Mellékvonalaink száma jelentős, összes hosszuk 485,5 km (33, 79 százalék). Mellékvonalainkon tervezi a vasút a „pro
fitcenter" létrehozását, az úgynevezett „Dráva-völgyi" (61, 62 sorszámú vonalak) vasúton 1995. október elsejétől. Az 
átalakulást területi bizottságunk folyamatosan figyelemmel kíséri. 

A pécsi üzletigazgatóság a vasút egészéhez viszonyítva jelentős szállításokat teljesít. Gyékényes és Murakeresztúr 
határállomások naponta 22 pár ki -, belépő vonatot dolgoznak fel, tervek szerint ezt a számot az ősz folyamán még növelni 
is kell. Ezen állomások dolgozói jelentős számban a Vasutasok Szakszervezetének tagjai, kiválóan állnak helyt a munká
ban és a szakszervezeti mozgalomban is. 

Lepesl Zolt,n L,szló 1:r,sal a 4. oldalon találhatók meg. 

ÁRA: 11 IT 

XXXIX. évfolyam, 16. szám A VASUTASOK SZAKSZERVEZETtNEK LAPJA 1995. AUGUSZTUS 30. 

Vezérigazgatói 
körlevél 

A MÁV Rt. vezérigazgatója 
1ugusztuslS-én levélben hívta 
fel valamennyi főosztály, iro
da és területi üzletigazgatóság 
vezetőjének figyelmét arra, 
hogy „az elmúlt Időszakban 
többször tapasztalt hiányossá
gokat, amely a munkavállalói 
érdekképviselet! szervezetek, 
Illetőleg az üzemi tanácsok 
((JT) Jogosítvinyainak (MT 
21. 1, KSZ 12. §) Illetőleg MT 
65. § gyakorlását sérti." 

.,Ennek megelózése érdeké
ben - irta a vezérigazgató - a 
jövőben a munkavállalók na
gyobb csoportját érintó minden
nemű szervezési intézkedés há
lóz:ati szinten csak a személyügyi 
igazgató, területi szinten pedig 
a személyügyi vezetó ellenjegy
zését követ6en adható ki, illet6-
les terjeszthet6 eló kiadásra." E 
körlevél srerint a személyügyi 
igazgató, illet6leg veret6 részé
re megküldésre kerüló írásos 
anyaghoz mellékelni kell szak
szervezetek, illetóleg az üzemi 
tanács véleményét, vagy a jog
sz.erúen lehet6vé tett véleménye
i.és indokolatlan elmaradásának 
dokumentációját. Amennyiben a 
törvény az üzemi tanácsnak 
együttdöntési jogosítványt biz
tosít, mellékelni kell ez utóbbi 
megtörténtét igazoló ÜT-határo
zatot. 

A vezérigazgatói intézkedést 
a Vasutasok Szakszervezete 
örömmel üdvözölte. Szükséges
ségét igazolják: azok a történé
sek, melyekre a példát lapunk 
ötödik oldalán a „Privatizáció 
kérdójelekkel" című írásunk 
sz.olgáltatja. D 

, 

Allomásfőnökök 

tal!ozata 
Közös ércfekeik markánsabb 

megjelenítésének reményében a 
szombathelyi igazgatósághoz 
tartozó, a Vasutasok Szakszer
vezetében tagsági viszonnyal 
rendelkezó állomásfónökök ta
gozatot alakítottak. A 37 állo
másfónök tagozatvezetónek 
Horváth Ferencet, Veszprém ál
lomásfónökét választotta meg, 
akinek a munkáját három helyet
tes fogja segíteni. Az augusztus 
9-én, Szombathelyen megtartott 
alakuló ülésen részt vett és fel
szólalt dr. Márkus Imre, a Vas
utasok SzakS1.eTVeretének elnö
ke és Szabó Imre vasútigazgató. 

Sz. Jakab 

KŐDOBÁLÓK 

,, ... le kell fognunk a követ tartó felemelt kezeket! ... " (Összeállításunk a 3. oldalon olvasható.) 

Minden nap egy vonatdobálás 
Az augusztus 11-én történt tra
gédia ismét a figyele� közép
pontjába ,llitotta a MA V-ot. A 
gyerekcsínynek nem nevelhe
tő vonatdob,lás, most tragé
diához vezetett, melynek okai 
valahol mélyebben gyökerez
nek. Valószín(i, hogy a felnőt
tek világa, amely tele van bru
talitással, agresszióval, átsu
gárzik a gyerekekre is. 

Az elmúlt évben 348 esetben 
fordult eló, hogy közlekedó vo
natot kővel, téglával, illetve 
fémtárgyakkal megdobáltak -
tudta mega Magyar Vasutas a 
srerkesztósége Szepesbélai Ár
pád a Vasútbiztonsági Fóosztály 
helyettes vezet6jét6I. Elmondá
sa szerint a MAV lehetóségei 
ilyenkor behatároltak, ugyanis a 
cselekményt közterületról köve
tik el, ahol csak a rendőrség jo
gosult az intézkedésre. Az fó
osztályvezetö helyettes még el
mondta, hogy a rendőrséggel jó 
a napi kapcsolat, és egy-egy be
jelentés után több ízben sikerült 
a tetteseket elfogni. Arra a kér
désre, hogy tud-e olyan esetról, 
amikor a kódobálokat megbün
tették nemmel válaszolt, majd 
hozzátette, hogy az elkövetók 
többnyire kiskorúak, akik a tör
vények szerint nem büntethetök. 

A Vasutasok Szakszervezete 
elnöksége augusztus 17-i ülésen 
felhívással fordult az ország köz
véleményéhez aonak érdekében, 
hogy a hasonló, a vasúti közle
kedés biztonságát ves:zélyeztetó 
cselekmények elkerülhetők 
legyenek. Kérik a vasútvonalak 
mentén múködó önkormányzat
ok po/gárórségeit, hogy járórö
zésüket terjesszék ki a vasútvo
nalak környékére is. A VSZ kéri 
az Országos Közlekedés Bizton
sági Tanácsot, hogy a vonatok 

megdobálásának következmé
nyeiről tájélcoztató filmet készít
sen, és azt az iskolákba, vala
mint a televízióban a gyermek
műsorok kapcsán mutassák be, 
felhívva a figyelmet a meggon
dolatlan szórakozás következ
ményeire. Felhívja a MÁV Rt. 
és a Belügyminisztérium vere
töinek figyelmét a hatékonyabb 
együttműködésre a vasúti rend
órségek továbbfejlesztése érde
kében. 

TP 

Részletek eseménykönyvekből 
.. A vonat kiha/adt Dunakeszi Gyánelepról. de még nem ér

kezett meg Dunakeszire, amikor megdobálták a kocsikat. A ve
zényló kocsiban két utas könnyű sérüléseket szenvedett. Egy 
hároméves kislány szemébe üvegszilánk került, de kikönnyezte, 
egy hatéves gyerek soklcot kapott. A vonat 8 perc késéssel érke
zett meg a Nyugati pá/yaudva"a. 

Budapest, 1994.12.27. 21.40 óra 
Tisztelettel: P. 1. vezető jegyvlzsg'1ó" 

„D. A. Jelentem, hogy 1995. 06. hó 21-én a 2155 sz. vonatot 
Rákospalota-Újpest és Dunakeszi állomások között gyerekek 
megdobálták. Eltaláltak egy utast. akit a követlcezó állomáson 
átadt1mk a forgalmi szolgálattevónek. A mentóket kihívták, T. 
József könnyű sérülést szenvedett. 

Budapest, 1995. 06. 21. 16,40 óra 
Tisztelettel: D. A„ vezető jegyvlzsg'1ó" 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-313 

ELNŐKSÉGI JAVASUT 

VSZ-kongresszus 
A V&r11taok Smhu,.,_,.dl._ ...... 11-1111-

.,, q,11.,,,1,,., "o "•14ro•11: � • ,.,,._. • .,. 
1tú, nq_,.ber Jf-N l,t,,}a ,,_ • ,,_..,...S,.,_,.,.. 
Uú aoro• kwf,li ko111ra&r116b. Brfad ,at ••• ... A 
köuljövlHJt fdofflb,w kuil •: '-' """°' Y41Udbl 
,re,llfáyd tiikribM • VSZ-NON �,_•MÁV RL
•11 •likö'6 fflliaurwUúk iözl& (At •lllp•Uly ,,,.,_ 
•illa, • "•ao•bulú .,.,,,,,.,,,. iú,1a1"M •aoa 
klúr6lll1 ko•1ram,6i l,•14dlr61 •,,_dk.) A V•••• 
S�d •illpS:1164/ytl 1t""1q„1tlOII .UolilbN 
noral, ••dJ'd ffilttó Cllllc • to,,,,..,. willo,,.,,,., -C• 

A fa,ti kii uc,1tlbl fe/1116 ,._,,,_,a, kwil • VSZ 
ko1tgnSJ:11M jó k„dlsiga 1ty{,}I q daü a'6/II u:,,,,
'6 törtát.ü,d irtikdáir,, b • � üúpl411f1 
iNdllitl1/111l b aurwutpoUdbl """'1UJbd k•lllkl-
14sán, i.s. 

.· Aktuális 
Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakuenae
te elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek et)'-tlY 
olyan eseményét, amely aktu'11san érinti a szakszervezeti 
tagság érdekelt. 

Nemcsak a vasutasok döbbentek meg, hanem az országos köz
véleményt isfe/Jcavana a hír: a MÁV Rt. lcülönbözó szintű veze
tói között szétosztottak negyvenmillió forint jutalmat. Még mi
elótt bárki is fe/reénené a Vasutasok Szakszervezetének véle
ményét. úgy gondolom, érdemes megvilágítanom ennek a hát
terét. amelyet augusztus 18-án megtanott sajtótájélcoztatónkon 
is elmondtunk e"ól. 

Ma már mindenki tudja: a MÁV Rt. 1995-ben nagyon ke
mény feltételek mellett lcén)1elen gazdálkodni, miután a kor
mány által megszabott határokon belül 1994 decemberében a 

MÁV vezetése és a szalcr..ervezetek megegyeztek az idei fog/al
lwztatás legfontosabb fe/tételeiról, a foglalkoztatható létszám
ról és a munkavállalói bérekról is. 

Az elmúlt fe/év gazdasági eredményeinek ismeretében mára 
már bebizonyosodott, hogy a munkavállalók az általuk e/foga
dott kompromisszummal komoly áldozatot vállaltak - talán 
túlzott mértékűt is - a vasút helyzetének javításáért. Ezt tá
masztják alá például a MÁV Rt. e/só fe/évi gazdasági eredmé
nyeiról lapunkban is (lásd a Magyar Vasutas 2. oldalán - a 
szerk.) nyilvánosságra hozott tények, miszerint közel 300 mil
lió forint eredmény képzódött. Ez a teljesítmény /átszálag meg
nyugtató indokot adhatott a ..,,-ezetói prémiumok kifizetésére. 

A vasutasok a nagypénzek kifizetése híreinek hallatán mégis 
felháborodtak. Miért? Azért, mert; miközben a cég vezetése ju
ta/omosztogatássa/ ösztönzi vezetó beosztású kádereit, ezalatt 
a beosztottak szorongatásával a (lciilszo/gálatoknál részmun
lca idó bevezetésével, műszakos órák számának csölclcentésével) 
tovább kurtítja a vasutasok keresetét. 

Ezt az ellentmondást nem lehet szó néJlcMI túrni! Véleményünk 
szerint semmi sem indokolja a foglalkoztatottakkal szemben al
kalmazott megszorításokat, hisz az elsó felév munkateljesítmé
nye pozitív eredményt produkált. Vagy ha nem így van. aklcor a 
jutalom kifizetésének indoka csak a számok/cal való bűvészke
dés eredménye volt? 

Ilyen további találgatásokra ad okot, hogy az e/só negyedév
bál elmaradt étkezési hozzájárulás lcülönbözetét pontosan fe
dezte volna a kifizetett jutalomra szánt keret, vagy a fenntartá
son megspórolt hatszázmillió forint. amely a járműállomány és 
a pálya műszaki állapotának további romlását okozta. 

Ha most volt jutalomkifizetés (márpedig volt!), aklcor ezután 
már nem lenne szabad - nincs 

� 
miért - a dolgozók zsebébol 

� fot 
további forintokat kivenni. Sót, 

,1 
ilyen gazdálkodási eredménye/e 
létszám- és bérviszonyok mel-
lett a decemberi 4 százalékra is 
jogos az igényünk. 

Sajtószemelvények 
A Vasutasok SzakJzervezete 1995. augusztus 11-,n aajtóti
jékoztatót tartott. Az ennek nyom,n megjelentekMI taUói.
tunk: 
Dr. Márkus Imre, VSZ-elnök: •- • W1S11l1Uok joggal vtfr
/,otjók 11% iv vigi 4 suíZ11lik kifiutisil... • (TV-híradó, 1995. 18. 18. 19,31 óra) 

., ... 11 Vu11111sok Su,ksurv,ull jo1surlí111k, ,, 11ikátla1111ú 
111rtj11 11 40 "'i/lió kifiulisit- • 

(Rbdás, Kouuth R,dJó, 1995. II. 18. 18,31 óra) 

,,_.N,,,, irlimk � 11w,l, l,ogy • MÁV NT.ll6úg, 40 •illió 
forilftot fiutllt ki J11t•l0Mki11t ••1111 b,osuhl, •111tk11tár
soinok..." (Népszabads,g, 1995. 08. 19.) 

,, ... Tiltllkodk • V8SIIIIIS-SZ11ksurv,ut, •lvd. MÁV köul Öf. 
st.á: v1utőji1t1k 11,gyvu,111i/li6 forü,t }11111/111111 jiutdt ki, •l
közbe11 !,áro111 ltó11apjo tartou,ok • ,olgo:ók itbr,lsi "ou.A
járu/ásáv•L-" (Ead Hírlap, 1995. 08. 19.) 

., • ..A MÁV Rt. • 1tapokbo11 40 •illJó forl11t }111•,-•t on.to# 
aút • 14naSli1 l,gftlsőbb sw,di 'N#l4ind. S •inó v&d11t, 
szint, po11toso11 u,11yive/ lllrtodk • Ulud w,gt1uoklld, ú/j.. 
•d 11: iv ds4 Aáro• /tp1t11pj4bu ••• jiuldt llkn.bl ,o 

jtlrullíst... • (Kurir, 1995. II. 19.) 

Az MVJ-vel 
n_yáron is 

kedvezőbben: 

- vasúti jármfijavftás 

- fémmegmunkálás 

- acélszerkezet-gyártás 



���o� c)llftT......._ ..... •YU-.w b--\!IOÍI• �� ..... 1111•1111ltö· ,,.'l'UI-bui1 mii-� -" _. � BUt'6jíllil6,� ftlea1d, bidltotta el � • wlfl�tU:/lii Nem gondolkómilk .__., gmg. ,,,,_, � ••11•• aillllNtiitfNSI 11,._ k6z6tiak 6' �,._ k6z; tatqild tartGIII. 1ük a...,.-VS A sor� Bl)'lázt a VSZ valóban na-aáll Últill-.btlril,o, blÍa, A}n- 1yon fontos smrv07de a TUI-Ja á az arab orri.61� ö.-ze- nak, iJY mGködésOokben priofi-sen 68 o� 178 tqszerva.e- tút is kapnak a DJal)'&I' vllUla-�d. sok. Nemzetközi reodezv6nye-A T:Jll 11"� • �ri ken eayetlen eay alléilommál SZOT��-11.d&- sem apand,ki a VSZ 61 az..,._ � Pr'dgtíb6l B11"9ptnt,, • ban tömöriU6 v8llllta>k muu'b-1990-ig: fbl,,.,,._, iac1iíi fi'- hadnak méltatúa. tiöml mGkid6tt. 1990 6pdli- Magyan ....... mGldhllk a dban a TUI X. budapesti kon- aemzetk»,l 1unnet, ma11ar fcmmciájml kerillt sor a magyar a Rítltk6t (rlad6sul vuutu, a ffltitkár megv61aszt6a6ra, a VSZ VSZ nninkadna Jelenleg 11). javaslatára. Boo•• tov6bb? Ezek uti■ 611atatlanul fel - Nem eay szervezet jelenléte merül a k6rdá, mWrt fontoa dönti el a TUI sorát-és jöv6jét. az ITF-■ek a kapcsolata a Mésrázr61 nem lenne aabad VSZ-nel? itt semmiféle harcról besz6lni, Osziot6n mondhatom - az mivel éz ellentétes a TUI, az elmúlt évek tapasztalatai alap- abban lév6 tagszervezetek érde-jml - nem kimondottan csak a kei_ye� Mi � ös�[oglut a lröl-szimpátia és az önzetlen segit- csonos e lonyokon alapuló ség u, amely � ITF vezet6it _ együ""!íilrödést ��etj� vala-tudva, hogy a VSZ tagja a TUI- 1Uenny1 nemzetközi szovetség-
nak, s 6� �jék a ffltitirt - a geiéldának álljon itt az 1991-VSZ� tört6n6 tér&Yalásókra ben elfogadott, már megrefor-késztettk. . . mált alapsmbályuok sz:övegébl51 A szaks7.erVezeti J!lurabmi� két gondolat: .. ..4 KSZSZNSZ nemcsak •. dem� meanyd- mint nemzetközi szdvezet kor-vánu� Je!:'mtí, hanem egyben mányoktól, munkaadóktól á po-harcot 1s a tOmegbefolyás, a tag- litikai pártoktól, tovább6 a tag-sr.ervezetek megnerzbéért. Az szervezetei és t6rsult szerveze-ITF ezt a harcot folytatja mér tei ne111Zetközi kapcsolataitól � évek óta a TUI ellen, tel- jüggellenül míilrödilc. "A kölcsö-Jesen ok nélkül. Homtel7.Cl1l, nös bizalom feontartúa, az el6-szerencsére ered�énytelenül is. nyös együttműködés mea6nése lp;E, léptek k1 t6lünk, f6le& a nemzetközi szakszervezeti 1990-91-ben (orostok, rom6- mozgalom érdeke. 16 pédát ki-nol; csehek), ugyanakkor jöttek nált erre nébény hónappal ez-is bou.ánk (szlowíkVOS11tasok- el6�az �v os id6szak...�i-� az lIF-b61jöttek viil'al-, a kor .� a �lót stb .• s moit Colyáák a ko iiérz&lés.111e� � � ukrdnoklcol). ért, m,Jflt:&61;b slbkom•'liill il Az ITF a harcot váluztotta, bi2:onyit. Közlésükt61 e lapaám-nem fopdta el az egyilttmakö- ban helyhiány miatt voltunk dési ajéPJatnokat A „ffl csapút" kénytelenek eltelóntetni. 

Érdekvédelmi tárgyalások: 

I 11'1'. Jtílu" .?5. 
A Vas6ti &deke� Tanécs (V�T) ütésén napümd eMJU a MÁV Rt I. félévi tétmm és béradatarnak ilDlClrtetáa 61 a motivéciós rendszer tsvemtálck térJyalWt k6ttr vaksmvezetiink. MincWt t6ma mqvitalWraa következ.6 WT-1árgya)6son keriilt sor. A biv-1()1 napirenden a KSZ rendelkezései._...,._ .-.,e1t. A vita IZ6abotlt�sbCID tovibb lblytalódott, az átelmezés �éalegesf-..... a lr&elj6v6ben � --

f'JIJ5. (IIIJ,:ll\�(II\ 3. 

A munkáltató s2'.aknerve7.etünk rendelkezésére boc8'totta a MÁV Rt. 1. félévi létszém. és béradatait, valamint folylat6dott a KSZ eayes sabélyainak értelmez.ésér61 a616 köms illásfo1lalú kialakft6sa. A napi � felemelésével együtt jmó béremelés mértéká-61, a smlgálat itadására Contftott id6 meptélésérol, dijuáúról nem alakult ki eayetértés. l&Y az értelme:r6 kiadvény tovibb,a „ jelenhet DICI· 
V �zetlJ test.Qletek, közép- és alapszervezetek rendezvényei: 

fhcéa� létrebozásival és a motivációs rendm,r tervezet6vet, illetve � bérbesorolás és tarifamidaer lddolgo7áRvál kapcsolatos feladatok. 
í'JY5. 111/!.;ll\';'{II\ /(). 





4 

A VSZ jelenleg mfik6d6 pksl területi blmttsig 1994. június 34n megtartott vilasztúsal alakult meg. Tltk6r Lep.a 
Ris, a területi elveknek megfelel6 611:retéteHi bizottság Is e:ren a napon került megválasztásra. Kác'ibblek 10r6a a 
nem rendelked tagozatok képvlselc'iivel (gépáz.et, pályafenntartú á uert6ri szakszolgilat) - szavazati jogai -

Mellékvonal 
A kép egy pár éve még virágm állomást, Kétújfalut ábwol

ja, annak is a vágány7.áró és közúti sorompóját. Az állomás -
ma már táblás megállóhely - a tervezett mellékvonali profit
center vonalán fekszik. A valaha nagy forgalmú Barcs-Sellye
S ilclós-Nagyharsány (Villány) vonal fontos állomás volt. A 
környék - az Ormánság nyugati része - jelentös mel.Öga7.dasá
gi vidék. Jól múlcödö merogazdasági nagyüzeme ellátta mun
kával az állomás dolgomit. Talajjavító termékek, alapanyagok 
az állati takarmány üzemhez érkel.Ö áruként, gabona, cukorré
pa, kukorica, elő állat és fúzvessl.Ö, ami elhagyta az állomást, 
még külföldre is. A forgalom a korlátoi.ott tengelynyomás mi
att kezdett el csökkenni, majd a ga7.dasági - politikai változás 
megpecsételte az állomás sorsát. A már korábban megszűnt 
rakodóhelyek Kastélyosdombó, Zádor, Vitézipuszta sorsára 

K1adJa· Vasulasok Szab:tcn-CLClc 
Tcrulcll Uizott . .ig.t 
7602 Pécs, rr 1 , 
Tcl/Fax (72)211992,(05) 16-16 

jutott ez az állomás is. L---------------------------' 

A vonalon Középrigóc és Sellye között - 36 km hosszban - . . _ 
sehol sincs si.olgálat. Kettö helyen van sorompó, amely elött a _E�l a fejléccel edd•� o�szesen nyolcs�r �lálJcozhattak_ 061-� vasma-
vonat megáll, a vezető-jegyvizsgáló leszáll, lezárja a sorom- Séll. Sajn�s awnban a koltségek nagyarányu novekedése miatt a meajelen6lt aii-
pót, majd a vonat áthaladása után felnyitja a sorompót és vissza nete!te�unk kell. 

# • 

száll a vonatra. Az amúgyis alacsony sebesség - a vonalon 40 .. Kosi.onet � �agy3: \:asutas szerkeszt�ségenek, hogy lehef&6aet kaptunk az 
km/ • Ujságban teruletunk rov1d bemutatkozására km/órás alapseb�ség mellett 14 km hosszban �0 . óras se- Pár szót a DUNÁNTÚLI VASUTASRÓL: bességkorlátozás 1s van - e�l �ég hosszab�a váliJc. Teher- Az els6 számot még ,,kisipari" módszerrel, ollózással állitottuk a-, b,6bb a forgalom ezen_ 8:. szakasi.on mar teljesen_ �egszunt. A személy- területi számítástechnikai központ segítségével alakítottuk ki az újápnk fonni

forgalo� napt ot pár vona�l bonyo_lodtk le. Me�etre�dje_ a ját. Rendszeres írásokkal sajnos csak páran jelentünlc meg. A köü 1ondolatain
soks1.0n változg�kkal .a �eg l�hetsege� u�o� •� e.��ztja. kat a szerkesztöbii.ottság aláírással jelöltük. Rendszeresen megje1eot JrWva1 Spill 

�z el�gényedo. Ormansag meg l�tezo_ koldo�mol]at ve- Gábor, a területi bii.ottság titkárhelyettese; llohner Zoltán, a P6ca 6IJom'8i alap
szelyeztetiJc az alakítások. Ahogy az uzlet1gazgatósagot bemu- szervezet munkatársa és dr. Kovács László. mint a pécsi kultumlis aervcm'I. � 
tató írásban megfogalmaztam az ott dolgozó kollégáink mun- tileg jelentettünk meg ciJcJcet Karácsony Szilárdtól (VSZ KOB �ueúljo). HoTYátll 
kahelyének megtartásán kívül fontos feladat a környék infrast- Csabától (Si.ombathely Vontatási Fönökség ASZ-titkára), Izsák CMlbálól (NIi}'· 
rulctúrájánalc részét képel.Ö vasútvonal életben tartása - talán kanizsa Vontatási Fönökség ASZ-titkára). Többszöri felkérésünbé is csak bérom 
fejlesztése. olvasói levél érkezett hozzánk, pedig a visszajelzések nagyon jók voltak. 

Kettőezer példányban jelentünk meg, melyet eljuttatunk a péc,i terület vala-
mennyi si.olgálati helyére. Szinte mindegyiJc számban foglalkciztunk • vakm,:
vezeti oktatással, leírva a tervezett témaköröket, az oktatások helyufn6t, id6· 
pontját. Rendszeresen jelent meg tájékoztatás a művészeti élet lúreir61, propa
mokról, jegy- és bérletvásárlási lehetöségekröl. A „Jogász válaamr cfm4 rov 
tunkban a jogsegélysi.olgálat műJcödéséröl, egy-egy érdekesebb, 1Öbbcket malal· 

---s:c-=--- . . koztató problémáról közöltünk írásokat. ,,Hírek röviden" rovatunlcbm az 6ppeni 
� ��� 

alctuális szervezeti, vasúti témákról adtunk összefoglalót. 

... . · .  --� · 
Üzemi tanácsi választások eredményei 

1995. májusi üzemi tanács választásokon 84,68%-os részvétel volt a p6cai tcrii
leten. Kollégáink megértették a választás fontosságát, azt, ho&Y P �vi• 
let ilyen formája még több belesmlást biztosíthat sorsuk � 

Vasútmentes holdbéli táj lesz? 

a Vasutasok Szakszervezetének elért eredménye: 64,38%. A meaatatutt üzem 
tanács tagok és megblrottak megoszlása összesítve: 1 8  5 VSZ (65,6 %), 61  VDS1.S 
(2 1 ,63%), 17 MOSZ (6,02%), 3 Munkástanács ( 1 ,06%) és 1 6  Fiiuetlco (S,67%). 

, 

A DEBRECENI OLDALUNK NYOMAN 

,,POTYA UTASOK A SZAKSZERVEZET HÁTÁN" 

A VSZ soha nem tett különbséget 
Nagy figyelemmel olvastam a 
Magyar Vasutas 15. számában 
(1995. augusztus 3.) V au Zol
tán kolléga tollából megjelent 
„Potyautasok a szakszervezet 
hátán" cún(i eszmefuttatását. 
A témakörrel és az írás meg
kö:relítál módjával teljes mér
tékben egyetértek. 

Az elmúlt évek, az egyre a 
több új szakszervezet megalaku
lásával munkatársaink nem ele
nyésző része nem „átigazolt" 
egy másik szakszervezetbe, ha
nem csak kilépett, ,,szabadúszó
vá vált". Joguk van hozzá! Az 
indok mindenkinél más. E téma 
külön tanulmányt érdemelne. 
Egy biztos, hogy a törvény alap
ján minden kolléga mindenböl 
részesül, amit az érdekvédelmi 
szervezetek kiharcolnalc. 

témáról részletesebben a MUN
KA ÜGYI SZEMLE {1995. áp
rilis) 4. számában olvastam „A 
lcol!ektív szerződések az Egye
sült Államokban" clmú tanul
mányban. (Szerzője: Dr. 
Cseresné Kovács Zsuzsa, a Ma
gyar Munkaadói Szövetség fö
munkatársa). 

gyományokkal rendelkező 
klasszikus szakszervezeti érdek
védelemhez - hanem a munka
vállalók érdekében végzett tevé
kenység anyagi terheinek közös 
vállalását, a kiharcolt előnyök
böl való „tiszta lelJciismerettel" 
történö részesedését. 

A VSZ az ALAPSZABÁLY
ban rögzítette a tagsági vi
szonnyal járó jogokat. A mun
kavállalói érdekképviselet terü
letén soha nem ten kiilönbséget 
a nem szakszervezeti tagok hát
rányára Sokan nem tudják P.él
dául, hogy: valamennyi MA V 
Rt.-i, gazdasági társasági, MÁV 
Egészségügyi, Alapítványi stb. 
munkavállaló érdekében egye
dül a VSZ tevékenykedett egy 
esztendön keresztül, hogy az 
1994. évi szja-törvény alapján 
megszigorított, megvont me-

netkedvezmény 199 S-t61 vima
álljoo az eredeti 61�po� .4 
KST-k működéséhez �tlik 
óta a VSZ biztosltotta b bizto
sítja a forgóalapot. A KST-k 
tagjai sem mind VSZ ........ 

A kft.-k me,alakulü6úl a 
foglalkoztatás brzQlálc � kavállalói érdekek kmH16ba 
valamennyi dolgomst bamll a 
VSZ. Létrehozta az �• 
zeteket, hogy legyen kivel Jml
lektiv szerződést kötni. Sz a fel
sorolás csak néhány p61da: caepp 
a tengerben. Gondolom mAlok 
is osztomak Vass la)Jl6"pak vé
leményével, hogy a k6z ádeW
ben végzett munka anyagi •· 
heit valamilyen módon kiad& 
vállalással kellene bizla.dtal. 
Hogy az érdekvédelmi fellda
tokban is nagyobb ks,yen a ip,s
kaválla lói részt vfll41d� re
ménykedek, hogy a tnkaave
zeten kívül maradók 1apqi 
szándéka en5södoi � •• 

AaNfaM 
VSZ pálya1azd61kod611 Ja Az érdekvédelemhez awnban 

..... az elhivatonságon és a szak
értelmen kívül igen sok pénzre 
is szükség van" Ez pedig nem 
biztos, hogy felmerül a szalcszer
ve7.eten kivüliekbeo. Vass Zol
tán kollégánk Ausztria példáját 
emllti, ahol „ valamennyi mun
kavállaló érdeklcépviseleti hoz
zájárulást f aet törvényben sza
bályozott alapokon ". 

A kollektív szerzödés az 
Egyesült Államokban is vala
mennyi munkavállalóra kiterjed, 
ezért ..... A munkavállalókat kép
viselő, általuk e"e a célra meg
választott szakszervezetnek a 
képviselettel összefiiggő költsé
geit tehát a munkavállalók fede
zik. Pénzügyekről lévén szó, a 
törvény szigorúan és részletesen 
szabályozza, ki és milyen felté
telelckel szedheti be a dolgozók
tól a költségek /edezeJét ... Ez az 
alapja annak, hogy minden mun
kavállaló és újonnan fe/ven dol
gozó fizesse az érdekei képvise
letével kapcsolatban felmeriilő 
költségeket. Az adon munkahely 
megtartásának, illetve az új dol
gozó felvételének egyben ez a 

feltétele. Azt azonban a szak.szer
vezet nem követelheti meg, hogy 
az újonnan belépő az állás e/
nyerése érdekében szakszerveze
ti taggá váljon". Ebből tehát ki
tűnik, az hogy a munkavállalók 
az előnyök megkülönböztetés 
nélküli érdek.képviseletéért nem 
csak a közvetlen szomszédsá
gunkban, hanem jóval messzebb 
is közös anyagi „áldozattal" 
(mely akár honnan nézzük, önös 
érdeket jelent) hozzájárulnak. 

Utasaluljáró Nyíregyház6n 

Eszembe jutott: évekkel ez
el6tt olvastam a Reader's Digest 
VÁLOGAT ÁS-ában egy inter
jút, ami Bill Clintonnal (akkor 
még nem volt az USA elnöke) 
k&zült. A riporter többek között 
meaJcérdezte tlSle, hogy egyet
át-e azzal, hogy a nem szakszer
wzeti tagok is fizetnek a szak
�k a kollektív szer
z&l6s adta el6nyökb{il való ré
Ht Ndáiilrér(1 Clinton válaa.a 

az volt. bo&Y o.fel-
.... ., .... w ji-

-�-Sámonua 
;ott. de bele-

...,_ 1:. xeJe. 2 

Az MSZQSZ Ill. kongresszu
sának határozata nem a Munka 
Törvénykönyve olyan irányú 
m6dositWt kezdeményezi, 
bogy a kotlebiv szerz6désck 
ctak az azt megtötc., szakuer
vnetek l8gjaira vooalkommak 

ez DC1P1 is bili méltó a ha-



1995. AUGUSZTUS 30. MAGYAR VASlff AS 5 

t::::[ ===A=U=S=Z=1=
1

R=I=Á =B=A =N = L= Á=T=T=U =K==- = -= -� .... 11: ====- = -==A='=T =AL=A =K=UL=Ó=B=AN=====:il 
KÖVETENDŐ OSZTRÁK PÉLDA 

, 

Atalakulóban a járműjavítás 
A VSZ j6rmQjavit6 kft.-k in
tú.6bimtts6ga tizenkét fös de
leg6ciója 1995. június 27-28-

'8 szakmai IUogatbt tett 
Ausztri6ban a St. Pöltenl és a 
Floridsdorfl J6rmlijav(t6kban. 

Június 27-én St. Pöltenben a 
kűldöttségünlcet Josef Etlinger 
úr, a St. Pölteni könet 57.aks7.er
vezeti vezetője és Gerhard 
Sumetsberger üzemvezető-he
lyettes fogadta. Az üz.emlátoga
tás során a házigazdák átfogó 
ismereteket adtak az osztrák vas
út gazdasági és szervezeti felépí
téséről. Elmondták, hogy az 
osztrák állami vasúttársaság 
(ÖBB) 1995. Január elsejétől 
önálló gazdasági társaságként 
múködik. A vasút két részből áll: 
kereskedó és infrastruktúra 
blokkból. A kereskedő vasút 
önfinanszíro7.6 azaz a bevételei
ből gazdálkodik. Az infrastruk
túra (pálya) fenntartása állami 
feladat, de az pályahasználati 
díjat fizet az államnak. 

A járműjavítók a kereskedő 
vasúthoz tartoznak. A járműja
vítás és fenntartás új rendszer
ben úgynevezett profitcentru
mok s:zennt történik. A gépészeti 
igazgatóság megszúnt, helyette 
vontatójármú, személy- és teher
kocsi blokkokat hoztak létre, 
melyekhez a jérntújavítók és a 
vontatási fónökségek tartomak. 
Az átszerve7.ésben érintett mun
katársaikat jármúJavitóknál, il
letve a vontatási fónölcségeken 
foglalkoztatják. Hat járműjaví
tó van, melyekben összesen 
nyolcezer fő dolgozik. St. 

Pöltenben 1100 fő foglalkozik az 
ország valamennyi cli7..elmoulo
nyának Javításával. 

A javításokat szoros ciklus
rend szerint végzik. A járrQúja
vítók önálló gazdálkodó egysé
gek. A vasúttól kapott megren
deléseken túl külső megrendelé
seket is vállalnak, mivel nyere
ségorientáltak. A javítás hagyo
mányos, idős, de jól karbantar
tott gépeken, szervezetten fe. 
gyelmezetten folyik. 

Ausztriában is problémát 
okoz, hogy a kereskedő vasút ön
finanszírozó, ezért négymilliárd 
osztrák schillinggel {A TS) keve
sebb jut a következ6 öt évben 
járműfenntartásra. Emiatt az 
összlétszámot háromezer fóvel 
kell csökkenteni. Érdekesség, 
hogy nem az üzemek pnvatizá
lását tervezik, hanem a moder
nizációjukat szorgalmazzák. 

Az üzemlátogatást követően 
Heiz Gerle, az üz.em vezetőJe is 

• köszöntötte delegációnkat és 
részletesen ismertette az üzem 
profilját, tevékenységét. 

A látogatás alkalmával meg
tekintettük a három éve épült és 
a legkorszerűbb berendezések
kel felszerelt szakmunkásképző 
iskolát. Az inté7.rnényben a kép
zés géplakatos, hegesztó, forgá-

Vállalkozunk: 

csoló, villanys7.ereló, elektroni
kai SZBlcmában történik. Az ok
tatás ingyenes. 

Az üz.emlátogalást követő kö
tetlen beszélgetés keretében 
kaptunk választ a bennünket leg
inkább érdeklő kérdésekre. 
Megtudtuk, hogy a St. Pölteni 
járműjavítóban valamennyi 
munkavállaló az osztrák vas-

. utas-szakszervezet (ÖGB) tagja. 
A nyugdíjkorhatár jelenleg 53 
év. A minimálbér tízezer schil
ling az üzemben foglalkoztatott 
munkások átlagbére J 4 OOO ATS, 
az alkalmazottaké 18 OOO A TS. 
A járműjavítókra is érvényes 
vasúti bértábla kétévente átlag 
kétszázhúsz A TS emelést bizto
sít, melyet most dolgoznak át 
nyereségérdekeltségű bérformá
vá. 

A jármújavítókat nem szándé
koznak privatizálni, ehelyett a 
nyereségorientált érdekelt önel
számoló egységként való múlcöd
tetésüket tervezik hosszú távon. 
Bár csökkent a munkaellátott
ság, mégsem alkalmaznak elbo
csátást. Helyette a nyugdíjazást, 
és egyéb aktív eszközölckel, pél
dául létszámstop bevezetésével 
és átképzéssel oldják meg a fog
lalkoztatási gondokat. Folyama
tosan végzik a járműjavítók pro
filtisztitását, de nem kényszerí
tik őket egymás közötti versen
gésre. A hivatalos programok 
végén csatlakozott hozzánk 
Erick Klarer, az ÖGB nemzet
közi titkára IS. 

Másnap - június 28-án - a 
F/oridsdorfi Jármújavítóban 
Jozef Reider, a bécsi körzet 
szakszervezeti vezetője és he
lyettese Ludwig Rapfetseder töl
tötték be a házigazda szerepét. 
Elmondták, hogy a Floridsdorfi 
Jármújavltóban nyolcszáz fő 
foglalkozik elővárosi villamos 
motorvonatok javításával. Ki
egészítésként külső, idegenfeles 

munkát is villalnak. A profil
tisztítás keretében a villamos 
vontatómotorok tekercselése 
1996-tól Linzbe kerül, ahol a 
villamos mozdonyok javítása 
történik. A fels7.ahaduló munka
erőt más munká kra - jármű
szekrény-javltás - csoportosít
ják át. 

A javítás itt is koros, de jó ál
lapotú gépekkel, szervezetten 
folyik. Kiemelt figyelmet szen
telnek a környezetvédelemre, így 
például a keletkero hulladéko
kat válogatva tárolják. A cég 
keretében itt is működik egy 
szakmunkásképző. A modern 
felszereltségű iskolában 9-10 
ffire jut egy oktató. Forgácsol6-
kat, lakatosokat, hegesztőket, 
elektronikai és irányítástechni
kai szakmákban folyik a képzés. 

A hivatalos programok utol
só részeként Reider tájékoztatott 
bennünket az Európai közösség
hez tartoz.ás előnyeiről és hátrá
nyairól. Kiemelte, hogy a töke
áramlás szabadságából adódóan 
a nem1.eti iparágak számára ki
tárulkozik a versenyhelyzet. 
Részletesen beszélt a vasút fo
kozódó terheiről, illetve foglal
koztatási gondjairól, így említést 
tett a járműjavltólctól megvont 
állami támogatásokról is. 

Az előadó szót ejtett a szoci
ális helyzet észrevehetó romlá
sáról, amit például a huszonöt
százalékos lakbéremelés jelez, 
valamint az Ausztriában is egy
re nagyobb mértéket öltő búnö
zésról. 

A rendkívül dús és hasznos 
program magyar résztvevői va
lamennyien egyetértettek abban, 
hogy a MÁV és a hozzá kapcso
lódó gazdasági társaságok átala
kítása és nyereségessé tétele so
rán az Ausztriában bevált mód
szere/cet kellene alka/mami, kü
lönösen a humánpolitika terüle
tén. 

Kis Tamb 
intézoöizottdg titkára 

.. A minimálbér 10 ezer schilling" 

MÁV DEBRECENI 
, ,, , , 

JARMUJA VITO KFT. 
4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 

- vasúti tartálykocsik bérbeadása 

- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és fővizsgálata 

- nyitott és különleges kialakítású teherkocsik (kamionszállító), tartálykocsik, 

tartálytest gyártására 

- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fődarabok gyártására, javítására 

(légféktömlők, laprugók, ütközők stb.) 

- vasútüzemi célú, muzeális, nosztalgiakocsik felújítására 

- daruk, tolópadok, acélszerkezetek gyártására, javítására. 

Felvilágosítás: Vállalkozási osztály 

Tel.: 52-346-800/283, fax: 52-314-725 

Vasúti telefon: 03-29-86 

EZUTÁN MIRE SZÁMÍTHATNAK? 

Privatizáció, kérdőjelekkel 
A Nyugati p61yaudvar szak
szervezeti blzottdga és a he
lyi üzemi tan6cs kö:r.ös ülésin 
kapott t6jékoztat6st az 6110-
mú takarltádnak priv1tiúl6-
16ról A tisztúgvlselók feszült 
csendben hallgatt6k az 6110-
mbfönök t6jékoztat6j6t. 

Az állomásfőnök-helyettes 
tájékoztatója nehézkesen indult, 
mert úgy tünt, az előadónak is 
nehézére esett elmondani a té
nyeket. A MÁV Rt. budapesti 
üzletigazgatósága szeptember 
elsejei idóponttól az állomás ta
karítását külső vállalkozóval 
végezteti, és így a szerzódés 17 

ember munkáját teszi felesleges
sé. A kft. a felszabaduló mun
kaerő csak egy részét veszi át 
továbbfoglalkoztatásra, mérle
gelve a munkába járás tájékoz-

tatását. A szerződésben rögzített 
takarúási díj 1, 7 forint négyut
méterenként, ami az állomásnak 
mintegy kétmillió forintba kerül 
havonta. A szolgálati vezető és 
gazdasági helyettese számítiso
kat végzett, melyből kiderült, 
hogy az elbocsátott dolgo7.6k évi 
bérköltsége négy millió forint: 
„ igy lesz gazdaságosabb a 24 
milliós kiadás a 4 mi//ióssal 
szemben." 

Az üzemi tanács elnökének 
felvetésére, hogy a végkielégí
tések kifizetésénél a munkálta
tó a törvényi szintet alkalmazta 
a kollektív szerrodéssel szem
ben, az állomásfőnök-helyettes 
azt válaszolta, hogy megvizsgál
ják a problémát. Amennyiben 
jogosultak a dolgo7.6k a 60 na
pos felmondási időre, akkor a 
különbözetet kifizetik ... 

Nógrádi Regionális 
Vasút az Ipoly mentén 

Várhatóan október l-jétől regionális vasúttársaságokat hoz 
létre a MÁV - az első három egyikét Balassagyarmat szék
hellyel Nógrádi Regionjlis Vasút néven az - Ipoly mentén 
korábban megszűnéssel fenyegetett vonalakra. A másik kettő 
Vésztő, Illetve Villány székhellyel jönne létre. Az úl szerve
zetet profitcenter jelleggel óhajtja mfiködtetnl a MA V, s az 
lesz a lényege, hogy kimutathatóv6 v6lik az érintett vonalak 
költsége és 6rbevétele, ezzel a hasma, illetve veszt�ge Is. 

A késoöblekben eukből a t6rsadgokból jöhetnének létre • 
MÁV-tól független vasúti társaságok. 

A tervek szerint a jövő év elejétől az országban további 26 
regionális társaság keuli meg működését. A tervezett változá
sokról nem régen táJékoztatták az érintett több mint 20, zöm
mel nógrádi kisebb részt Pest megyei település polgármeste
rét. A helyi 6-dckú vasúttársaságok létrehozását ezt megelőző
en már a veszteséges vonalak esetleges megszúntetése kapcsán 
országszerte tartott fórumokon megpendítette a MÁV. Mint 
ismeretes már korábban is felmerült, hogy az önkormányza
tok, a v�út, a helyi gazdálkodó szervek, esetleg pé.nzintézetek 
közösen mt1ködtetnék a legalább nullszaldóssá felJavltott vo
nalakra létrehozott társaságokat. Az októbertől létrehozott pro
fitcenterek a MÁV-tól független társaságok előfutárai lenné
nek, ebhez azonban mindenekelótt nyereséges működés szük
séges. 

E kérdésben a vasutasok egyelőre borúlátók - okulva az 
évelckel ezelőtt hasonló megfontolásból létrehozott és megbu
kott körzeti üzemfőnökségek tapasztalataiból. Sokan úgy vé
lik, a mostani próbálkozás kísértetiesen hasonlít a korábbira, 
csak másképp hívják. Kérdés,. vajon mit�/ lesz nyereség� � 
Ipoly menti vasúttársaság, miután az énntett vona18;1' kozul 
mindössze a Balassagyarmat-Budapest sebesvonat, illetve a 
romhányi lcirándulóvonat látszik üzleti alapon múködtethető
nek. 

Az Ipoly menti regionális vasúttársaság fen�tartásához egyéb
ként az érintett önkormányzatok többsége haJlandó tám�gatást 
adni. A balassagyarmati önkormányzat évi 400 e7.er fonntot e 
célra már meg is szavazott. 

JOTUDNI 
HA A MUNKAVÁLLALÓ KEZDEMÉNYEZI 

A VSZ képviselóje felvetette, 
hogy e tijékoz&atás nem késő<, 
a szolgálati va.et6 azt a vilaszt 
adta, hogy 8U&UsztuS 14-én te
lefoniltak a MA V Rt üzleti&az
gatóságról, bo&Y a privatiz.ációs 
szermdést aWrták. a kft.-vel. Az 
állomás vezetése augusztus 15-
én tijékoztatta az érdekelt szer

vez.etek vez.etöit, amelyről jegy
rokönyv is készült. 

Egy sz-tag talcaritónő kérdé
sére, hogy az itt maradók ezután 
mire számíthatnak, a szolgálati 
vezető szintén nem tudott vála
szolni. 

Közben a listára került dolgo
zók többsége átvette a felmon
dólevelét és a végkielégítést, és 
megkeulte a munkanélküli vas
utasok életét. 

(Tonzor) 

, 
, Atszervezes 

kérdőjelekkel 
A MÁV Rt. vezetése augusz
tus elején eljuttatta a repre
zentatív szakszervezetekhez az 
üzemirányítási rendszer mó
dosltására kidolgorott javasla
tát. A Vasutasok Szakszerve
zete forgalmi és értékelitésl 
intézöblzottsága (FtIB) véle
ményezte a dokumentumot, 
melyből néhány - elsősorban 
a munkavállalókat közvetlenül 
érintő - részletet közlünk. 

A FÉIB a munkáltatónak 
megküldött írásos véleményé
ben kifejtette: a tervei.etben fog
laltak többségével egyetért. 
Ugyanakkor hiányolja hogy az 
elóterjesztés csak az átszervezés 
elónyeil sorolja fel, a hátrányait 
nem veszi számba. így nem ad 
választ arra, mennyibe kerül az 
átalakítás és mennyi idó alatt 
térülnek meg költségei, hogyan 
kívánják megoldani az alacsony 
végzettségú dolgozók tovább
képzését, vagy a korosztályos 
hiány pótlását míként fogják 
megoldani? 

A tervezet legnagyobb hiá
nyossága, hogy nem fog/a//c(Jzik 
a felszabaduló létszám e/he�ve
zéséból fakadó gondok kezelé
sével. A FÉIB természetesen 
ragasz.lcodik ahhoz, hogy a VSZ 
az érvényes MÁV Rt. kollektív 
szerzódés szabályai szerint ér
vényesíthesse a szakszervezeti 
jogosítványait a munkavállaló
kat érintő kérdések rendezése 
során, mind központi, mind he
lyi szinten. 

Czlkó Barnabás 

A rendkívüli felmondásról 
A hozzánk érkezett levelekből 
az állapítható meg, hogy a 
munkavállalói rendkivüli fel
mondás szab'1yal viszonylag 
kevésbé ismertek. Mindenek
előtt felmerül a kérdés, hogy a 
munkav6llaló mely esetekben 
élhet a rendkívüli felmondb
sal? 

A munkáltatót munkasl.erzó
dés alapján foglalkoztatási és 
munkabérfizetési kötelezettség 
terheli, ha ezen kötelezettségét 
megszegi ez ok lehet arra, hogy 
a munkavállaló rendkívüli fel
mondást gyakoroljon. A munka
bér nem fizetése a gyakorlatban 
eddig nem volt példa, előfordult 
az.onban (több esetben is), hogy 
a munkáltató megszegte foglal
koztatási kötelezettségét. A 
munkáltató konkrétan munka
szerzódést kívánt módosítani, 
ehhez azonban a munkavállaló 
nem járult hozzá, igy kialakult 
az a helyzet, hogy a munkáltató 
a munkavállalót egyik munka
körben sem foglalkoztatta, ezért 
a munkavállaló rendkívüli fel
mondást alkalmazott. végül a 
köte:ezó egyeztetésen „meg
egyezés" szúletett. 

Egy misilc esetben a munkál-

tató a munkavállalót képesítésé
tól eltéró munkakörben kivánta 
foglalkoztatni. a munkavállaló 
ez esetben is rendkívüli felmon
dást alkalmazott. 
Mi II helyes eljárást 

Ha a rendkívüli felmondást a 
munkáltató elfogadja, a munka
vállaló munkaviszonya azonna
li hatállyal megszúnik, a Mll!lka 
Törvénykönyve 96. §-a alapJán. 
Ez esetben a munkavállalót 
megilleti a munkáltatói rendes 
felmondás esetén járó átlagke
reset, illetve a végkielégítésnek 
megfeleló összeg is. A munka
vállaló ezen felül követelheti fel
merült kárának megtérítését is. 

Ha a munkavállaló rendkívü
li felmondással kíván élni, ez 
alaposan meggondolandó, 
ugyanis a felmondási ok valósá
gának bizonyúása a munkavál
lalóra hárul, annak sikertelen
sége esetén a rendkívüli felmon
dás jogellenes. Súlyos követ
kezménye van annak is, ha a 
munkáltató nem fogadja el a 
munkavállaló rendkívüli fel
mondását, és a munkavállaló ra
gaszkodik munkaviszonyának 
azonnali hatályú megszüntetésé
hez, ezt a munkáltatónak telje-

síteni kell ugyan, de alkalmaz
hatja a Munka Törvénykönyve 
101. §-át, azaz úgy tekinti, hogy 
a munkavállaló jogellenesen 
szüntette meg a munkaviszonyát. 
Elckor a munkavállaló lcöte/ezó 
egyeztetést leérhet, majd munka
ügyi bírósághoz fordulhat, a 
Munka Törvénykönyve 200-
201. §-ai alapján. Végül is a bí
róság dönt abban a kérdésben, 
hogy megalapozott volt-e a mun
kavállaló rendkívüli felmondá
sa. 

Fontos tudni, hogy a rendkí
vüli felmondás jogát az ennek 
alapjául szolgáló okról való tu
domásszerzéstől szárnitott há
rom munkanapon belül, legfel
jebb azonban az ok bekövetke
zésétól számított hat hónapon 
belül lehet gyakorolni (a mun
kanapokat a munkáltatónál 
alkalmazott munkarend fiJye
lembev�telével kell számítani.) • 

Tekintettel arra, hogy a mun
kavállalói rendkívüli felmondás 
szabályai hézagosak és az ok 
megité/ése is nagy fokil körülte
kintést igényel, cél.sz.erú, ha előt
te a munkavállaló tájékozódik a 
szakszervezet illetékes tisztség
viseMjénél, illetve szalcértójénél. 

Dr. Garabon S6ndor 
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TOPRENGES A BAL 

Ülésrendből értékkategória A baloldal és a jobboldal vi
szonylagos fogalmak, ezért bi
zonytalanság tapad hozzájuk. 
Számolnunk kell zavaros, ellent
mondásos, megtévesztő haszná
latukkal. Ha kimondjuk a balo/
dal-jobbo/da/ ellentétpárt. gon
doljanak a"a, hogy mihez mér
ve, mihez képest baloldali_ vagy 
jobboldali. Mert mindig valami
hez vagy valakikhez viszonyítva 
lehetünk bal- vagy a jobbolda
lon. A baloldaliság nem tudomá
nyos, hanem politikai fogalom. 
Ezért nem is egzakt tudományos 
módszerekkel közelítünk hozzá, 
hanem politikai nézőpontból. 
Mindemellett a baloldali jelző, 
a baloldaliságfoga/ma önmagá
ban is használható, értelmes 
kategória, hiszen ezzel a kifeje
zéssel jelöljük azokat a politikai 
pártokat, mozgalmakat, szerve
zeteket, áramlatokat. azokat az 
embereket. tisztségviselőket, 
amelyek s akik vallják a balol
dali értékeket, eszméket, vállal
ják cselekvő képviseletüket. 

Ballce7.eS kézilabdám .... Bal
lábas focista .... balszerencsés 
turista .... Ballépés .... Balsiker 
.... Balra át! Balra hajts! .... Min
dennapos szóhasználataink. 
Mint ahogy a politikai életben 
az, hogy baloldali ember, balol
dali gondolkodás, baloldali párt 
stb. 

Mit jelent tulajdonképpen a 
baloldali szó? Honnan ered a 
baloldal fogalma? Eléggé köz
ismert és meglehetősen egysze
rű a magyarázat. A francia for
radalom parlamentjében a bal
oldali széksorokban ültek a for
radalmi tábor képviselői. Ez az 
ülésrend később megszokottá 
vált, s a munkásmozgalom cél
jait, a haladó polgárságot kép
viselték. 

Amióta azonban a baloldal 
fogalma térbeli pozícióitól ér
tékkategóriává vált, a baloldal 
és a jobboldal a politikai szín
tér polarizáció tengelyévé lett. 
Hiszen, ahol van baloldal, ott 

Stabilitás és 
bizonytalanság 

Az egyik civilszervezet ve
zetőjéhez mentem. minthogy 
azonban az a/elnöknek más 
ügyben sürgősen el kellett 
távoznia, a csendes környe
zetben cseverészni kezdtünk 
az egyesület titkárnőjével. 
Először csak a nyári kániku
/áró/ ejtettünk swt. de csak
hamar előkerültek a közelgő 
energiaár-emelések, az isko
lakezdéssel járó kiadások, a 
megélhetés mindennapos 
gondjai. Szinte észrevétle
nül, nyakig merültünk a po
litizálásban. 

Megtudtam beszélgető 
j,artneremtöl, hogy 43 éves, 
elvált asszony, két '8Yennek 
anyja. Műszaki végzettségű, 
de erősen vonzódik a képző
művészethez. különösen a fes
tészethez. Volt már munka
nélküli is, most jelenlegi be
osztása mellett vállalkazik is, 
kozmetikai cikkeket árul. 
Kényszervállalkozás, mert 
nem adódott más tevélrenysé
g i terület, a pénzre pedig 
nagy szükséges van. Amikor 
munkanélkiiliként járta az ál
l ás hirdetéseket, mindenütt 
azt mondták neki, hogy 35 
éven aluli nőket keresnek. ő 
már „öregnek" számít. -
Pedig látja - fordult felém 
-, még jól nézek ki, életem 
teljében vagyok már, van mö
göttem teljesitmény és még 
sok időm lenne hátra. 

Ahogy bemelegedtünk a 
beszélgetésbe és e/mélyed
tünk az ország helyzetének 
taglalásába. a jövő kilátásai
nak latolgatásába. szükségét 
érezte többször is hangsú
lyozni, hogy ő „se nem bal
oldali, se nem jobboldali." 
Neki van ugyan véleménye a 
dolgokról, és azt meg is 
mondja, de ez nem baloldali
ság és jobboldaliság. Monda
nivalójának tartalmából, a 
társadalmi jelenségek kriti
kus megitéléséből azonban 
egyértelműen kiderű/t, hogy 
csalódott a rendszerváltás
ban, rossznak, elkeserítőnek 
tartja maga és családja hely
zetét, kilátástalannak érzi a 
holnapokat. Mint mondta, el
vesztette azt a biztonságérze
tet, amelyet 1990 előtt élve
zett és tennhzetesnek tekin
tett. A karábbi stabilitás és 
kiszámllliatóság helyett most 
minden bizonytalan, kép/é
kelt)', zavaros. 

lgy mondta, e szavakat 
lta.rználta az a 4-1 éws, két
gyen,,eka a.r.rzony, az a ha
t4rmott wle•11}'1i utkánuJ, 4 

all ,.• ,._ baloldali se 11e111 
� ... 

-Mr-

jobboldal is, és fordítva. Követ
kezésképpen, ahol vannak balol
dali válaszok és megoldások, ott 
vannak jobbo/da/aik is. Termé
szetesen ezek lciilönböznek. 

Az alapvett'i különbség az, 
hogy a baloldal válaszai és meg
oldásai a társadalom nagyobb 
részének érdekeit tartják szem 
előtt. Jóllehet a törésvonal ál
talában a bal- és a jobboldal 
mentén jelentkezik, ugyanakkor 
nem lehet minden kérdést. prob
lémát, feladatot e"e a leegysze
rűsített képletre felfűzni. 

Erre annál is inkább ügyelni 
kell. mert a két oldalon belül is 
vannak balközép és jobbközép 
politikai erők, valamint szélső
ségek is. Mindez differenciált 
megítélést követel. különösen 
olyan váltow, átmeneti korban, 
mint amilyenben élünk. Súlyos 
tévedésekkel, vagy károkkal jár
hat a merevség. az árnyaltság 
hiánya, a fekete-fehér leegrsze
rűsítés. 

,, 

Ok így látják 

-kádor-

..... Megszűnik a szociális ellátórendszer, leépítik az egyetemi 
oktatást, eltávolítják az oktatók jó részét, tönkremennek a folyóira
tok, a könyvkiadók, a tudományos kutatóintézetek. Alulnézetből min
den sivár, szegényes és lassanként működésképtelen. Felülről, per
sze mindez kevésbé kétségbeejtő, az új gazdasági elit mással van 
elfoglalva, ott egyenlőre az okoz fejtő rést, hogy a sikeres bankárve
zér vagy privatizátor mi(yen autómárkát vegyen. melyik tengeri szi
getre utazzon nyaralni, és milyen legyen a most épülő pasaréti villa 
úszómedencéje. " 

Pomogáts Béla, irodalomtörténész 
* 

..... Úgy fizetünk a tömegköz�ekedésért, mintha gyorsan, ponto
san és kényelmesen utaznánk. Ugy fizetünk majd tandíjat, mintha 
európai oktatást kapnánk cserébe. és úgy fizetünk a házunkat építő, 
felújító, festő-mázoló szakembereknek. mintha olyan házat építenénk, 
amelyben minden szép és jól működő. Egy kicsit azért hü(yék is va
gyunk. balekok vagy pipogyák. Akkor is fizetünk, sót még borrava
lót is adunk, amikor a sarkunkra állhatnánk." 

M 

· 
Furmann Imre, közíró 

Népszava, 1995. július 21. 
* 

,. ... Egy nemzetközi statisztika szerint korrupció tekintetében mell
bevágóan elől állunk a világranglistán: az európai országok között 
csak Törökország, Görögország és Olaszország előz meg bennün
ket .... Sajátos, hogy nálunk van szervezett bűnözés, de nincsenek 
bűnözök. van feketegazdaság. de nincsenek feketén gazdálkodók. 
létezik adócsalás, de nincsenek adócsalók. van korrupció. de nin
csenek korrupt emberek. Mindenki tiszta - és mindenki korrupt. " 

* 

Léderer Pál, újdgiró 
Népszabadság, 1995. július 18. 

„Mi azon az állásnonton vagyunk, hogy az erkölcsi normákat nem 
lehet a gazdasági életből sem kikapcsolni. Mert az negatívan vissza
hat magára a gazdasági életre. A másik legfontosabb kérdés az 
emberi méltóság kérdése. Az embernek, mint személyiségnek, alá 
kell rendelni a struktúrákat, az intézkedéseket, igy a gazdasági in
tézkedéseket is". 

Tóth Károly, ny. református püspök 
Népszava, 1995. július 8. 

* 

.,- Vajon ismerjük-e még a mi szócska értelmét. az együtt és a 
magunk szó jelentését? - tette fel a kérdést Göncz Árpád Jászbe
rényben, a Jászok világtalálkozójának nyitó ünnepségén.� Ha eze
ket elfelejtjük, egymásnak nem felebarátai, hanem farkasai leszünk. 
De nemcsak egymást tépjük szét, hanem többet is annál, a közös 
magyar jövendőt. 

Göncz Árpád köztársasági elnök 
Népszabadság, 1995.július 31. 

- páft-

Tóth Mihály 
1. telep 
6769 Pusztaszer, Felszabadulás u. 17. 
Tel./fax: 62-375-279 

Őn is vegye igénybe a hazai és az export piacon több évtize� ·••� 
rendelkező gépipari vállalkozásom szolgálatatlHlf/ 

Vállajuk: 
· haszongépjárművek, mezt'igazdasági gépek, mozdonyok és vasú� 

allcatrészeinek gyártását, ' 

· fémsi.erkezetek, fémtömegciklcek és 
· hajtóművek készítését. 

F ogaskere'kgyártás felsőfokon: 
· egyedi és sorozatgyártás, 
· teljes típus- és méretválaszték (m=l-16 mm, d=20-1200 mm) 
· mart és kösi.örült kivitelben. 

A minőséget a magyarországi élvonalba ta 
gépparkunk biz.tosltja az Önök számár, 

További részletes információval az alábbi cimen állunk rendelkezésükre: 
6760 Kistelek, Ensébet u. 48. Telefon: 62/364-SSS TeVFax: 62/364-774 





Géeész Sportnap 
Na,ybftimiak diúodamr aycdk el a v6ndorkilpit 

Neg1a.a:-ctI ••l-ai6adD.,._.__nad1dlaes 
•VIZ-f lkff A hMtl ....... ....,....,. ....... 
upJ6t. T...an ._....., .... takWl.,._,■t elll •••-
_,....,. __ ,,..,._.,._._ .. ILI •••11 d„l 
............... k•pcal6dott • .,.......,. 

Az id6pont jobb kiril..,...,• i1 k6aönbet&m ez u 61Glej6-
vetel �16rte c61j6t. miuerint a \lontalúi fnn6b6aek 61 a mGuald 
kotNiuo\placok dotaomi mio61 naayobb mmbllo ianeaj6t mea 
ea,m6lt 61 lalróbelyilkb6z tivol es6 1'jakal : A debleceni amva&: kiteaalc mquk&t, mert a lp0l't01'1i lehe
t.tW1eba t6l lzmDOI át&el proaramot is öuzeQUtottak a 18-tól 
20-ia 11116 b6romnapo1 összejövetelre. Neve7.etelen mepzbeuük 
1 hortobqyi bfdi vWrt, 61 a debreceni vngkarnev61t is. 

A 16pmeti intá6bimttsi1 v6ndodcupAj'611 fbly6 ldspályá lab
dar6a�z6■elcca kilenc csapat vett r6szt. A sportrendezv6oye
ket Molúr 1mm a debreceni iizletiPZ&atólia 1� olZtilyi
Dllk vezet6je nyitotta me,. A rendezv6oyt mepsztelte jelenlb6vel 
llis{, 7.oldm, • MÁV Rt. vezáipzplója, Kisteldci Mih61y, • 1� 
alti 81om61y vezet6belyettese, Szombathy G6za, az üzleti1az1a
t6"8 me1bimtt isazptója, valamint Tui Gébor iPZ&atóhelyettes 
is. 

A ldmlelcmsorom ercdDMOyek6ot - a GIB dzsemborik törté
net6ben milodlmr - a Nagykanizsai VSZ alapuerveat csapata 
vihette haza a serleget A máodik helynek a hiziaama debrece
niek, a bronmmes belye7.6snek a zAbonyi koctiuol1'1at csapatai 
örülhettek. K6t IICl}'cdik belyedst adhattunk it, mert a smmbalhe
lyi á a miskolci ffit6hiz dol1omib6l verbuvilt csapatok fej-fej 
mellett végeztek. ·A miskolci gérda e7.eD felül a legsportmrdbb csa
pat dijit is kiádemelte. 

Az els6 dijat - a GIB ViodorlcupAt - dr. Mérkus Imre, a Vas
utasok Smbzervczete elnöke nyújtotta ét. A többi dijamtt Pásku 
Ferenct61, a VAKÓ Bt ve7.et6jétól, a 117.daúai túsali1 iltal fel
ajánlott serleaeket vehette it 

Köszönjük a sportnap valamennyi 17.erveziljmek 6s rtsztvevőj6-
nek a kitdoő szervez6st, az aktiv ho:a.á61lást. Nekik kösmobetően 
6gy b6cs6ztuok a d7Semborit61, hogy: jövőre veletek valahol...! 

Országos Ifjúsági Találkozó 
Ond&• IIJ-'11 TaWkoa6t tartott auauatas 11. fi 21. Udtt 
a debnceal teriletl aakawnaet. A kedved programok u or
sd& wlnden poDtjú61 Ide vouotdk u á'deklldftet. trkeztek 
v•tW&ek Z611onyb61, Szomb•tbelyrll, Pklrll, Vazpr6mb41, 
V6rp..,tú'61, CeDdllDAlkrffl, BudapatrGI, Miskolcról, IW-K6-
polúnl, Ki16ju611úr61, Nyf"l)'b6úról, Pilplkladinyból 

Az i1j61qi lll6lkozó eW ao- n6ztük a pirjit ritkit6 csodila-
m6nye: a vsz elnöke dr. Mir- tol Viriabmev61t 
kU1 1mm ffirumot tartott. Ezudm Azt hiszem. m.t az 6bo6nyt le 
diakóval e,ybelcötött inerke- 1C1D lehet Imi, ezt ugyanis lilni 
d6si estet rendeztek. Múnap kell. EgymrGen leoydaöz5 voh. 
re11el korin kellett b1ni, mert Ea617.eo vqiakfHrtük a felvo-
• Hortobqyra indul6 vonat, ma nula\st, amely zeo6vel 61 külön-
hajnali 6.S0 perckor indult. lföző mdsorokkal eaybekötött 
MepelcinteU& az ösaes neve- volt Ezután, akik m61 oao vol-
zetea61et. - hortobiayi hidi tak el6gg6 elfiradva, meao6zt& 
váú' - Kilcoclyuk6 hid - a véros oevaetea61eit. Elmeo-
Púztor M6zcum - Szaltadt6ri tek a Nagyerdei gy6gyfiirdőbe, 
Szlnpad. cs6nakiztak, illatkertbeo, vi-

ElWoaattuak a faluba, ahol d6mparkban voltak, folkl6r md-
lovabemutató, 61 lovqlisi le- soron vettek rázt.; .. 
betJWa volt, de ii1d6vcnenyt is Este me,o6ztOk az 6jabb fel-
Wtunk. vooulist, ami mllr rövidebb volt, 

A tinuia kellemesen elfá- de ez is mesesúp. 21.3-0-kor 
radva ábzeU viaza Debroceo- kezdődött a t4zijit6k, amely 
be tele 61m6nyekkel, ahol a aer- szintál mindenkit leoydaömtt. vea1k egy r6ae lllá' bidcavaclo- Te11u6m•Hen ez az este m mai vát minbt. A vacama be- maradhatott diakó o6lkül, mely fajozl6vel ID6a ott a belysdoen a veod6aet kimerilltR1e miatt aabadt6ri diak6t tartottunk. t�-• 
Vollak, ti maradiak a dimcó- calc uaj111114 mtia tartott. ... 21-
ban. m6lot peclia meateldntet- 6o reueI pedi1 - regaeli utál 
t& a sart'elzlivilt. K616n este - laaan-..._ feloszlott a *· 

pedia volt Jab6UOa1c olyan, aki suq. Huameot Giodenki . 
...,_---•�de volt én azt hiszem, ez a ps nap 
o-,a is, aki e16a 6jjel ama- mín4énki aimáa iaen timeri
koma. P...+'Wn -" bdn t6 volt, de rmintem mea&te. • 
bn.tt biai azoknak, akik nem Wma 11111 lmki. hoaY a:t 
etJ6ba16n leflkldtek. Mlr 6 az ilnbepet J>ebrermben tö116t-
� -III� majd Cff te. 
Itt Jllliiíft6IC'Uvét&n mea- � Sdlr Aua Mlrla 

&tlltljilk a b6rleauJalidono--. boa a J6 
Ml y� 19,S/96 Mdnl 16"""4 
wlanint � ,,.,.,_ vWdllla fblyamatlwt vm. 
illltYe 6,j Wrletet v6Nlolni lehet• tedletekm 
tDlc llljea.lWvol fb11alkoz6 koD6pn61, illetve 
ko116on&l61 a Y"""'1.fe1k s.hm,._,. Xöqo 
lm: 19-77, 157 melI6k. W&Y 351-7745.) 

..4birletdcbtl: 
P61dazint: 1-1. IOI' 1380 Ft 

.. 

.. - -
9-13. IOI' 1100 Ft 

14-16. aor 980 Ft 
B.Wly: 1-3. aor 1100 Ft 

4-6. aor 980 Ft 

1995/96-0S T ANtV 

Vasutas zene
és képzoművészeti is 

Zeneoktatás: 
Klauzilau oktatár. zooaora, beged4, gitár, 
Szi6ralozta16zenei oktatás: zongora, IZinteti 

M16, banzulgitir, &itár, mxofbn-fuvola-ldarin6t, 
161, szövegirá. 
Ének: 

Opera, operett, mddal, tiocdal han1k6pz6se 61 
S:mlf&I, zeneelm61et oktatisa, együttesek rt 

korlat. 
Növend6keinket felk6szitjük az Onú101 S 

Klzpont (OSZK) aakvla&6kra is. 
Fest/sut, sv,brás%111, grajlk11 

Gyerekeknek, kemtilcoek, haladóknak, valamin 
telire elők6szit6. 

A MÁV dotaomi á c:saládta&jai rél7.ére a tan 
kos kcdve7.m6oyt biztosituok. A taodij két 

Beiratkozás: 

1995. auausztus 21-t61 ucptember 8-ia Mtlln, 
61 csütörtökön 10-17 lrii1, pálteken 16  6r6i1. B 
zsa u. 22. Telefon: 342-4128, 267-0727. 

A V AStrrASOK SZAKSZERVEZETE TA 

Hajdúszobosz 
Baratság üdü 

1995. ■elYedik lltlYecWYn csak a Vuutuok S 
Jalndl aeptember 21-tól ailt6rt6kl vildad � 
..SI klveeud Wt ailt6rt6k 11 6r61&, 7 iJaaka, 
U., J •• U Nll'dútbn H•�•nJJbosdó•, 
IAea. 

A r6av6teli dijak 2 m ráz6re so smal6kos 
199$. lX. 28.-Xll. 21 között 

Teljes el1'dil 14 406 forint 
F6lpaazi6 11 030 forint 

1995. XIL 21. - 1996. 1. 4. között 
Teljes cllétá 17 104 forint, 
F6lpanzi6 14 048 forint 
Jeleodcemi KWJka Miliálynénál a Vasutasok S 

pootj6ban (1068 Budapest, Benczúr u. 41. 1. 7. sm 
mi telefonon: 01 /19-77/138 mell6ken lehet 
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SORON KIVULI 
KONGRESSZUS '95 

A VSZ választmánya 
1995. szeptember 26-án délelőtt féltizenegyre 

összehívta a Vasutasok Szakszervezete 
soron kívüli kongresszusát. 

Az esemény előkészületeiről lapunk 
Kongresszusi Mellékletében olvashatnak. 

ÁRA: 22FT 

XXXIX. évfolyam, 17-18. száa VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1995. SZEPTEMBER 20. 

l\1egalakult 
az új Központi Üzemi 

, ana 
A várakozásokkal ellentétben nem volt botrány 

a forgalmi-kereskedelmi szakág központi üzemi 
tanács tagjai megválasztásakor. Dr Ceglédi István 
levezető elnök felhívta az üzemi tanács elnök és 
üzemi megbízottak figyelmét, hogy kivonulással, 
a terem idő előtti elhagyásával ne lehetetlenítsék 
el a választást. 

A küldöttek úgy döntöttek, hogy a választást 
nem halasztják el, és addig szavaznak, míg ered
mény nem lesz. A VDSZSZ jelöltjei - ellentét
ben az előző választással - vállalták a megmé
rettetést: küldötteik közül senki sem került be. 
Kora délut4Jua már megvolt az eredmény és az új 
Központi Uzemi Tanács összeült. Elnöknek dr. 
Péter Mihályt VSZ alelnököt, elnök-helyettesnek 
Horváth Istvánt Ferencváros VSZ szb-titkárát vá
lasztották meg. 

A KŰT tagjai: 
Budai Zoltán, Veszprém VSZ 

Czirják Ferenc, Mátészalka VSZ 
Illés János, Nyíregyháza MOSZ 

Horváth István, Ferencváros VSZ 
Kotter József, Dombóvár VSZ 
Kovács Jánosné, Záhony VSZ 
Kazári Margit, Nagyatád VSZ 

GANZ-HUNSLET 

Német Antal, Kiskunhalas MOSZ 
Nyúl László, Kecskemét VSZ 

Dr. Péter Mihály, Kb.Felsó VSZ 
Pintér János, Miskolc VSZ 

Sipos József, Ferencváros MOSZ 
Szónok József, Záhony VSZ 

••. ,,- A menedzsmentnek könnyebb vezetni egy 
céget, ha van szakszervezet .. " 

1 '.' 
PÖHACKER ATTILA: 

1V r1x 
A MÁV helyzete mindenki 
elc'itt ismert. A kivezető út ke
vésbé. Van egy kulcsszó: Mát
rix és egy jelszó: Más ez a 
MÁV. Ez év augusztus végén 
élvezetes előadáson vettem 
részt. A téma sokadszor: a 
MÁV helyzete és a kivezető út. 
Negyedszázados vasúti pálya
futásom alatt sok Jelszó volt � 
ahány vezér, annyi kivezető út. 
Egyben megegyeztek, vala
mennyien a szervezetben lát
tik a bajok okát, ezzel kezd
ték rövidebb-hosszabb pálya
futásukat. Most sincs ez más
képp. 

Az emlftett előadáson a stra
tégák közérthetően, magyarul 
bizonygatták az új szervezet 
egyedül üdvözítő voltát. Két 

FORR A VASÚT LEVESE 

disszonáns hang azért elhang
zott. A pályavasút szervezője a 
munkát akarja megszervezni, 
nem a szervezetet! Szívből druk
kolok neki. 

A stratégiai igazgató mát
rixolt. A sok szép magyar kife
jezés (divízió, holding, cont
roller) között két oda nem illő 
idegen szót használt: személy
szállítás és áruszál/itás. Gyaní
tom, hogy igen jól működne a 
szervezet, ha ezzel a kettővel 
nem kellene foglalkomi. 

De mi is a mátrix? Azt mond
ják: kétlépcsős irányítás. A két 
lépcső az 1998-ig létrehozandó 
megszámlálhatatlan igazgatóság 
és a meglévő szolgálati főnök
ségek. 

Olyan téglalap alakú háló, 
ahol az egymáshoz rendelt érté
kek sorban, illetve oszlopokban 
vannak elrendezve. A két lépcső 
a két sor, ez pedig kevesebb, 
mint a jelenlegi három sor. De 
nézzük az oszlopokat! Eddig hét 
volt. Sok mert „a Vezérigazga-

tósági, területi üzletigazgatósá
gi és üzemigazgatósági hatáskör 
összemosódott, melynek ered
ményeként párhuzamos irányí
tói tevékenységek valósultak 
meg" - hangzik az indoklás. Mi 
lesz 98-ban?! Tizenkét oszlop, 
mint szakigazgatóság, meg egy 
pár még a vezérigazgatóságon. 
Mennyi is a sok.(k)? Hogy állunk 
a párhuzamos irányítással? Igaz 
senki nem mondta, hogy az osz
lopok párhuzamosak lesmek, de 
akkor nem mátrix a neve. 

Kevesebb létszámmal műkö
dünk? Igaz, de nem az oszlopok
ban, hanem az első sorban! Nem 
lesz több pénz, hangzott el. Ki
nek? Az igazgatók nincsenek a 
bértarifa táblázatban! Az új ki
talált beosztásokat nem tartal
mazza a táblázat, mint: divízió 
igazgató, igazgatósági fócont
roller stb. A határ a csillagos ég! 

Megalakult a '.'agyonvédelmi 
és informatikai szakterület. 

Eredmény - ismeretlen. In
tézkedés - ismert: bérfejlesz-

(Írásunk a 7. oldalon) 

tés szűk körben. Terv: feladatok 
vállalkozásba vitele. A bérkölt
ség nem a MÁV-nál jelentkezik, 
ez pedig nem semmi. Hogy mibe 
kerül mindez? Költségbe, igen 
sokba. 

Ha a vasutat úgy működtet
nénk, hogy a feladat, felelősség, 
hatáskör találkozna és még kö
szönő viszonyban is lennének 
egymással kevesebb jelszóval, 
emberi tragédiával „menekülne 
előre". 

A vasút levese még forr és 
ilyenkor szükségképpen a zava
ros kerül felszínre. At kell sz&-
ni a levest még mielőtt végleg 
fogyaszthatatlan lesz. Akkor 
majd nem kijelenteni és elvárni 
kell a munkavállalóktól, hogy 
egyen a levesből, azonosuljon 
vele, mert szívesen fogyasztja, 
aminek elkészítésében, ízesíté
sében közreműködhet. 

Ellenkező esetben marad a 
régi tapasztalat: A rabszolga 
munkája szükségképpen ha
nyag! 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-�13 

Bemutatkozik 
a VSZ miskolci területi , 

bizottsága 
Tisztelt Olvasó! 

Élve az a/kalomadta lehetőséggel, arra biztattam a környe
zetemben tevékenykedő tisztségviselőket, hozzám közel álló mun
katársaimat, hogy legyenek segítségemre egy életkép összeállí
tásában a VSZ miskolci területi bizottságáról. Tárjuk Önök elé 
egy-egy pillanatképpel, eseménnyel megvilágítva azt, ami ma 
jellemzi é/ethelyzetünket. 

A bemutatkozó írásaink alapján természetesen érdeklődéssel 
várjuk a véleményünkkel egyező, esetlegesen azokat ellenző ol
vasói véleményéket, reagálásokat. Várunk olyan jelzéseket a 
vasút más területén dolgozó kollégáinktól, akik területünkön 
járva megtapasztalták tevékenységünk pozitív és negatív jelen
ségeit, mert egymás sikereinek, kudarcainak élményanyaga az, 
amely véleményformáló, együtt gondolkodó, és hatékonyan cse
lekvővé teheti a Vasutasok Szakszervezetét. 

Szendrei Glza 
a VSZ Miskolc Területi Bizottság titkára 

(Írásaink a 6. és a 11. oldalon találhatók meg.) 

-
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Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszerveze
te elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

A vasutasok hallani sem akarnak a"ó/, hogy elvegyék tőlük 
évszázados múltú egészségügyi intézményeiket. Kollégáimtól 
gyakran hallom, a vasútegészségügy túlélt tucatnyi politikai 
rezsimet (még a Rákosi rendszert is!), tehát igencsak furcsa 
lenne, hogy éppen egy demokráciában kellene megszűnnie. A 
Vasutasok Szakszervezete mindig elismerte, hogy - a megvál
tozott gazdasági-társadalmi körülmények miatt- a MÁV egész
ségügyi rendszerében elkerülhetetlen változtatásokra szükség 
van, ugyanakkor minden közéleti megnyilatkozásában hozzá
tette ehhez: abba soha nem tudna belenyugodni, hogy ezt az 
állami egészségügyi intézményrendszerbe olvasszák. 

A vasutasok joggal szeretnék megőrizni, amit elődeik és ma
guk elértek. Hosszú évtizedek óta keresetükből téglajegyek vé
telével és önkéntes segélyező egyesületeiken keresztül áldoztak 
azért, hogy saját kórházaik, rendelőik és önálló üzemorvosi szol
gálataik legyenek. 

A Magyar Vasutasban is megírtuk: hónapokkal ezelőtt ja
vaslatot tettünk a"a, hogy (a „ magyar állam - MÁV Rt. -
szerződésének" analógiájára) rendezzék a három kórház tu
lajdonjogát. Irányításukat a MÁV kebelében kell tartani, de az 
állam is vállaljon felette fenntartási, karbantartási kötelezett
séget. A többi intézmény MÁV Rt. tulajdonú és irányítású le
gyen, mivel szorosan kapcsolódik a foglalkoztatás-egészségügy
höz és a rehabilitációhoz, valamint a veszélyes üzem által meg
követelt időszakos orvosi ellenőrzés rendszeréhez. A „fennma
radó szabad egészségügyi kapacitás'' hasznosítható lenne a 
hasonló orvosi ellátást, gyógyítást igénylő közúti közlekedési 
vagy postai munkavállalók körében. 

A két évvel ezelőtt megszületett vasúti törvény óta sem tör
tént semmi érdemleges döntés a vasútegészségügy helyzetének 
átfogó rendezésére. 

Ennek ellenére a legutóbbi időkben a Bokros-csomag része
ként sorra-rendre születtek meg azok a különböző intézkedések 
és kormányrendeletek (amelyek nincsenek összhangban a vas
úti törvénnyel!) végveszélybe sodorva az egészségügyi rend
szerünket . 

Egymás után érkeznek a tiltakozó levelek, amelyekben a üzem
orvosi rendelők bezárása ellen tiltakoznak a vasutasok. A köz
vetlen veszélyt nem a kórházak és rendelő intézetek „ e/tulaj
donlása" jelenti, hanem az üzemorvosok státuszában beállt vál
tozások. Az életbe lépett rendeletek miatt elvesztek az üzemor
vosok háziorvosi jogosultságai. Ezelc szerint a közel harmadá
ra csökkenő hálózatban dolgozó üzemorvosok nem vehetik táp
pénzes állományba a beteg vasutasokat, így beutalni sem tud
ják az arra rászorulókat. Ha ez a feladat az önkormányzati 
egészségügy feladatává lesz, valószínűsíthető, hogy csökken a 
MÁV egészségügyi intézményekbe beutalt vasutasok száma, ami 
későbbiekben okot adhat az állami egészségügybe való beol
vasztásukhoz. 

A változások nem csak az egészségügyben foglalkoztatotta
kat, de a mi munkavállalóinkat is hátrányosan érintik. A vasút
egészségügy sok év alatt megalapozott jó híre a vasutasok anyagi 
áldozatvállalásának eredménye is. Egy csapásra e/veszíthetjük 
azokat a kedvezményeket, amelyeknek a valódi értéke most fog 
nyilvánvalóvá válni, amikor a magas járulékfizetés mellett egyre 
több egészségügyi szolgáltatásért kell majd fizetni! 

A számunkra elfogadhatatlan körülmények orvoslására 1995. 
szeptember 14-én a Vasutasok Szakszervezete választmánya úgy
nevezett „ nyolc napon belüli egyeztetést" kezdeményezett a 
Közlekedési-, Hírközlési-, Vízügyi Minisztérium, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár és a MÁV RJ. képviselőivel, amely-

. re a vasútnál működő reprezentatív szakszervezetek vezetőit is 
meghívtuk. Emlékeztetni szeretnénk majd a meghívottakat, hogy 
a tárca közigazgatási államtitkóra (március 2-án) éppen a mi 
szakszervezetünk székházában jelentette ki, hogy „ a vasútegész
ségügy-intézményrendszert senki sem akarja a vasutasoktól el
venni." Ország-világ előtt világossá kell tennünk, hogy az ér
zelmi okok mellett a vasutasok ra-
gaszkodásának kőkemény anyagi 

� a megoldást, mert mindenképpen 
okai is vannak. Meg kell találnunk 

,
1

� h meg kell őriznünk a vasutasge-
nerációk anyagi áldozatvállalásá-
nak gyümölcsét. 

Az MVJ-vel 
nyáron is 

kedvezőbben: 

- vasúti járműjavítás 
- fémmegmunkálás 
- acélszerkezet .gyártás 
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NYUGDIJAS VILAG 

125 ÉVES A MÁV NYUGDÍJINTÉZMÉNYE (2.) 

Az özvegyek és árvák ellátása 
A magyar királyi államvasutak 1870-ben létrejött nyugdíjintéllDénye a kor és a magyar vas
utasok példaérték(l jóléti intézménye volt. Egyrészt az.ért, mert - ezt korábban megjelent 
lapszámunkban adatokkal is alátámasztottuk-, a nyugdíj mértéke tisztes megélhetést, gond
talan öregséget biztosított Másrészt, mert a tag elhalálozása esetén özvegyéről és hátrama
radt árválról is messzemenően gondoskodott. 

Ismerkedjünk meg közelebb
ről a nyugdíjintézet humánus 
intézkedéseivel. Az alapsza
bály például az özvegyek nyug
díjban való részesítésér61 a kö
vetkezőképpen rendelkezett: 
,,Nyugdíjban részesül az öz
vegy néhai férje után abban az 
esetben, ha az már részesült 
nyugdíjban vagy a nyugdíj az 
alapszabály értelmében a fér
jet megilletné. Az özvegyi 
nyugdíj, a férj nyugdíjaztatá
sa előtti Időben, tehát a tény
leges szolgálati ideje alatt kö
tött törvényes házasság és a 
férjjel, annak haláláig közös 
háztartásban való együttélés 
igazolása esetén illeti meg az 
özvegyet." 

Ha az özvegy az idézett ren
delkezésnek megfelelt, nyugdí
jának évi összege kéthannad ré
sze, 66 százaléka volt ann� az 
összegnek, melyet férje évi 
nyugdíj címén már megkapott, 
vagy elhalálozásakor megkapha
tott volna. Az özvegy, a megál
lapított nyugdíjat férje fizetésé
nek vagy nyugdíjának beszünte
tése napjától haláláig, újbóli há
zasságkötés esetén férjhezmene
teléig kapta. 

Az alapszabály arról is rendel
kezett, hogy az özvegyet mikor 
nem illeti meg elhalálozott fér
je után nyugellátás. Kizáró ok 
volt például, ha a tag, mint nyug
díjas kötött házasságot. Ebben az 
esetben özvegyét sem nyugdíj, 
sem végkielégltés nem illette 
meg. Ha pedig a férj házasság
kötéskor életének 50. évét már 
meghaladta, özvegye csak akkor 
tarthatott igényt nyugdíjra, ha a 
férjénél 15 évnél többel nem volt 
fiatalabb. Azok az özvegyek, 
akik nyugdíjra nem tarthattak 
igényt, végkielégítést kaptak, ha 
a házasságkötés a férj nyugdí
jaztatását megelőzte. Ezzel 
szemben az a nő, aki törvénye
sen elvált vagy önhibájából a 
férjével nem élt együtt, sem 
nyugdíjban, sem végkielégítés
ben nem részesülhetett. 

A nyugdíjintézet alapszabálya 
az árvák segélyezésére is intéz
kedett. Világosan előírta, hogy 
az elhalálozott nyugdíjintézeti 
tagok törvényes vagy törvénye
sített gyerekei 18 éves é/etka"'
kig a követkem ellátásban része
sülhettek: 

1. Míg az édesanya vagy a 
mostoha anya életben van, min-

den, a 18. életévét még be nem 
töltött gyermeke után 10 száza
lékát kapja annak a nyugdíjnak, 
melyben a családapa akkor, ami
kor elhalálozott részesült vagy 
melyre a nyugdíjaztatása esetén 
igényt tarthatott volna. Az öz
vegy nyugdíja és az árvák segé
lye azonban együttesen nem ha
ladhatta meg az elhunyt férj 
nyugdíjának a 90 százalékát. 

2. Az apa elhunyta után, min
den egyes gyermek 15 százalé
kát kapja annak a nyugdíjnak, 
melyben az apa akkor, amikor 
elhalálozott részesült, vagy· 
amelyre nyugdíjaztatásakor 
igényt tarthatott volna. Az árván 
maradt gyerekek segélyösszege 
azonban együttesen sem halad
hatta meg az apa nyugdíjának 75 
százalékát. 

A magyar királyi államvas
utak nyugdíjintézetének alapsza
bálya 1908-ig - 37 évig! -
változtatások nélkül érvényben 
volt. Akkor a változtatást az in
dokolta, hogy az 1907-ben ér
vénybe lépett XLIX. és L. tör
vénycikk nyomán jelentős mér
tékben módosultak a vasúti al
kalmazottak szolgálati- és illet
ményszabályzati rendelkezései. 
Mivel ezek szoros összefüggés
ben voltak a nyugdíjintézet alap
szabályával, ezért szukségessé 
vált annak, egyrészt újbóli meg
állapítása, másrészt a „függelé-

kek" révén történ6 megváltoz
tatása, illetve kiegészítése. 

Volt még egy indok a nyug
díjintézet alapszabályának a 
módosítására. Nevezetesen az, 
hogy az 1907. évi XIX tc. a ma
gyar királyi államvasutakra néz
ve is országos érvényű és köte
lem erejű törvényben szabályoz
ta a baleseti kártalanítási eljá
rást. Az els6 1870-1907-ig, 
majd az 1907-ben módosított 
alapszabály 1923. július l -ig 
volt érvényben. Ekkor olyan elvi 
és lényegi változások álltak be, 
amelyek a nyugdíjintézet tagja
inak, illetve azok családtagjai
nak csekély előnyt, viszont an
nál több hátrányt jelentettek. 
Ezeket a változásokat az első 
világháború súlyos megpróbál
tatásai és következményei, vala
mint a Magyarországra kénysze
rített trianoni békeszerződés 
zsaroló, kiuzsorázó rendelkezé
sei kényszerítették a nemzetre. 
Hogy mást ne említsünk, a hú
szas évek második feléhez fű
mdnek a különféle szanálások, 
a E-listára helyezések, az álta
lános i{letménybe/i, a nyugel/á
tásbeli és a létszámcsökkentések, 
a kényszernyugdijazási eljárá
sok. 

(Folytatjuk) 
V. F. 

VSZ NYUGDÍJAS VÁLASZTMÁNY 

Kibővített ülés 
A Vasutasok Szakszervezete Onzágos Nyugdíjas Választmánya 
szeptember 11-én - az elnökség és a kongresszusi küldöttek rész
vételével - kibővített ülést tartott. 

Az első napirendi pont keretében dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke 
a szakszervezeti élet időszerű kérdéseiről, a szeptember 26-ra össze
hívott soronkívüli kongresszus előkészületeiről és napirendjéről tá
jékoztatta a testületet. A pénzügyi és vagyongazdálkodásról sz.ólva 
kiemelte: az apparátusi létszám csökkentésével és szigorú takaré
kossági intézkedések bevezetésével elérték, hogy a gazdálkodás ma 
jó úton halad. A taglétszámcsökkenés pedig annak ellenére meg
állt, hogy az első félévben mintegy két és félezerrel csökkent a MÁV 
Rt. létszáma. 

A VSZ elnöke a tervezettnél hosszabbra nyúlt, átfogó tájékozta
tója után kérdésekre válaszolt, majd befejei.ésül arra kérte a testüle
tet és a nyugdíjas �zervezeteket, hogy támogassák a Vasutasok Szak
szervezetének a mozgalmi élet javítását szolgáló elképzeléseit, a 
gazdálkodás érdekében kifejtett eröfeszítéseit. 

A második napirendi pont keretében Pallos Györ&y ügyvezető 
elnök a második félévi nyugdíjas alapszervezeti taggyűlések java
solt napirendjéhez készített ajánlásokat ismertette, melyet konzul
táció követett. 

- vi -

A SZERVEZETI ÉLET HÍREI 

Érdekvédelmi tárgyalások: 
199S. szeptember S. 
A Vasúti Érdekegyezetető Tanács (VÉT) ülé

sén megállapodás történt abban, hogy a bértárgya
lások megkezdése elött négy téma kerül megvita
tásra: a VÉT ügyrendje, köz.ös állásfoglalás a kol
lektív szerl.Ődés (KSZ) értelmei.ésére, az 1995. I. 
félévi bér- és létszámgazdálkodás, az Mt. módo
sítása miatt szükségessé váló KSZ módosítás meg
vitatása. 

Ugyanezen a napon ülésezett a VSZ MÁV Rt 
Érdekegyeztető Bizottsága és Bérbizottsága. A 
testület kéri a tagokat és a tisztségviselőket, hogy 
a bértarifával kapcsolatos véleményüket juttassák 
el a bizottság tagjaihoz. 

1995. ueptember 7. 
Ezen a tárgyalási napon a VÉT ülésén résztve

vő felek elfogadták a KSZ köz.ös értelmezésére 
kiadandó állásfoglalást. A dokumentumot szep
tember 12-én írták alá. 

Vezető testületek, közép- és 
alapszervezetek rendezvényei: 

1995. szeptember 1. 
A VSZ Távközlő-, Erősáramú és Biztosító-be

rendezési lntémbimttság küldöttértekezlete meg
tárayalta a s:zaksmlgálat átszervezésével kapcso
latos tennivalólllat. E7.CD ldvül a bimttság megtár
gyalta a b«tarifa-rendszerre vooatko:zó javaslato
kat. valamint az 1995. évi Slakági oktatással kap
caolatos technikai jellegd teendőket. 

1995. szeptember S. 
A Gépészeti Intémbizottság értekezletén meg

tárgyalta a választmányi ülés és a kongresszusi 
elökészületeit, tájékoztató hangzott el titkári érte
kezletről és a 1995. évi dzsembori eseményeiröl. 

199S. szeptember 6. 
VSZ Elnökség ülésén tájékoztató hangzott el a 

VSZ XIII. kongresszusa határozatainak végrehaj
tásáról, az ott elfogadott program időarányos vég
rehajtásáról, valamint a kongresszus óta végzett 
munkáról. A testület meghatározta a VSZ rövid-, 
és középtávú feladatait, valamint javaslatot foga
dott el az Alapszabály módosítására. 

Pécsi Területi Bizottság kibővített ülés kereté
ben az üzemviteli üzemi tanácselnököket, megbí
zottakat tájékoztatta a KÚT választás lebonyolí
tásáról, valamint a soron kívüli kongresszus elő
készítésének területi feladatairól. 

1995. szeptember 7. 
Pályagazdálkodási Intém Bizottság Titkári tes

tületi ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: a 
MÁV Rt. pályavasút 2 éves si.ervezetfejlesztési 
koncepciója; tájékoztató az intémbizottság XIII. 
kongresszus óta végzett munkájáról; felkészülés 
a soron ldvüli kongresszusra. 

1995. szeptember 12. 
Területi Bizottság Szeged titkári testületi ülé

sén tájékoztató hangmtt el a MA V Rt Szeged 
Üzletigazgatóság I. félévi teljesitményéről, vala
mint a soron kívüli kongresszus előkészületeiről 

MUNKA VÉDELEM 

MEGKEZDTÉK MŰKÖDÉSÜKET 

Az együttműködést szabályozni kell! 
Az első jelzések igazolják, több helyen megkezdték műkö!lésüket az ez év májusában 

megválasztott munkavédelmi képviscl6k a MA V Rt. területén. 
Erre utalnak a munkavédelmi bizottságok érdcklődésci, amelyek a bizottság 

és a munkáltató együttműködési szabályozásának előírásait keresik. 

A MÁV Rt-nél 79 szolgálati 
főnökségen alakult 3-13 főből 
álló munkavédelmi bizottság. 
Ezeknek tagjai, önként vállal
tá k a munkavédelemben a 
köreműködést, tehát nagy erőt 
képv!selnek. Kétségtelen, hogy 
a MA V legtöbb vezetője szá
mol a munkabiztonság javítá
sa érdekében végzett munká
jukkal. Ez.ért feltétlenül indo
kolt kezdeti bizonytalankodá
saik Idejét lerövidíteni. Ami
nek egyik feltétele az indulás
nál az érdekelt szervek, szer
vezetek adják meg a szükséges 
segítséget, különösen a szak
szervezetek működhetnek eb
ben eredményesen közre. 

Hatékony munka a munkavé
delmi képviselök, bizottságok 
részéről csak úgy várható el, ha 
a munkáltató a munkavédelmi 
törvényben a működés feltétele
it biztosítja. Célszerú ezeket a 
feltételeket a munkáltatóval kö
tött együttműködési megállapo
dásban rögzíteni. 

Mit tartalmazzanak ezek a 
megállapodások? A munkavé
delmi képviselö, vagy bizottság 
munkájához a munkáltatónak 
biztosítani kell a szükséges esz-

köz.öket, például (helyiség, tele
fon, írószer, védőeszköz stb.) 
Elengedhetetlen működési felté
tel, a munkavédelmi képvi
selö(k) rési.ére nyújtott szabad
idő, amit a megállapodáson túl 
célszerű kol/elaív szerződésben 
rögzíteni. Alapvető követel
mény a munkáltató felé, hogy a 
képviselőt jogszerú tevékenysé
gében nem akadályozhatják. E 
jogok gyakorlása köre tartozik 
a belépési jog gyakorlása, ezen 
belül: A munkavédelmi képvi
selő belépési jogát a működést 
területén lévö munkahelyeken, 
munkarendjének megfelelöen 
gyakorolhatja, ha ettól eltér, úgy 
azt köteles bejelenteni a munka
hely vezetöjének. 

A munkáltatót tájékoztatási 
kötelezettség is terheli, például 
az új munkahely létesítéséről, új 
technológia bevezetéséről. A 
munkahely vezetöjének biztosí
tania kell a munkavédelmi kép
viselő részvételét az üzembe he
lyezést megelőző munkavédel
mi vizsgálatban. Ezen túl mun
kavédelmi szemlék kereté
ben, vagy egyénileg meggyő
ződhet a munkahelyek, munka
eszköz.ök, egyéni védőeszközök 
állapotáról. 

Részt vehet a munkabalesetek 
kivizsgálásában. A részvétel tár
gyi feltételeit (értesítés, hely
színre történő szállítás stb.) a 
megállapodásban kell rögzíteni. 
Hasonló módon a munkavédel
mi vizsgákan való részvételének 
f�ltételeit is itt kell szabályoz
m. 

Nagyon fontos az egyetértési 
jog gyakorlását - a megállapo
dáson túl - a Munkavédelmi 
Szabályzatban is előírni. A mun
kavédelmi képviselő(k) csak úgy 
tölthetik be szerepüket, ha kép
zésüket a munkavédelmi tör
vényben elöírtak szerint a mun
káltató biztosítja. A megállapo
dásnak erre tételes választ kell 
adnia. A jogi védelem szavato
lása elengedhetetlen feltétele az 
eredményes munkának. A mun
kavédelmi képviselő(k) munka
jogi védelmére a választott szak
szervezeti képviselóre vonatka
zó szabályokat kell alkalmazni. 
.,Féllábas" lenne a munkálta
tóval kötött megállapodás, 
amennyiben nem kerülne rögzí
tésre a működése során tudomá
sára jutott adatok és tények űze
mi titokra vonatkoz.ó szabályai
nak kezelésére vonatkoz.ó elöírá
sok nevesítése. 

Pásku Jenő 

Több a halálos munkabaleset 
A MÁV Rt-nél 199S. 1. félév
ében a múlt év azonos Idősza
kához viszonyítva a munka
balesetek száma nem változott. 
Néhány statisztikai adat azon
ban emelkedést mutat. Külö
nösen a halálos munkabalese
tek számát befolyásolta a hét 
halálos áldozatot követelő nyú
li útátjáróban történt tragikus 
esemény. Ezen kívül négy vas
utast ért halálos sérülés mun
kavégús közben. Így az elmúlt 
félévben történt egy halálos 
munkabalesettel szemben tíz 
esetet regisztráltak a MÁV
nál. 

A csonkulásos esetek száma 
nem változott. Ellenben emelke
dett a balesetek miatti táppén
zes napok száma, megközelítő
leg 50 százalékkal. Ezzel össze
függésben az egy sérültre jutó 
gyógyulási idő 21 nappal növe
kedett. Az 1 OOO főre eső balese
tek is kisebb eme/fedést mutat
nak. Szak.szolgálatonként vizs
gálva a baleseti mutatókat, ezek
ből az alábbi összefüggések ál
lapíthatók meg. A forgalmi, 
mint legvesi.élyesebb vasúti te
vékenységnél következik be az 
összba/esetek több mint egyhar
mada. Ebben a félévben 13 szá
zalékkal kevesebb baleset for
dult elő mint a bázis időszakban. 
Kedvemtlen, hogy ennél a szak
szolgálatnál négy halálos és egy 
csonkulásos eset történt. Szinte 
kísértetiesen hasonló körülmé
nyek köz.ött, illetve mulasztások 
következményeiként a gépésze
ti szakszolgálatnál a balesetek 
száma 10 százalékkal emelke
dett, hasonló módon a táppén
zes napok száma is. 

A veszélyességi mutatót jel
lemm 1 OOO főre; jutó esetek en
nél a szakszolgálatnál a MÁV 
átlagot 35 százalékkal megha
ladják. Kedvem, hogy ezen a 
területen súlyos esemény nem 
következett be. A pályafenntar
tási munkáknál a balesetek szá
ma 50 százalékkal növekedett. 
Itt követkei.ett be a 7 pályamun
kás halálos balesete is. A többi 
szaksmlgálatnál a MÁV-nál tör
tént össz.es balesetnelc mindössze 
14 aázaléka történt. Többségük
nél a javuló tendencia a jellem-
7.6. Néhány területen kirívóan 
magas az egy baleseti sérültre 
jutó táppénzes napok száma. 

Például a forgalmi, pályagazdál
kodási, távközl6, erősáramú és 
biztosító-berendezési munkán 
foglalkoztatott sérülteknél 46,5-
47,9 nap köz.ött alakult. 

A munkabalesetek okait vizs
gálva megállapítható, hogy je
lentősen (15 százalékkal) emel
kedett a környezeti hatás miatt 
bekövetkezett balesetek száma. 
Anyag, gép, berendezés, eszköz 
hiányosságaira és hibájára 
viuzavezethetó balesetek 50 

százaléka ebben a kategóriában 
fordult elő. 

Kedvew jelenség, hogy csök
kent a sérült szakképzetlenségé
re, előirásellenes tevékenységre, 
ittasságra mint közvetlen okra 
visszavezethető esetek száma. 

A munkabalesetek elemzésé
nek és ebböl levont következte
téseknek egyik legmeghatáro
zóbb kategóriája ok- és okozati 
körülményeinek vizsgálata. 

Az összehasonlító számada
tok alapján, ebben a félévben lé
nyeges emelkedés tapasztalható 
a különböm anyagok szembe 
jutása, vasipari gépek üzemelte
tése, kiszolgálása, közúti jármű
vek mozgatása, üzemeltetése 
során bekövetkezett eseteknél. 

Több mint kétszeresére emel
kedett a vasúti járművek álló 
helyzetű kapcsolási műveletei
nél történt sérülések száma. 

A létszámcsökkenés ellenére 
a körülményi tényemk között 
még mindig a legmagasabb, 
több mint 20 százalék a vasút 
területén gyalogos közlekedés 
közben történt baleset. 

Hasonló módon nem változik 
az aránya vasúti járműről törté-

• 
0 

nő le- vagy felszállás közbeni 
eseteknek. Ez év első félévében 
e műveletnél 35 sérülés követ
kezett be. 

Számbeli csökkenés tapasz
talható a járművek nyílászárói
nak kezelése, hasmálata közben 
történt baleseteknél. Fele a múlt 
félévben történteknek. 

A többi, itt nem részletezett 
okozati és körülményi megosz
tásban stagnáló állapot jellem
m. A munkabalesetet jellemz.ő 
mutatók alakulása vegyes képet 
mutat. A közvetlen okok elem
zéséből levont következtetések 
és a veszélyességi mutatók, a 
halálos munkabalesetek nagy 
száma a munkabiztonság romlá
sára utalnak. A szakszervezeti 
testületeknek ebből le kell vonni 

a megfelelő következtetéseket. 

Történetesen határozottabb 
fellépésre van szükség a mun
káltató felé annak érdekében, 
hogy javítsák a munkakörülmé
nyeket, szerezzenek érvényt a 
munkabiztonsági előírásoknak, 
követelményeknek. Ennek egyik 
hatékony módja: a munkáltató a 
vasúti tevékenység feltételrend
szerében kezelje egyenrangúan 
a munkavédelmet. A szakszer
vezeti szervek a munkakörülmé
nyeket, annak színvonalát az 
életminöség egyik meghatározó 
elemeként értékeljék. 

A jelenlegi romló munkakö
rülmények megállítását és a ja
vulási folyamat beindítását, 
ilyen tudatos felfogásban és erre 
alapom érdekvédelmi munkával 
lehet és kell elém i. 

P.J. 

�-
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F VASÚTROMBOLÁSOK �I: :::::::::====B=A =RAN===G=O=L= A=,S=O=K=======�l 
Gondolatok 

a·vasút múltjáról 
Tényekkel, adatokkal és számokkal alátámasztott írást ka
pott a Magyar Vasutas S'zerkesztősége a minap. A miskolci 
szerző dolgozatának .egyik-másik megállapítása egyenesen 
megdöbbentett bennünket. Úgy döntöttünk: e gondolatok
ban gazdag tanulmányt közreadjuk, még akkor is, ha nem 
minden kitételével értünk maradéktalanul egyet. 

A magyar vasút 1996 nyarán lesz 150 éves. A MÁV vezetése már 
megkerote a méltó felkészülést a jubileumra. A magyar vasút nem 
csupán egy vállalat a többi között, hanem az elmúlt másfél évszá
zad alatt végbement óriási gazdasági fejlődés hajtómotorja. Az el
múlt időszak első száz évében érvényesült gróf Széchenyinek 1845. 
január 25-én benyújtott „Javaslat"-ában leírt gondolat: ,, .. .lelje csak 
a haza minden lakosa vágyainak kielégítését, szorgalmának jutal
mát." 

Széchenyi elképzeléseinek megvalósítói közül ki kell emelni 
Baross Gábort, aki - az idők szavát megértve, hazafias érzülettől 
áthatva - cselekedett. Alkotásaiból ma is - nem is egy - létezik. 
Olyan egységes vasutas-társadalmat alakított ki, amelyet méltán 
tartottak a világ legpéldásabb civil seregének. Helytálló a kortárs• 
Jókai vélekedése: ... Baross korszakot emelt vállán, utat tört a járat
lanba, vas keze alatt meghajolt a lehetetlen". 

Hol vagyunk ma ettől? A vasutas-társadalom a megosztottság je
leit mutatja ... 

A vasút hosszú történetében voltak végveszéllyel fenyegető moz
zanatok. Az I. világháborút követő tanácskormány bukása után or
szágunkra szabadított román seregek katonái - a Mardarescu tá
bornok által aláírt fegyverszüneti feltételekben rögzítve - vasúti 
felszereléseink 50 százalékát nemhogy elvitték könyörtelenül, ha
nem minden mozgathatót elraboltak, ami megragadta képzeletüket. 
Erről sokat beszéltek na_gyszüleink és szüleink közvetlen, szemé
lyes élményeik alapján. Evekkel később, amikor mód nyílott a hig
gadt mérlegelésre, kiviláglott, hogy az ország megszállásával oko
zott kár 5,8 milliárd svájci frankra becsülhető, a vasútnak okozott 
kár pedig - az 1919. augusztus 19-i korona értékben számolva -
meghaladta a 34 milliárd koronát. Hosszú lenne felsorolni tételesen 
az eltulajdonított vasúti javakat. 1919 őszén mindössze 410 darab 

, gőzmoroonyunk és 615 személykocsink maradt. 
A csapások ezzel nem értek véget: reánk szakadt a trianoni béke, 

amelyet 1920. június 4-én, pénteken 12 órakor írtak alá. Ismeretes, 
az ezeréves Magyarországot ötfelé szakították. Azt már azonban 
kevesebben tudják, hogy vasúthálózatunk 61 százalékát elvesztet
tük. A győztes hatalmak olyan önkényes határ-megállapításokat 
hajtottak végre vasúti tekintetben is, amelyek lehetetlen állapotokat 
szültek. Nem lehet szavakat találni, hogy a gonoszság, az ostoba
ság, vagy a tudatlanság volt-e szörnyűbb! Nagy vasúti csomópont
jaink, rendelkező állomásaink megszállott, területre jutottak. En
nek folytán történelmi emlékeinkkel teli városaink szakadtak el. A 
feléjük vezető vasútvonalak néhány része puszta mezőkön, szántó
földeken ért véget, holott pár kilométer változtatással ésszerűbb 
megoldás is kínálkozott! (Lásd a mellékelt térképet!) 

A kétséibeejtő állapotok közepette a konnány 90 évre bérbe akarta 
adni a MA V-ot egy Halmos Károly nevezetű politikai ügynök köz
vetítésével az antanthatalmak bizonyos pénzcsoportjának, rendkí
vül kedvezőtlen anyagi feltételek mellett. A végrehajtás azonban 
meghiúsult a közlekedési blokkba tömörült vasutasok, hajósok, pos
tások, villamosvasúti dolgozók és az ország közvéleményének tilta
kozására. 

Magyarország és benne a MÁV olyan mélypontra került, hogy 
nem látszott a kibontakozás útja S mégis ... 

Ha összehasonlítjuk az akkori és a mai helyzetet, vitathatatlan, 
hogy 1920-ban mérhetetlenül kedvezőtlenebb és kilátástalanabb 
helyzet előtt állott vasútunk, de a hazaszeretet és a nemzet iránt 
érzett felelősség és megbecsülés csodákra volt képes. A lerongyoló
dott, kifosztott Magyarország vasútja az 1920-as évek végére, a béke 
legszebb éveire emlékeztető közlekedést teremtett meg, az évtized 
végén, a 30-as évek elején már jeleit bontogató nagy gazdasági vi
lágválság ellenére. S mit tapasztal ma a hivatásszerető vasutas: nagy
mérvű vasútfelszámolás, mint amit az 1968-ban korszakalkotónak 
minősített Csanádi-féle vasútromboló politika bocsátott útjára. Ez a 
pusztító tevékenység - a jelek szerint - folytatódik 1995 tava
szán, amelyben megvalósulni látszik a Mercer nemzetközi cég ri
deg, minden vonatkozásban pénzérdekű felmérése. A vasutasok zöme 
elkeseredett, mert Magyarország egyik nagy múltú és legfontosabb 
stratégiai ágazatát nem kezelik jelentőségének megfelelően. Az egy
szerű vasutast nem vigasztalja, hogy a törzshálózati fővonalakon 
ultramodern expresszvonatok közlekednek, és főúri környezetben 
lehet utazni, mi több, a 120 kilométeres sebességgel robogó vonat
ból telefonálni bárhová - ha a mellékvonali forgalom a száz évvel 
ezelőtti vasutat is alulmúlja. A mellékvonalak - még ma - a felét 
teszik ki a megmaradt országos vasúthálózatnak, amelyek mentén 
hazánk lakosságának nagyobb része él. 

Halas GY,örgy, Miskolc 
nyugalmazott MA V főfelügyelő 

A Trianoni határral elmetszett vasútvonalak 

Fogaskerekűvel Alsó-Ausztria tetejére 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam! 
Reidinger Zoltánnak hívnak és Jómagam is vasutas vagyok. 
Sopronban, a GYSEV Vontatási Főnökségnél dolgozom, mint 
villanymozdony-szerelő. 
Több alkalommal eljutottam az ausztriai Puchbergbe és megis
merkedtem a közel százéves fogaskerekű vasúttal is, amely Alsó
Ausztria legmagasabb hegyére, a Schneebergre közlekedik. Bí
zom benne, hogy írásom felkelti a vasútbarátok figyelmét! 
Kérem, hogy amennyiben írásom megjelenik, értesítsenek róla, 
illetve szíveskedjenek részemre tiszteletpéldányt küldeni, mivel 
a GySEV-nél nem mindig lehet lapjukhoz hozzájutni! ... 

A Magyar Vasutas szerkesztő
sége mindenkor szívesen teret 
ad olvasóink érdekes írásai
nak. Mi is bízunk abban, hogy 
ezek megragadják a vasút ba
rátainak figyelmét. Mi pedig 
reméljük: a GYSEV -nél Is 
mindenki szá mára elérhető 
lesz.lapunk. 

Puchbergről 
a Schneebergre 

A Bécsújhelytől (Wiener 
Neustadt) 26 km-re nyugatra 
fekvő Puchberg a Schneeberg 
(Hó-hegy) vidékének turisztikai 
központja. Az alig 4000 lakosú 
bájos városka egyik nevezetes
sége a közel 1800 m-es magas
ságig felkapaszkodó fogaskere
kű vasút. 

A vasútépítés gondolata a 
Schneebergre már 1872-ben fel
merült, ám akkor azt még déli 
irányból, a Rax-hegység lábánál 
elterülő Payerbach-ból képzel
ték el. A mai vasút tervei 1895. 
szeptember 25-én dr. Karl 
Haberl bécsújhelyi polgármes
ternek és Josef Tauber mérnök
nek köszönhetően születtek 
meg. Koncepciójuk szerint 
Bécsújhelytől Puchbergig nor
mál, Puchbergből pedig fogas
kerekű vasút vezetett volna a 
Schneebergre. A megfelelő en-

naponta. Képzeletben most mi is 
üljünk fel rá! 

A puchbergi állomáson a lin
zi K.rauss moroonygyárban 1896 
és 1900 között gyártott és azóta 
többször is felújított öt, ma is 
működő kis lokomotív egyike 
vár ránk. A mozdonyokat a 
,,Puchberg", a „Hengst", a 
„Waxriegef', a ,,Kaiserstein" és 
a ,,Klosterwappen" nevekre ke
resztelték (az utóbbi négy egy
egy hegycsúcs neve). Első pil
lantásra úgy tűnik, mintha a kis 
gőzös a föld alá akarná dugni 
az orrát, ám ez az építési mód 
nem véletlen. A kialakításnak 
(körülbelül 10 fokos dőlésszög 
orrirányban) köszönhető, hogy 
a moroony kazánjában a mere
dek emelkedők ellenére is meg
felelő lesz a vízszint, ugyanak
kor kedvezően alakítja a moz
dony tapadását is. A moroony 
teljes hoss2..i 5550 mm, széles
sége 2250 mm, kiszerelt súlya 
18 tonna. Legnagyobb sebessé
ge 12 km/ó. 

A háromtengelyes lokomotív 
két elülső csatolt és hátsó futó
tengelye közül a középsőn he
lyezték el a meghajtó fogaske
reket, mely a sínek között levő 
fogasléchez kapcsolódik (a fo. 
gaskerékhajtás elve az állomás 
végénél levő emlékkövön is lát
ható). A megcsúszást, megpör
dülést is csökkenti egyúttal. 

Indulás előtt a moroony sze
net és vizet vesz, majd a két fa
pados kocsiból álló szerelvény 
végére jár, mert felfelé 
toltvonatként közlekedik. 

Szuszogva 
A kalauz a jegyeket ma is a 

peronon kezeli, akárcsak a szá
z.ad elején. Az utasok beszállnak 
- maximum J 00 utas részére 
van egyszerre hely -, majd az 
indítási jelre a moroony hosszú 
füttyöt hallatva tolni keroi a vo
natot... 

A menetidő mintegy 80-85 
perc, így van időnk gyönyörköd
ni a tájban. Puchberg házait el
hagyva alpesi legelőkön vágunk 
át. Először Schneebergdörfl-nél 
állunk meg, majd a Hauslitz
sattel megálló következik. Innen 
egyre meredekebbé válik a pá
lya és a vonat szuszogva érke
zik fel a Hengsthütté-hez. Ez az 
első vízvételező hely. Tovább 
indulunk és Ternitzer Hütte 
megállót elhagyva befutunk 
Baumgartner állomásra, amely 
a második vízvételező hely. 
Ezután következik az utazás leg
érdekesebb része. A pálya me� 
redeksége eléri a 200 ezrelékest 
és lassan a törpefenyők öveze
tébe jutunk. Hamarosan besza-
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ladunk az első alagútba (152 m ), 
majd a Vadkapunak (Eisentor) 
nevezett másodikat (120 m) is 
elhagyva, egy utolsó erőlködést 
követően megérkezünk a 
Hochschneebergre. Ez Ausztria 
legmagasabban, 1795 m magas
ságban levő vasútállomása. 

Az állomástól 1-2 perces sé
tával elérhető az Elisabeth 
Kirchlein (Erzsébet-kápolna), 
amely I. Ferenc József feleségé
nek emlékére épült 1901-ben. A 
közeli Hotel Hochschnee
bergben frissítőt és harapni va
lót kaphatunk, sőt a merészeb
bek 1-1,5 óra alatt a Schneeberg 
legmagasabb csúcsára, a Klos
terwappen-re (Kolostorcímer 
2075 m) is feljuthatnak. 

Puchbergbe visszatérve néz
zünk még be a Schneeberg Mú
zeumba. A fogaskerekúről szer
zett ismereteinket teljesebbé te
hetjük, ha megtekintjük az egy
kori vasútépítés dokumentuma
it, régi fotókat és munkaeszkö
zöket is. 

A Schneebergbahn két év 
múlva, 1997-ben ünnepli 100. 
születésnapját. A puchbergiek 
azonban már most készülnek rá 
és remélik, hogy az évforduló 
sok lelkes vasútbarátot vonz 
majd városukba. 

, gedélyek megszerzése után 
1895. december 4-én el is kez
dődtek a munkálatok. A normál 
nyomtávú szakasz átadására 
1897. április 15-én került sor. 

Nosztalgia tervek '95 
A fogaskerekű vasút svájci li

cenc alapján Leo Arnoldi mér
nök irányításával készült. Az 
1000 mm nyomtávú, 9,746 km 
hosszú pálya első (Puchberg
Baumgartner) szakaszát 1897. 
Június l-jén, míg a második 
(Baumgartner-Hochschneeberg) 
szakaszát szeptember 25-én ad
ták át ünnepélyes keretek között 
a forgalomnak. 

Az elmúlt évtizedek alatt a 
Schneebergbahn (Hó-hegy-vas
út) több százezer utast csaloga
tott magához. 1902-ben /. Fe
renc József császár és kísérete, 
1910-ben pedig az „operett
báró", Lehár Ferenc is kipróbál
ta. 

Százesztendős 
mozdonyok 

A kisvasút ma az Osztrák Szö
vetségi Vasutak (ÖBB) tulajdo
nában van, amely eredeti álla
potában őrzi azt. Jelenleg ápri
lis végétől november elejéig 
üzemel, ami 2-6 vonatpárt jelent 

A MÁV História 
Munkabirottság ösztön
zése és tanácsai alapján 
a MÁV az elmúlt évti
zedben jelentős áldozat
vállalással számos mu
zeális értékű járművét 
építette újjá. lgy olyan 
- nemzetközileg is ki
emelkedő - nosztalgia 
járműpark jött létre, 
mely nemcsak a vasúti 
múlt emlékeit őni, ha
nem a magyar vasűt 
„image" -ét srinesíti, sőt 
e járművek speciális 
üzemeltetése bevételi 
lehetőséget is jelent. E 
meggondolások alapján 
jött 1992. év végén létre 
a lényegében MÁV leányvál
lalatként működő MÁV Nosz
talgia Kft, melynek fő tevé
kenysége a MÁV muzeális jár
műpark nosztalgiaüzemben 
történő hasznosítása. 

Vasúti nosztalgiaüzem iránt 
különböző korú, érdeklődési 
körű és anyagi erejű rétegek ré
széről tapasztalható érdeklő
dés. Rendkívül rokonszenves 
csoportot jelentenek azok az 
öreg és fiatal hazai vasútbará
tok, továbbá unokák, szülők és 
nagypapák, akiknél a pénztár
ca tartalma sajnos nincs arány
ban vasútszeretetük mértéké
vel. A MÁV és a Nosztalgia Kft. 
ezt a tényt érezték át, midőn a 
múlt év turistaidénye óta ta
vasztól őszig olyan gőzvonta
tású nosztalgiavonatot közle
kedtet szombatonként a Duna
kanyarba, melyen 100 forint 
pótdíj kifizetése után normál 
díjszabás és az összes kedvez
mény érvényes. 

Közismert tény, hogy a gőz
üzem önköltsége magas. Ezzel 
magyarázható, hogy a híres 
„ 100 éves vonat" -nak, mely a 
balatoni fii idényben Keszthely
Révfalöp között a hét néhány 
napja kivételével közlekedik, 
különleges díjszabása van. En
nelc a vonatnak utasai túlnyo
mórészt leül.földi turisták, azon-
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ban a Nosztalgia Kft. 50 száza
lékas kedvezményt biztosít a -
sajnos még így is gyér - ma
gyar utasok számára. E vonat 
utasai kívánságukra Badacsony
ban hangulatos ebéden is részt 
vehetnek. 

,,A 100 éves vonat" balatoni 
tartózkodása idején bizonyos 
estéken Keszthelyről induló 
menetek állnak a közönség ren
delkezésére, melyekkel a 
sümegi várban lovagi játékokon 
s azt követően végvári vacsorán 
vehetnek részt, más napokon 
Badacsonyba indul késő délután 
a vonat, ahol a vendégeket nem
csak hangulatos vacsora, hanem 
parasztlakodalommal egybekö
tött program is várja. 

Rendkívül sokrétűek és színe
sek azok a programlehetőségek, 
melyek bizonyos minimális lét
számú vendég esetén külön 
megrendelésre állnak rendelke
zésre. Ilyenek: a különböző ta
nyákra indított, cigányzenés va
csorávai folklór- és lovasbemu
tatóval összekötött „tanyaprog
ramok", melyek kisebb létszám 
esetén az Európa-hírű, ,,Árpád" 
gyorssínautóbusszal, nagy cso
portoknál pedig gőzvontatású 
nosztalgiavonattal közlekednek. 

Az „Árpád" gyorssínautó
busszal rövidebb kirándulás te-

hető Budapestről a 
HÉV-vonalon Szent
endrére, a művészek és 
a pravoszláv barokk vá
rosába Nosztalgiavona
tos kirándulás lehetsé
ges Budapestről Egerbe, 
amikor is a Szép
asszonyvölgy borpincé
inek tanulmányozására 
is alkalom nyílik. Érde
kes nosztalgia kirándu
lás lehet az Egerben idő
ző turisták számára egy 
n o  s z t a l g  i a  v o n a to s  
szilvásváradi kirándu
lás, ahol a vendégeket 
fogatbemutató várja. 

Az ársrinvonaluk mi
att inkább csak külfüldi ven
dégek számára elérhető ezen 
nosztalgiaprogramok mellett 
- külön kívánságra - ,,mé
retre szabott" nosztalgiautazá
sok is megrendelhetők, ilyenek 
az egyes cégek által saját ven
dégeik számára rendezett nosz
talg iavonatos kirándulások, 
egyes előkelő vendégek nosz
talgiamenetei és az egy-egy 
külföldi vasútbarát társaság 
által szervezett olyan magyar
országi körutazások, melyek 
keretében a vendégek az or
szág vasúti szempontból érde
kes helyeit keresik fel. 

Különleges alkalmakkor a 
MÁV nosztalgiajárművei kül
földön is járnak. Ilyen alkal
mak a külföldi jubiláris _ren
dezvények (például az OBB 
150 éves jubileuma, az SZ és 
ZSR egyes vonaljubileumai, az 
,,Árpád" jubiláris bécsi útja, az 
osztrák muzeális Strasshof Kft. 
egyes rendezvényei, vagy a 
gőzmozdonyaikkal részben 
magyar, részben osztrák vona
lon rendezett menetek. 

A magyar moroonyokról so
rozat látott napvilágot telefon
kártyán. A 24 moroonyt tartal
mazó katalógus és a sorozat 
első példánya már kapható a 
Nosztalgia Kft. üzleteiben. 
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Ejszakai munkavégzés 
A szakszolgálatnál nem lesz részmunkaidő 

A VSZ Pályagazdálkodási ln- iginybevite/ egisr.en m4s: er.t alapszervezeteink, hogy ahol 
tim Bizottság a MÁV Rt. Kol- !,onorá/ni ketr. Erre szolgál az szükség lesz az átmeneti mun-
lektív Szerződés S. §-a felha- éjszakai pótlék! A folytonos kaszerződés-módosításra, élje-
talmazása alapján, hosszú tár- éjszakai foglalkoztatást azért nek vele. A 7-dik éjszakától 80 
gyalássorozat u tán, a társ kellett 6 éjszakában maximál- százalékos éjszakai pótlék jár, 
szakszervezetekkel együtt ni, mert a szakszervezeti oldal aki vállalja az éjszakai foglal-
megkötötte a Kollektív Szerző- ragaszkodott ahhoz az elvhez, koztatást, de ezt nem lehetett 
dés Szakági függeléket, mely hogy ahány éjszakát munká- volna kialkudni, ha nincs maxi-
199S. július l-jén lépett hatály- ban töltött a dolgozó, azt két- málva 6 éjszakában az elrendel-
ha. Az aláírók szerint azonban szer annyi nappalos vezénylés hető éjszakai munkavégzés. 
lehetett volna egy átfogóbb, a kövesse. Tehát 6 éjszaka után Minden ellenkező híresztelés 
szakszolgálat specialitásainak 12 nappalos, de álta1'ban egy és a területen megjelent távirat 
megfelelőbb függeléket Is hónapban 20 munkanap van, ellenére ez:en az ülésen született 
összeállítani, de mindig bele- így fogadta el a munkáltató a az a megállapodás is, amely ki-
ütköztek az anyagiak hiányá- 6 éjszakát maximumnak. mondja, hogy a szakszolgálat 
ba. Néhány fontos kérdésben A szakági vezetés augusztus területén nem kerül bevezetésre 
azért sikerült konszenzusra 18-ra összehívta a Szakági Ér- a részmunkaidő! A döntéseket a 
jutniuk. Ezek fontossági sor- dekegyeztető Tanácsot, ahol felek egyhangúlag hozták! 
rend nélkül az alábbiak: - kezdeményezte az éjszakai mun- Balogh László 
munkáltató és szakszervezetek kavégzés feltételeinek módosí- VSZ Pályagazdálkodási 
kapcsolatrendszere; - az ér- tását. A módosítást megkapták IB-titkára 
dekegyeztetés mechanizmusa; 
- a munkavégzés előkészíté
séhez és befejezéséhez kapcso
lódó idők szabályozása; - éj
szakai munkavégzés feltételei; 
- túlmunka korlátozása; -
szakmai gyakorlati idő. 
A hatályba lépés óta eltelt idő
szakban több kritikát kap
tunk, hogy miért kellett az éj
szakai mun kavégzés feltételeit 
szabályozni? A kritikusok nem 
veszik figyelembe, hogy a szak
szolgálat dolgozói állandó nap
palos munkarendben való fog
lalkoztatásra szerződtek. Éj
szakai munkáltatásnál az 

Vox humana 
Egyik este a Budapest Nyugati pályaudva"ól induló, Szobig 

közlekedő vonaton ültem. Naponta utazom f!"efelé, de még nem 
volt ilyen élményben részem. Rákaspalota-Ujpest állomást hagy
tuk el, amikor megszólalt a hangszóró, s benne egy nem túl 
kellemes, de far.fias, középkorúnak tűnő hang, - s amire ezen a 
vonalon még ritkán volt példa - udvarias tiszteletadó hangon 
üdvözölte az utazóközönséget, bemondta a vonat óránkénti se
bességét, bemutatkozott (név és beosztás). Sajnos a meglepe
téstől és a mel/ékzörejektől csak a keresztnevét értettem, Ist
ván. Jó utat kívánt. Afondandója végén a következő megálló
hely nevét jelentette. Orömmel konstatáltam, hogy ebből a moz
donyvezetőből nem égett ki a jó érzés. Emberi hangja volt. Ahogy 
ezt régen mondták: vox humana. Hajnal Ildikó 

, 

MI AZ IGAZSAG? 

DR. BORSIK JÁNOS 

Tizenkét óra 
A Magyar Vasutas augusztus 

3-án megjelent számában Kará
csony Szilárd kiderítette, hogy 
tiltakoztam a tizenkét órán túli 
foglalkoztatást megengedő tör
vénymódosító indítvány ellen, 
mert előzetesen nem volt szak
sz:ervez:eti egyeztetés, a változ
tatás nem szolgálja a vasutas 
munkavállalók érdekeit, a szak
tárca (KHVM) sem támogatja. 

A foglalkoztatási és munka
ügyi, valamint a gazdasági bi
zottság ülésén voltam jelen, mint 
az Autonóm Szakszervezetek 
Szövetségének társelnöke. 

Az Mt. 117.§ (4) bekezdésé
hez több módosító javaslat ér
kezett. Ezekből a belföldi és 
nemzetközi menetrendszerű 
közúti személyszállítás forgalmi 
munkaköreiben foglalkoztatot
tak munka- és pihenőidejének 
kollektív szerződési eltérősége 
került be a korábban felsorolt 
munkakörök mellé átmenetileg. 

Azért átmenetileg, mert az 
európai normatívák már nem 
tűrik az ilyen szabályozást. Jövő 
év végén tehát minden valószí
nűség sz:erint a közutasok is az 
európai közösség előírásaihoz 
kell, hogy alkalmazkodjanak, 
újra módosul a törvény. 

A Mozdonyvezetők Szaksz:er
vezete már korábban is, most is, 
a jövőben is azt az álláspontot 
képviselte és képviseli, hogy a 
mozdonyvezetők ne dolgozza
nak egy szolgálatban 12 óránál 
többet. Ennek mi érvényt is sze
reztünk. Már 1991-ben az Mt. 
tervezet vitájában is ellene for
dultunk a felső határ feloldásá
nak, most még inkább. 

Sem foglalkoztatáspolitikai
lag, sem gazdaságilag, sem más 
okból nem látjuk annak lehető
ségét, hogy álláspontunkon vál
toztassunk. 

Amit az ominózus cikk sz:er
zője úgy ír le, hogy „a fel- és 
lejelentkezők évek óta önszor
galomból tesznek eleget a szol
gálat átadási kötelezettségük
nek", az szerintem törvénysértő 
foglalkoztatás és nem önszorga
lom. Ilyen munkajogi kategória 
ugyanis nincs. 

Már csak egy tényre és egy 
megjegyzésre szorítkozom. A 
parlamenti törvényelőkészítés 
szinte legjelentősebb fázisa a 
parlamenti állandó bizottságok 
ülése, vagy üléssorozata. Itt 
csapnak össze az érvek és ellen
érvek a leendő törvény szakasza
iról, vagy a már létező jogsza
bály módosításáról. Aki módo
sító, vagy csatlakozó módosító 
indítványt nyújt be, igyekszik a 
bizottság támogatottságát meg
szerezni. 

A VSZ által menedzselt javas
lat esetében - túl a szakmai 
megalapozatlanságon - tényle
gesen nem volt egyeztetés a há
rom reprez:entatív szakszervez:et 
között. De az a képviselő sem 
kereste az országos szakszerve
zeti szövetséget, és/vagy azok 
tagsz:ervez:eteit, aki benyújtotta 
ezt a módosítást. 

Talán a VSZ vez:etői is csak 
utólag, a tagság netán most ér-

tesül arról, hogy Papp Pál (a 
VSZ tiszteletbeli elnöke, az 
MSZP országgyűlési képviselő
je) még azt a fáradságot sem 
vette, hogy az említett két bi
zottságban megjelenjen és érve
ivel igyekez:ett volna meggyőz
ni módosító indítványának iga
záról, szükségességéről képvise
lőtársait. (Egyetlen támogató 
szavazatot sem kapott az elkép
z:elés egyik bizottságban sem). 

Papp Pál tiszteletbeli VSZ el
nök (a funkció erősen vitatható, 
talán még alapszabályi jogalap
ja sincs) még azzal sem tisztel
te meg a VSZ tagságát, hogy 
személyesen jelen legyen az 
említett bizottsági üléseken. 

A konzekvenciák levonása 
nem rám tartozik, de a VSZ tag
sága és vezető testületei nem 
kerülhetik meg a történtek érté
kelését. 

Hát ennyit az „igazságról". 
Budapest, 1995. augusztus 14. 

Perdöntő jegyzőkönyv 
Lapunk 11. számában 0únius 8.) megírtuk: az Országgyűlés el
utasította a Vasutasok Szakszervezete Munka Törvénykönyvét 
módosító indítványát, amelyben azt kezdeményezték, hogy az 
egy szolgálatban eltölth�tő órák száma - a kollektív szerződés
ben szabályozott módon - meghaladhassa a tizenkét órát. A 
Magyar Vasutas 15. számában (augusztus 3.) visszatértünk a 
témára. Időközben ugyanis megszereztük az Országgyűlés fog
lalkoztatási és munkaügyi bizottsága témánkat tárgyaló ülésén 
felvett jegyzőkönyvet. Ennek alapján megpróbáltuk rekonstru
álni a VSZ módosító Indítvány elutasításának történetét. Írá
sunk nem maradt visszhangtalan. Közreadtunk ezek közül egy 
hozzászólást, s lehetőséget adtunk arra Is, hogy a megszólalta
tott is elmondja véleményét. Szerkesztőségünk ezzel a maga ré
széről befejezettnek tekinti a lapunk hasábjain kirobbant vitát. 

Borsik János írásához mindössz:e két megjegyzést kívánok fűzni. 
Teljes mértékben megértem, sőt , mint mozdonyvez:etői képesítés
sel is rendelkezö szakmai szempontok alapján támogatom a MOSZ 
azon törekvését, hogy a mozdonyvez:ető egyhuzamban ne dolgoz
zon tize.nkét óránál többet. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy a 
MOSZ következetesen igyekszik érvényt szerezni tagjai érdekei
nek. Ugyanakkor mint VSZ-tag nem elsö alkalommal sérelmez:em: 
mindezt úgy teszi, hogy az más vasúti szakmákban dolgom kollé
gák érdekeit sérti. Fordítva ugyanez azonban nem állt fenn, mivel a 
VSZ által kezdeményezett törvénymódosítás (sok VSZ-tag jogos 
kérésének tett volna eleget!) nem sértette volna a mozdonyvez:etők 
érdekeit. A mozdonyvez:etők a MÁV-érdekegyeztetésben olyan hely
zetben vannak, hogy a kollektív szerzödés szabályozása során is 
érvényesíthették volna álláspontjukat. 

A birtokunkban lévő parlamenti bizottsági jegyzőkönyv tanúsága 
szerint Papp Pál országgyűlési képviselő a szóban forgó módosító 
indítvány sorsának eldöntése pillanatában valóban nem volt jelen. 
A képviselő úr viszont később megérkezett és ki is fejtette a véle
ményét, de erröl dr. Borsik Jánosnak valószínűleg azért nincs tudo
mása, mert addigra már ő távozott el az ülésről. 

KSZ. 

SIPOS JÓZSEF 

KÜT 
Az üzemi tanácsi választások 
eredményeinek Ismeretében, 
vállalatunk sajátosságaiból 
adódóan, a követkew lépés a 
Kö�ponti Üzemi Tanács 
(KUT) létrehozása volt. A 13 
fős KUT-be a delegálásra szak
áganként az egyes vasúti szak
területek létszámarányában, 
valamint a választbokon részt 
vevő szakszervezeti és függet
len jelöltek eredményei alap
ján került sor. 

A gépészeti szakág területét 
ennek alapj�n három fö képvi
selheti a KUT-ben. 

A választási rendsz:erből adó
dóan, szaksz:ervezctünk jelöltje
ire kizárólag a Vontatási Főnök
ségeken szavazhattak a munka
vállalók. 

Az eredmények ismeretében 
szakszervezetünk ügyvivő bi
zottsága, majd küldöttközgyűlé
se __ négy személyt javasolt a 
KUT-be a gépészeti képviselet 
ellátására. 

Mint ismeretes, az üzemvite
li területen (melyben a MOSZ 
nem érdekelt) a két reprezenta
tív szakszervezet eltérő állás
pontja miatt meghiúsult a dele
gálás. Történetesen arról van 
szó, hogy az itt delegálható hat 
sz:emély milyen arányban kép
viselje jelölő szakszervezetét. 

A MOSZ korábbi (s az azóta 
sem váltom) álláspontja alapján 
- politikai és szakmai szem
P.Ontokat figy�lembe véve - az 
UT-k és a KUT összetételében 
kívánatos kifejezni a szakszer
vezeti arányt. Más szóval az 
úgynevez:ett „féltökű" üzemi ta
nácsok, melyben csak egy szak
szervez:et reprezentánsai foglal
nak helyet, bizonyos tekintetben 
sz:erencsétlen megoldás. 

A VSZ lapjában
1 

a Magyar 
Vasutasban Pszota Arpád rövid 
néhány szóban ad tájékoztatást 
a gépészeti delegálásról. E rö
vid tájékoztató azonban csúsz
tatással és bizalmatlansággal 
terhelt! A MOS?: partner volt 
abban, hogy a KUT létszámará
nyainak kialakítása úgy történ-

Gépészet 
jen, hogy mindhárom reprezen
tativ szakszervezet képviselöi 
helyet kaphassanak a testület
ben. Ez nem egyéb, mint olyan 
politikai paktum, melyet a szak
szervezetek vezetői hitelt ér
demlően úgy köthetnek, hogy az 
adott területek delegáltjai szava
zatukkal a megállapodásban 
foglaltakat valóra váltják. Ha ez 
nem így történik, abban az eset
ben nincs realitása a vezetői 
szinten történő megállapodások
nak (mert a testületi, vagy tag
sági szavazáskor kiderül, hogy 
a tagság mást akar). De fordítva 
is feltehető a kérdés. Vajon az 
ilyen típusú megállapodást meg
kötő vezetö a testületi döntést, 
vagy a tagsági akaratot képvise
li-e? 

Ez a néhány sor azonban je
lenti azt is, hogy egy szaksz:er
vezet első számú vez:etőjét ho
gyan lehet saját lapjában, saját 
munkatársa által burkoltan tá
madni! 

Meggyőződésem, hogy a 
MOSZ delegáltjai szakmailag 
olyan felkészült személyek, 
hogy a gépészet technológiai 
folyamatait ismerve, képesek a 
kocsiszolgálat és a járműfenn
tartás munkavállalói érdekeit a 
törvényben foglalt ÜT-jogosit
ványuk alapján képviselni. 

Egyébként itt és most is nyo
matékosan ki kell hangsúlyoz
nom, hogy a munkavállal§i ér
dekképviselet ellátása az UT-k
ben nem lehet szakszervezeti 
hovatartozás kérdése. 

Bár a KÚT még nem állt rei 
következésképpen még nem is 
lehet munkát végezni, a MOSZ 
gépész:eti küldöttei egyetértenek 
abban, és előkészítenek egy 
olyan javaslatot, hogy a gépész.e
tet átfogó 27 ÜT megfelelő mó
don tájékomdhasson és véle
ményt nyilváníthasson a terüle
tet érintő kérdésekben. 

Ez azt kell, hogy jelentse, 
hogy az érdekelt ÜT-le, mintegy 
kvázi frakciók működnek, ahol 
a „frakció" álláspontját a három 
delegált képviseli. 

Marad a tény 
A vélemény szabadsága a tényeken nem változtat, legfeljebb 

a megítélésben térhet el. Ez történt, amikor Sipos József, a 
MOSZ elnöke a gépész:eti szakág központi üzemi tanácsi tagok 
delegálásáról írt cikkemben azt vélte felfedezni, hogy egy be 
nem tartott megállapodás felemlegetésével a VSZ elnökét bur
koltan támadtam. 

Az igazsághoz szorosan hozzátartozik, hogy a fenti cikk író
ja olyan megállapodásban keresi saját igazát, melynek semmi
lyen jogi alapja nincs. A szakszervezetek jelölteket állítl_!atnak 
az üzemi tanácsi választásokon, de a továbbiakban a KUT-ta
gok delegálása nem szaksz:ervez:eti hovatartozás kérdése - így 
az nem lehet szaksz:ervez:etek közti alku tárgya. Ennek ellenére 
valóban tény, hogy folytak előz:etes megbeszélések a reprez:en
tatív szaksz:ervez:etek vez:etői között. Amikor a MOSZ három 
vez:etője és én egyeztettük a 2: 1 arányú delegálás lehetőségét, 
tudtuk, a MOSZ-tagok többsége másképp is dönthet, mégis el
fogadtuk a szavazás eredményét tükröző arányt. 

A MOSZ delegáltjai, mint ahogy azt a végeredmény is tük
rözi, másként döntöttek. Az adott smhoz képest - ha ugyan itt 
sm lehet ilyesmiről - gyenge dolog, olyan választási ered
ményre hivatkozni, mely meg sem történt. 

Marad a tény és az a törvényi al�pelv, miszerint a munkavál
lalói érdekképviselet ellátása a K UT -ben sem lehet szakszer
vez:eti hovatartozás kérdése. 

Pszota Árpád 

MÁV VASJÁRMŰ 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

Tevékenységi körünk: 

- Bz motorvonat fővizsga, Bz motorkocsi korszerűsítése, 
komfortosítása, Bzx átalakítása motorkocsivá, 
Bzx komfortosítása 

- 4 tengelyes személykocsi fővizsga, személykocsi forgóváz 
javítás, személykocsik, teherkocsik és dízelmozdonyok 

kerékpárjainak fővizsgája, fődarabjainak és alkatrészeinek 
javítása és felújítása (PRÁGA 2M70 típ. hajtómű, 

irányváltók, légtartályok, klf. motorok •.• ) 

- teherkocsi rész/egvizsga, futójavítás, fővizsga az alábbi 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Gags, Lgs, Eas főjavítás 

- vasúti nosztalgia járműjavítás 

- emelőgépek kötöző elemek vizsgálata, javítása és minősítése 

- láng és plazmavágás, szemcseszórás 

- acél- és alumíniumszerkezet-gyártás, szerelés 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgácsolással 

Minket válasszon, 
velünk csak nyerhet! 

, , ,, 

MAVVASJARMU KFT. 

9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./fax: (94) 313-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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BEMUTATKOZIK A VSZ MISKOLCI TERÜLETf'BIZOTTSÁG 

A MÁV Rt. Miskolci Üzletigazgatóság 1995.július hónapi átlagos állományi létszáma 6989 fő volt.Ez a létszám 55 önálló munkaügyi hatáskörrel rendelkező szolgálati főnöksé
gen dolgozik. Az Üzletigazgatóság területén 4 kft. működik 1041 dolgozóval. Üzletigazgatóságunk vonalhálózatának hossza: 1572 vágánykilométer, melyből 246 km az iparvá
gány. A Vasutasok Szakszervezetének Miskolci Területi Bizottságához 29 szakszervezeti bizottság tartozik, és szervezetpolitikai koordinációval segítjük a Tiszavas Járműjavító 
kft., illetve a Területi Egészségügyi Központ szakszervezeti bizottságait is. A Vasutasok Szakszervezetének területünkön 44S6 tagja van, ami 59 százalékos szervezettségnek felel 
meg. Az 1995. évi üzemi tanács választásokon munkavállalóink 79,8 százaléka nyilvánított szavazatával véleményt, és szakszervezetünk jelöltjei 60,7 százalékos támogatottságot 
szereztek. 51 szolgálati főnökségen választottak üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat. 

Tiszai pályaudvar madártávlatból 

AZ ELLEHETETLENÜLÉS KÜSZÖBÉN 

MISKOLCI TB ÉS VF. FŐNÖKSÉG 

Atszervezés január elsejétől 
Házasság, keresztelő után mi lesz a gyerekkel? 

Tudjuk: a MÁV Rt. stabilizá
ciós és megújulási programja 
keretében a vállalatot át kell ala
kítani, gazdaságossá tenni mű
ködését! Az átsz.eivezések nem 
kerülik el a távközlési-, erősára
mú- és biztosító-berendezési 
szakszolgálat osztályait, köz
pontjait és főnökségeit sem. 

„A változásokat a legkisebb 
egzisztenciális veszteségekkel, a 
végrehajtási szint zavartalan 
működése mellett kell végrehaj
tani". Az idéz.et, melyre sz.eret
ném felhívni vez.etők figyelmét, 
az ,,átalakítási művelet" előter
jesztéséből származik. 

kal? Miért az erősárammal von
nak bennünket össz.e? A vez.ető
ket kinevezik, vagy pályáztat
ják? Mennyibe kerül ez nekünk, 
és lesz-e gazdasági haszna az 
átszeivezésnek? Hány főnökség 
alakul? 

Aggodalmaink: Gyakorlatilag 
nem kettő, hanem négy szintű 
lesz az irányítás! A nagyobb ha
táskör és kompetencia nem ott 
éivényesül, ahol kellene. A fel
szabaduló létszám korrekt to
vább foglalkoztatása sincs meg
oldva. Az előterjesztett anya
gokból jól kitűnik, hogy a Táv
közlési-, Erősáramú és Biztosí
tó-berendezési Osztály átkeresz
telkedik ugyan, de lényegében 
változatlan szakmai feladatok
kal fog tovább funkcionálni. 

semmilyen választ nem kaptunk, 
hogy mitől egy szakterület ez a 
három eltérő szakma. A centra
lizációs törekvéseknek már ez 
idáig is voltak eredményei, a 3 
üzletigazgatósági felállásnál, mi 
már megtapasztaltuk a területi 
főmérnökségek működését Ha 
ez nem vált be Debrecen és Mis
kolc tekintetben, akkor mitől 
lesz jobb Budapest-Miskolc vo
natkozásában. Végezetül pedig 
egy érdekképviselet részéről ter
mész.etes ez a kérdés: az átsz.er
vezés jár-e majd ennél a szak.
szolgálatnál is olyan dinamikus 
jövedelemnövekedéssel, mint 
amit számítástechnikai ágazat
nál tapasztaltunk. Ha igen, ak
kor lesz valami látszatja az el
következő megpróbáltatások
nak. 

Bodnár József 
szb-titkár 

Miskolc TBF 

Nyugdíjas élete 

Megéltünk már jó pár oda
vissza sz.eivezést, melyeknek a 
végeredménye ismert mindenki 
előtt. Ezért most javaslom, a 
gazdasági számításokon túl pró
báljunk meg előre gondolkodni, 
és levezetni a folyamatot az utol
só érintett emberig. Mindezt 
azért teszem, mert az összevo
násokkal egzisztenciák és élet
pályák törnek ketté! A három, 
súlyában fontos, dinamikusan 
fejlődő szakterület olyan egyé
niségeket képz.ett az évek során, 
akiknek munkája a nagyobb fe
lelősség és hatáskör kapcsán 
mos lenne igazán profitálható! 
Őket ezért féltjük, és keressük 
helyüket. 

Javaslataink. Mielőtt bármi is 
történne, meg kellene vizsgálni, 
hogy tőlünk nyugatra már kita
láltak-e ilyen fúziókat, mert arra 

Vannak még 
változások (?) 

Területileg három megye tar
tozik a miskolci területi bizott
ság hoz, BAZ, Heves, Jász
Nagykun-Szolnok megyék. Az 
összes vasutas nyugdíjas szá
ma 18 202 fő. Ennek 24,41 szá
zaléka Vasutas Szakszerveze
ti tag. Az Országos Nyugdíjas 
Szervezet valamennyi nyugdí
jas érdekvédelmét magára vál
lalta. Létrehozta a megyei 
összekötőket. ami BAZ és He
ves megyékben nagyon jól mű
ködik. 

A területünkön élő nyugdíjas 
VSZ-tagok közül 619 fő 50 éve 
szak.szeivezeti tag. Nemrég a ju
bilánsoknak belsőséges ünnep
ségeket rendeztünk, emléklapo
kat, valamint csekély jutalmat 
adtunk át anyagi lehetőségeink
hez mérten. Az ünnepségre az 
Országos Választmány képvise
lői is eljöttek. 

A szervez.ettség területünkön 
még kívánni valót hagy maga 
után. A mozgósítások egyes ren
dezvényekre nehez.en mennek. 
Kevés pénzzel rendelkezünk, 
tekintettel arra, hogy önállóan 
gazdálkodunk. Csak a befizetett 
tagdíj áll rendelkezésünkre. A 
postaköltség fedezése is nehéz
ségeket okoz. A városi emberek 
nagyobb elszigeteltsége a távol-· 
ságok miatt rányomja bélyegét 
a szakszervezeti munkára is. 
Hozzájárul még az a tény is, 
hogy nehez.ebben mozognak és 
a mindjobban előtérbe kerülő 
bűnözés miatt félnek kimozdul-

Az országban ma már egyre 
kevesebb üzemi konyha műkö
dik a régi formában. Többnyi
re átalakították tálalókká, 
vagy végleg bezárták. Pedig 
valaha nemcsak étkeztetésre 
szolgáltak e termek, hiszen itt 
rendezték meg a vállalati ese
ményeket. a nyugdíjas-búcsúz
tatókat, esküvőket. Miskolc 
Tiszai pályaudvaron egyelőre 
még működik az étkezde, ahol 
250 vasutasnak és nyugdíjas
nak főznek ebédet. 

Mező Ferenc állomásfőnök 
összehívta az üzemi tanácsot és 
tájékoztatást adott a konyha pil
lanatnyi helyzetéről. Szívesen 
állt a rendelkezésemre, mivel 
úgy gondolja, az övék nem egye
di eset. Az étkezde vesztesége 2 
millió forint az első fél évre. 
Már kétsz.er írt levelet az üzlet
igazgatóság illetékes osztályai
nak, hogy a felmerült vesztesé
get központi forrásból egyenlít
sék ki. A Munkaügyi és Forgal
mi Osztály nem térít költséget, 
de felszólította a szolgálati ve
zetőt, hogy az intézmény múkö-

ni otthonaikból. Az egyedül élők 
sokszor még a bizalminak is fél
ve nyitnak ajtót. 

Vidéken, ahol szinte minden
ki ismeri egymást, nagyobb az 
aktivitás. Az átlag nyugdíj vidé
ken 13 540 forint, Miskolcon 14 
96& forint. A kormány által ga
rantált nyugdíjemelések nem 
fedezik az infláció mértékét ami 
már június elején sem egyez.ett 
a kormány által jelz.ett mérték
kel, holott törvény írja elő a 
nyugdíjak és az aktív keresetek 
párhuzamos mozgását. Alap
szervezeteink bevételeikből pe
dig igen kevés anyagi támoga
tást tudnak csak adni a rászorul
taknak. Valamennyien várják 
egy igazságosabb nyugdíjtör
vény létrehozását, ami a jelen
legi kis nyugdíjakat legalább a 
létminimum szintjére emelné, és 
megakadályozná a nyugdíjasok 
anyagi ellehetetlenülését. 

Kapcsolatunk az aktív sz.eive
zetekkel szoros és jó. Egymás 
rendezvényeit látogatjuk, prob
lémáinkat magunkénak tekintik 
és segítségükre általában számít
hatunk. A nyugdíjba menőket 
igyekeznek átsegíteni a nyugdí
jazás kezdeti nehézségein. 
Anyagilag nem ,tudnak támogat
ni, de a kedvezményes akcióból, 
amit az aktív dolgozóknak sz.er
veznek, nem hagyják ki a nyug
díj as a lapszervezeteket sem. 
Segítik, támogatják kapcsolata
inkat a szakszervezeti vezetés
sel. Sajnos vannak területek ahol 

nem ismerték fel az egymásra
utaltság jelentőségét. Ezeket a 
TIB vezetésével közösen igye
keztünk megoldani. 

Végül szólok még a kulturá
lis tevékenységről. Területünkön 
egy nyugdíjas klub működik. 
Programjuk sokrétű pihenést, 
szórakozást, ismeretbővítést 
nyújt mindenkinek. 

Lukács Tiborné 
elnök 

Több kérdéssel éltünk az át
sz.eivezéssel kapcsolatban. Ez.ek 
közül néhány: Mi lesz az össz.e
vonás után az érintett dolgozók-

F V ASUTASPORTRÉK 

Rohonka Sándor 

üzemeltetési reszortos, szb-titkár, ÜT-elnök 
Miskolc Vontatási Főnökség 

... ,,A soron kívüli kong
resszusra készülve minden erőm
mel azon vagyok, hogy ezen a 
fórumon olyan döntések szüles
senek, amelyeket ha végrehaj
tunk, akkor a Vasutasok Szak
szervezete végre nem csak a vas
úti, hanem az országos érdek
egyeztetésre is a súlyának meg
felelő hatást tudja. gyakorol
ni." ... 

Üzemi konyha lapáton? hai dolgozó marad, a többieket 
áthelyezik más munkakörbe. Az 
előbbiekről kérdezem a 
kruplihámozással foglalatosko
dó asszonyokat. - A takarítás 
nem szégyen, azt is elvállaljuk, 
csak munkánk legyen - mond
ja kissé beletörődve Kiss 
Jánosné konyhai dolgozó. 

dését tegye rentábilissá. Az ál
lomásfőnök tehetetlennek érzi 
magát, mert a veszteségek egy 
részét a kedvezményes nyugdí
j as étkeztetés okozza, amire 
semmilyen támogatást nem kap 
az állomás. A dolgozók 180 fo
rintot fiz.etnek egy ebédért, míg 
az inaktívak 92 forintja még a 
nyersanyag árát sem fedezi. A 
probléma másik fele abból adó
dik, hogy az üz.emi konyhán 11 
személy dolgozik, akiknek a 
munkabére teszi ki a kiadás na
gyobb részét. Létszámot min
denképpen csökkenteni kell, de 
a nyugdíjasok kedvezményét 
semmiképp sem lehet kigazdál
kodni. Az állomásfőnök vélemé
nye sz.erint, a MÁV-nak ekkora 
veszteséget el kell viselni, mert 
ennyivel tartozik a jelenlegi és 
volt dolgozóinak. 

A konyhában nagy a sürgés
forgás, az asszonyok előkészítik 
az aznapi ebédnek valót. Tóth 
!ibor konyhafőnök nem tud in-

dulat nélkül beszéli munkahe
lyéről. Kiszámolta, ha minden
kit elbocsátanak, és a krumpli 
saját magát főzné meg, akkor 
sem lehetne null szaldósra hoz
ni a gazdálkodást. A jelenlegi 
elképzelések sz.erint 6 fő kony- (t.p.) 

(Visszatekintés, 1900) 
Heinrich Heine úgy vélte, hogy vasúton jön a földi megváltó, 

az ipar, a munka, az öröm. Petőfi szenvedélyesen ujjongott és 
buzdított, ,,Száz vasutat ezret! Csináljatok, csináljatok", mert 
„Ezek a fold erei, Bennök árad a műveltség, Ezek által ömlenek 
szét Az élet magvai". ,,A vasút" - írta egy német gazdász -
„Herkules a bölcsőben, megváltja a népeket a csapásoktól, a 
háborútól, a drágulástó/, az éhinségtől, a nemzeti gyűlölettől 
és a munkanélküliségtől". 

Magyarországon a vasúti munkafolyamat megkövetelte fe
gyelem és az alá-fölérendeltségi viszonyok még társadalmi jüg
góséget is hordoztak magukban. A vasút hierarchikus felépíté
sében a felelősség, a szolgálati fönökök és hivatalnokok, álta
lában korlátlan hatalmat kapnak beosztottjaik felett. Az alkal
mazottak tisztelettel és engedelmességgel tartoznak feletteseik
nek, mondta ki a MÁV Szolgálati Rendtartás. Ez szabályozott 
valójában mindent, a szolgálati érintkezést, hogy a jelentésekeJ 
és egyéb beadványokat a közvetlen főnökhöz kell intézni és eló
te,jeszteni. Alárendeltjeit minden szolgálati jönök rendbünte
téssel sújthatta, amely akár megrovás, akár pénzbüntetés, bír
ság lehetett. A kiszabható pénzbírság a tíz koronát is elérhette. 
(A budapesti nagy pályaudvari váltóórök 14 korona fizetést 
kaptak kézhez [1899.].) 

Az igazgatók, üzletvezetők 40 korona pénzbírságot is kiszab
hattak esetenként. Legjobban a szolgákat és a napibéres alkal
mazottakat sújtotta a pénzbírság, de fenyegette úgyszólván a 
MÁV valamennyi alkalmazottját. A korabeli Népszavában meg
írták, hogy a vasúti szolgák „ egy korona büntetés helyett in
kább eltűrik az ütleget, mert egy korona náluk nagy vagyon". 
Az volt a legelviselhetetlenebb a pénzbírságban, hogy a szolgá
lati főnökök indoklás nélkül, önhatalmúlag büntethették az em
bereket. A Magyar Közérdek 1903. október 18-i számában ír
tak szerint egy A!ÁV felügyelő egy ártatlannak bizonyult vonat
kísérő büntetésének e/engedését azzal utasította el, hogy ,, ... 
jelen alkalommal ártatlan volt az illető, de majd elköveti ezt a 
vétséget máskor, amidőn nem jövünk rá, s így legalább már 
előre meg van büntetve". S ezt nem csak főhivatalnokok tehet
ték meg, hanem a legtöbb szolgálati főnök, mert a rendtartás 
őket védte, ,,a megbüntetett alkalmazott fellebbezéssel nem él
het", írta. 

A vasúti szolgákkal és munkásokkal a szolgálati főnökök és 
hivatalnokok egy része úgy bánt, mintha azok személyes szol
gálatukra volnának rendelve. Szokás volt, hogy a beosztottak 
„önkéntes ajándékkal" érdemeljék ki főnökük kegyeit, mert a 
kinevezéshez, a magasabb beosztásra képesítő vizsga, szakvizsga 
letételéhez, a rendszeresítéshez protekcióra is szükség volt, és 
szükség volt e"e az emberségesebb bánásmód feltételeként is. 

A felsőbbséghez panasszal vagy kérelemmel csak a basáska
dó /önökön keresztül lehetett fordulni a szolgálati út betartásá
val. Ez pedig csak egyirányú út volt. A beadványra okmánybé
lyeget kellett ragasztani, amelynek az ára két korona volt. Ha a 
beadvány nem felelt meg a formaságoknak, pénzbírsággal súj
tották a panaszost. 

A vasút 1901. augusztus 4-i számában írtak szerint a szolgák 
értekezletén, a Nyugati pályaudvar egyik dolgozójának pana
sza szerint: ,, Vannak az ál/amvasutaknál többrendbeli feljebb
valók, akik a szolgaszemélyzetet mindennek tartják, csak em
bernek nem. Ha a szolgaszemélyzet hozzájuk fordul kérelmé
vel, meg sem hallgatják, sót durva illetlen kifejezésekkel hal
mozzák el. Van az á/lamvasutaknál nem egy, hanem igen sok 
10-15 éves szolga, aki sokkal jobban és alaposabban ismeri a 
vasúti szolgálatot, mint sok feljebbvalója. Jön a vasúthoz egy 
fiatal hivatalnok, aki, mert iskolát végzett, feljebbvaló, a vasúti 
szolgálatról ugyan fogalma sincs, de azért elmondja az embert 
mindennek, felette basáskodik, mert - csak egy szolga". 

(Barkócri) 



KÁRPÁTI SÁNDOR 

Tapasztalatokon nyugvó igaz
ság, hogy a szakszervezetek 
meghatározott társadalmi, gaz
dasági, politikai környezetben 
végzik munkájukat. Ezért az ér
dekvédelmi szervezetek tevé
kenységét nem helyes önmaguk
ban vizsgálni, hanem csak azzal 
a közeggel együtt, amelyben 
működnek. A hazai és nemzet
közi tényezöktől függ az érdek
védők mozgástere, az érdekvé
delem eredményessége. Ezeket 
a feltételeket persze a szakszer
vez.etek is alakíthatják attól füg
gően, mennyire szervezettek, 
milyen erőt képviselnek. Ha a 
gazdaság felszálló ágban van, 
akkor az érdekvédelem esélyei 
is kedvezöbbek, és megfordítva. 

Milyen a munka világa, mi
lyenek a munkavállalók, a nyug
dijasok életkörülményei 1995 
lls:zén? Átmeneti korban élünk és 

válságban. Gazdasági és szoci
ális, erkölcsi és tudati válságban. 
Tapogatózó, botladozó útkere
sésben. Még folyik az államszo
cializmus maradványainak fel
számolása (tulajdonváltás, pri
vatil.áció, a szociális ellátórend
szerek lebontása), de már elkez
dődött és tart az antiszociális pi
Kgazdaság, a kapitalista viszo
nyok kiépítése. A demokratikus 
intézményrendszer jórészt ki
épült, ha az intézmények még 
nem is működnek kielégítően. A 
hangsúly most a gazdaság átala
kításán van, ez a nehezebb, a 
hosszabb ideig tartó folyamat. 
Beindult a régóta halogatott ál
lamháztartási reform is. 

A változások áldozatvállalás
sal és megrázk/Jdtatásokkal jár
nak. A vállalkozások fellendü
lésével együtt nő és állandósul 
a munkanélküliség, csökkennek 
a reálbérek, magas az infláció, 
rosszabbodnak az életfeltételek. 
Visszaesett a kultúra presztízse 
és támogatása. Kialakulnak az 
átalakulás nyertesei és vesztesei. 
Kevesen gazdagodnak, sokan 
elszegényednek, a perifériára 
szorulnak. Kezdjük megszokni a 
lepusztult emberek látványát, a 
kéregetőket és koldusokat. Reá
lis ves:zéllyé vált a társadalom 
kettészakadása. 

,,.4 szabadság nem pensavá
sár" - írta Heltai Jenő, de hét
köznapjaink rácáfolnak erre. 
Nem működik „a szabadság 
rendje". Színesebb lett az élet, 
de giccsesebb és zavarosabb is. 
Van szabadság, szabadossággal 
együtt, ám hiányzik az értelmes 
rend, a közjó becsülése. Gyen
&ül a smlidaritás, elapad az em
berség, ódivatúvá lett a szerény
sq. Az agresszív önérvényesí
t6s dívik, fokozódik az erllsza-
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Nem erről volt szó! 

kosság, terjed a durvaság, az 
öncélú rombolás. Nem csökken 
viszont a bürokrácia, burjánzik 
a korrupció. A közhangulatban 
jelen van a halvány bizakodás, 
de a domináns életérzés a létbi
zonytalanság, a kilátástalanság, 
az egyéni túlélési stratégiák ke
resése. 

A rendszerváltás kezdeti eu
fóriája rég tovatűnt. Elmaradtak 
a kívánt nyugati segítségek és az 
MDF vezette kormánykoalíció 
teljesítményéhez fűzött remé
nyek. Nem következett be az 
életkörülmények várt javulása, 
sőt rosszabbodott a helyzet, 
amelyet még súlyosbított a jobb
oldali kormánykoalíció túlideo
logizált, gyűlöletkeltő, megosz
tó politikája. Ennek elutasítása 
fejezödött ki az MDF-kurzus le
váltásában. 

A szaksz.ervezetek támogatták 
a szocialisták választási harcát, 
hiszen programjuk megfelelt a 
munkavállalók, a nyugdíjasok 
igényeinek. Emlékezetes az is, 
hogy a kilencvenes évek elsll 
felében a hat parlamenti párt 
közül egyedül az MSZP lépett fel 
a szakszervezet-ellenes parla
menti törvényekkel szemben, az 
MSZOSZ szétverése ellen. 

A szocialista-liberális kor
mánykoalíció létrejötte után 
ezért a szakszervezetek joggal 
várták el, hogy kedvezöbbek 
lesznek az érdekvédelem, az ér
dekképviselet pozíciói, az érdek
védelmi szervezetek működési 
feltételei. Ez azonban nem kö
vetkezett be. Bekövetkezett vi
szont az újabb, a rendszerváltás 
utáni második nagy csalódás, 
{ha ez utóbbinak tartalma és 
nagysága el is tér az előbbitől). 
Szegényebbek lettünk egy újabb 
illúzióval. Igaz, kilenc szaksz.er
vezeti vezető parlamenti képvi
selő lett és néhányan tisztséget 
is kaptak az MSZP frakcióban 
és a parlamenti bizottságokban. 
Máig kérdés maradt azonban, 
mit tudtak tenni, hogyan éltek a 
lehetőségekkel? 

A miniszterelnök és kormá
nya ke:Üietben kifejezte készsé
gét a szakszervezetekkel való 
együttműködésre, a társadalmi 
párbeszéd felújítására és folyta
tására, az érdekegyeztetés érde
mi működtetésére. Megindult a 
társadalmi-gazdasági megálla
podás előkészítése, a munka vi
lágával össz.efüggll törvény-elő
készítés és -alkotás folyamata 

Rövid időn belül azonban ki
derült, hogy a kormánykoalíció 
létrejötte átírta a két párt válasz
tási programját is. A kompro
misszumok sorozatában sok 
minden feloldódott, összecsú-

szolt, s gyakran tűnt úgy - ma 
is -, hogy a kisebbik koalíciós 
párt lett a nagyobbik, az erősebb. 
A demokratikus baloldal prog
ramjával induló, a magát balol
dali pártként definiáló MSZP 
hamarosan lemondott a baloldali 
értékek képvise/etéról és elindult 
a liberális-konzervatív gazda
ságpolitika megvalósításának 
útján. Mind erősebbé vált a mo
netáris gazdaságpolitika domi
nanciája, a fiskális szemlélet és 
gyakorlat, a pénzügyérek diktá
tuma. Mindez március 12-én, a 
Bokros-csomag megjelenésével 
tetőzött és - az ellenvélemé
nyek, alternatív javaslatok, tün
tetések, sztrájkok kereszttü
:zében - a mai napig tart. 

Ezek a fejlemények kikezdték 

az MSZP és az MSZOSZ, a kor
mány és a szakszervezetek vi
szonyát, ú j  ütközőpontokat, 
konfliktusforrásokat teremtet
tek. Mivel a szakszervezetek 
nem voltak hajlandók lemonda
ni legfőbb érdekérvényesítési 
eszközükről, a sztrájkról - mi 
több, a vasutasok az eddigi leg
nagyobb munkabeszüntetésüket 
szervezték -, a kormány elve
szítette türelmét és több más ok 
miatt, lemondott a társadalmi
gazdasági megállapodás megkö
téséről. A puccsszerűen bedo
bott - az érdekképviseletek, a 
szociális partnerek előzetes vé
leményének mellő:zésével meg
hirdetett - sokkoló Bokros-cso
mag csak hab volt a tortán. 

Március 12-e ily módon cezú

ra lett, kitűnt, ki hol áll, mit akar. 
Ugyanakkor nemcsak világosab
bak lettek a frontok, hanem 
össze is kuszálódtak, nehezen 
áttekinthetőbbekké is váltak a 
dolgok: olyannyira, hogy - a 
koalíciós huzakodások követ
keztében - elmosódtak a ha
tárok a kompromisszumok és a 
megalkuvások között. A kor
mányzás nehézségei, a felerősö
dött személyes ambíciók és el
lentétek pedig láthatóvá tették a 
hatalmi harcot mind a koalíciós 
pártokon belül, mind a koalíci
ós partnerek között. Ennek volt 
szemléletes megnyilvánulása a 
kormányátalakítás terve nyomán 
kirobbant koalíciós válság, 
amelynek elhúzódó, fárasztó vi
tájában nemcsak a tömegeket 
érintő valódi problémák szorul
tak háttérbe, de a terméketlen 
viszálykodásban sérült maga a 
kormánykoalíció, a miniszterel
nök, az MSZOSZ és személye
sen Nagy Sándor is. 

A mind több terhet cipelő 
munkavállalókat, a megélhetés 
napi gondjaival küszködő nyug
díjasokat, munkanélkülieket, 

nagycsaládosokat, a létmini
mum körül élőket azonban nem 
az érdekli, hogy lesz-e minisz
terelnök-helyettesi poszt és ket
téválasztják-e az ipari és keres
kedelmi minisztériumot. Hanem 
az, hogy miből tudják kifiz.etni 
a villany-, a víz- és gázszámlái
kat, miért kerül 60 forintba egy 
szem zöldalma, miért kell leron
gyolódni egy családnak, ha kez
dődik az iskolai tanév. Ott tar
tunk, hogy nemcsak a 
lakáshitelkamat törlesztését kell 
elhalasztani, hanem a foghúzást 
is. 

Az érdekvédőket azonban 
nem pusztán a megszorító intéz
kedésekkel együtt járó, végelát
hatatlan áremelések, a forint el
értéktelenedése bosszantja, de az 

is elkeseríti, hogy - az ígére
tekkel ellentétben - nincs iga
zi párbeszéd, lebénult az érdek
egyeztetés. Ott sincs kedvező 
változás, előrelépés, ahol s ami
hez nem kell pénz, csak belátás, 
helyes szemlélet szükségeltetne. 
Sem az új privatizációs törvény
hez, sem az új Munka törvény
könyvéhez, sem a szaksz.ervezeti 
jogosultságok megnyugtató ren
dezéséhez nem kell több pénz. 
Nem beszélhetünk úgyan szak
szervez.et-ellenességről, de mun
kavállaló-barát kormányzati 
magatartásról sem. Mindez arra 
mutat, hogy a kormánykoalíci
óban a politika irányának és 
tartalmának változásával együtt 
a stílus sem a korábban beígért. 
Állapítsuk meg: nem erről volt 
szó! 

E sorok írójának kritikus 
hangvétele nem azt jelenti, hogy 
a szakszervezetek gondjai csak 
a külső tényezökben keresendők. 
Megvannak a be/só dilemmák, a 
saját bajok is, a taglétszám csök
kenésétől a leépülés, az ellehe
tetlenülés veszélyéig. Nyilt ti
tok, hogy számtalan kérdőjel 
meredezik az érdekvédők előtt, 
hisz.en nem kevés fejtörést okoz 
számukra a változó valóság, a 
tagság szolgálata, a szervezeten 
kívüli munlcávállalók megnyeré
se, vonzása. Az átalakuló társa
dalmi értékrend a munkaharcban 
is új, másfajta gondolkodást és 

magatartást követel. Olyat, 
amely képessé teszi a szaksz.er
vezeti tisztségviselőket arra, 
hogy csökkentsék a kapitalizá
lódás negatív hatásait, erősítsék 
az összefogás, a szolidaritás ér
:zését, és az anyagi érdekek kép
viseletét össz.ekössék a szellemi, 
erkölcsi érdekvédelemmel, az 
értékek védelmével. 

Kongresszus 
- soron kí, ül 

A választmány 1995. szeptember 14-i határozatával össu
hívta a v,sutasok Szakszervezete soron kívüli kongresszu
sát. A MA V Rt. Bevétel Ellenőrzési Igazgatóság konferen
ciatermében 1995. szeptember 26-án fél tizenegykor kez
dődő rendezvény megtartását elsősorban a szakszervezeti 
vagyon megosztásával összefüggő döntések meghozatala 
indokolja. 

Az 1991. évi XXVIIJ. törvény előírása sz.erint az ágazati 
szakszervez.eti vagyon tulajdonjogát a használati joggal együtt 
az 1995-ben megtartott üzemi- és közalkalmazotti tanácsi 
választásokon elért eredmény alapján kell megosztani. A 111ájus 
2S-én lezárult választásokat követöen megkezdődtek a tárgya
lások a választásokon eredményt elért szakszervez.etek között. 
A törvényben előírt határidő közeledtével szükségessé vált, 
hogy a Vasutasok Szakrn:rve7.ete Alapszabályában felhatal
mazott testület - a kongresszus - meghozza döntését a va
gyon megosztásáról és további hasznosításáról. 

Az egynapos munka-kongresszusnak a választmány az alap
szabály módosítására is javaslatot tett. A testület tagsági igé
nyek alapján javasolja bővíteni szakszervez.etünk céljait. Az 
eddig is folytatott tevékenységeket - oktatás, üdültetés, se
gélye:zés és sporttevékenység - normatív okok miatt kell fel
sorolni az alapszabályban. 

A választmány természetesen elkészítette tájékoztatóját a 
XIII. kongresszus óta végzett munkáról is. A dokumentum a 
VSZ programjának időarányos teljesítéséről ad számot. 

Az 1994. áprilisa óta lezajlott események tapasztalatai és a 
MÁV Rt.-t érintő várható átalakítási elképzelések alapján el
készült a Vasutasok Szakszervezete középtávú stratégiájának 
tervezete. Mindkét dokumentumot a Magyar Vasutas e mel
lékletének belső oldalain olvashatják. 

Az elnökség munkájának értékelése során merült fel az igény 
a testület kibővítésére. A választmány javaslata szerint a je
lenlegi kilenc személy helyett a jövőben 11 fős elnökség vé
gezné az o_perativ irányító munkát. Dr. Péter Mihálynak, a 
Központi Uz.emi Tanács elnökévé való választása miatt fel
merült az igény egy újabb alelnöki tisztség létrehozására is. 
A választmány jelölőbizottságot hatalmazott fel arra, hogy a 
kongresszus által választandó tisztségekre tegyen javaslatot. 

A rendkívül feszített programú rendezvényen részt vevő 255 

küldöttnek és minden meghívottnak eredményes munkát kí
vánunk. 

Erősítsük 
szakszervezetünk egy égét! 

Miért kell kongresszust tartani 1995 őszén? 

A Magyar Vasutas július 12-én megjelent 14. számában a 
,,Gépészeti IB-kezdeményezés Soron kívüli kongresszus" 
című íráshoz újabb kiegészítő gondolatokat fogalmarott meg 
a Gépészeti Intéző Bizottság: 

Véleményünk szerint elen
gedhetetlenül szükséges, hogy a 
Vasutasok Szaksz.ervezete mun
kakongresszuson értékelje a 
XIIJ. kongresszus óta eltelt kö
zel másfél éves munkáját. A 
kongresszus vizsgálja meg: 

-A VSZ alapszabályát, hogy 
betöltötte-e szerepét, javított-e a 
Vasutasok Szakszervezete mű
ködésén, az általa létrehozott 
testületek milyen szinten látták 
el munkájukat. Vajon alkalmaz
kodik-e ez az alapszabályunk a 
változó vasúthoz? 

- A Vasutasok Szakszerve
z.ete pénzügyi gazdálkodását, ki
emelt figyelemmel a vagyon
megosztás, a SZJrájkolap kérdés
köreire. 

- Az üzemitanács-választás 
körülményeit, kiemelve a külön
bözö vezető testületek végzett 
munkáját. Van-e véleményünk a 
VDSZSZ 23 százalékról? Ho
gyan tudja segíteni a Vasutasok 
Szakszervezete az üzemi taná
csok működését? Milyen lehe
tőségeket lát az ÜT-k és a szak
szervezet együttmúködésére, 
képzésére, hogy megtudjanak 
felelni a MÁV Rt. által támasz
tott egyre magasabb követelmé
nyeknek az érdekképviselet ol
dalán? 

- Az 1994-ben elfogadott 
program mennyire volt reális, 

markánsabb lett-e az érdekvé
delmi munka, milyen szinten is
merte a tagság, mennyire szol
gálta tagjaink érdekvédelmét? 
Szükség van egy taghoz közeli, 
egyszerű és alkalmazható prog
ramra, mely magán viseli a 
MÁV átalakulásához igazítás le
hetőségét. 

-Az MSZOSZ tagság kérdé
sét, ugyanis választmányi dön
tés volt arró� hogy az MSZOSZ 
kongresszusa után a Vasutasok 
Szakszervezete visszatér a tag
sági viszony kérdésére. 

Mennyire változott a szövet
ség munkája, mennyiben seglti 
a tagszervezetek munkáját, mi
lyen a politikai kiállása, meny
nyiben védi és képviseli a mun
kavállalók érdekeit? Kérjük a 
választmány tagjait, valamint a 
szakmai intéző bizottságokat, 
hogy a fenti indokok alapján tá
mogassák felvetett gondolatain
kat. Akarjuk együtt, hogy sike
res legyen a kongresszus, eró
sítsük szakszervezetünk egysé
gét, legyünk határozottak és 
magabiztosak, javítsuk, alakít
suk a Vasutasok Szakszerveze
te minél jobb megítélését. Felel
jünk meg egy markáns, de mind
ig következetes érdekvédelmi 
munkának. 

Gépésuti Intéző Bb.ottdg 
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KONGRESSZUSI MELLÉKLET. 

Tájékoztató a Vasutasok Szakszervezete soron kívüli kongresszusa részére 
a VSZ XIII. kongresszusa óta végzett munkáról 

A program időarányos értékelése 

A Vasutasok Szakszervezete 1994. április 8-9-én tartotta XIII. soros kongresszusát. A kongresszus megalkotta a Vasutasok Szakszervezete új alapszabályát, elfogadta program
ját. Döntött a szervezet ,felépítéséről, a működés anyagi, pénzügyi feltételeiről. Megválasztotta a VSZ elnökségét, Felügyelő és Egyeztető, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságát és 
vezető tisztségviselőit. Allást foglalt a választmány létszámáról, területi, szakmai összetételéről. A kongresszus óta eltelt időszak politikai, társadalmi, gazdasági eseményei 
indokolták, hogy a választmány időarányos értékelést végezzen. Erre 1995. január S-én sor került. A soron kívüli kongresszuson is szükséges, hogy értékeljük, elemezzük a 
kongresszuson elfogadott határozatok, illetve a program időarányos végrehajtását, levonjuk a ,szükséges következtetéseket és újragondoljuk a rövid és hosszabb távú feladatain
kat. A kongresszusi határozatok konkrét végrehajtását az l-es számú melléklet tartalmazza. Ertékelésünk a teljesség igénye nélkül, a program felépítése alapján történik. 

L Társadalmi, politikai feltételek 
Az 1994. évi parlamenti választásokon különböro pártok színei

ben ( MSZP-KDNP-MSZDP) a Vasutasok Szakszervezete több tiszt
ségviselője is indult képviselőjelöltként. 

A VSZ a két vezető tisztségviselőjének kampányához közvetlen 
anyagi támogatást is biztosított. Közülük Papp Pál a VSZ tisztelet
beli elnöke az MSZP jelöltjeként egyéni választókerületben (Fejér 
megye 7. választókerület. Bicske ) szerzett mandátumot. 

A kormányzati, MÁV Rt. vezetés, valamint a VSZ közötti párbe
szédek eredményessége az 1994. és 1995. évi foglalkoztatási, KSZ 
és béralku eredményei alapján értékelhető. 

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségével a kapcsola
tunk rendkívül vegyes képet mutatott. Az 1994. őszi vasutassztrájk
hoz való MSZOSZ viszonyulás miatt a választmány felfüggesztette 
a VSZ MSZOSZ-tagságát és a szövetség kongresszusán született 
döntésekJől tette függővé a VSZ visszalépését. 

Az MSZOSZ-kongresszuson elfogadott alapszabály és a program 
a VSZ módosító javaslatai figyelembevételével születtek. A határo
zatok végrehajtása - a nyári szabadságolások miatt még nem érzé
kelhetők -, ezért a szövetséghez való tartozásunkat idő előttinek 
tartjuk napirendre tűzni. 

IL Érdekképviseleti tevékenység 
A XIII. kongresszus programjában megfogalmazott alapelv: ,,A 

Vasutasok Szakszervezete céljai elérése érdekében kész az érdekér
vényesítés valamennyi eszközének igénybevételére, a szolidaritás 
elvének és gyakorlatának messzemenő alkalmazására". A kong
resszus idején senki sem gondolta, hogy az érdekérvényesítés esz
közét - a sztrájkot - rövid időn belül többször is és viszonylag 
hosszú ideig kellett igénybe venni a jogos követelések teljesítése 
érdekében. 

A sztrájkok meghirdetésének ideje és oka ismert tagságunk előtt.' 
A választmány és a VSZ valamennyi testülete a sztrájkértékelést 
elvégezte. 

Érdekvédelmi szempontból a sztrájkokat, mint a végső eszközt 
eredményesnek lehet tekinteni. Új vonása volt az utóbbi munkabe
szüntetéseknek, hogy azok szervezésében a reprezentatív szakszer
vezetek egységesek voltak s bizonyítottá vált, hogy hosszabb időn 
keresztül is a kitűzött célok érdekében képesek a sztrájkot fenntar
tani. 

A kongresszus óta eltelt időszak érdekvédelmi tevékenységének 
legfontosabb eredményei: 

- sikerült kivédeni a mellékvonalak tervezett bezárását, 
- a foglalkoztatás területén elkerü/hetóvé vált a nagy létszámú 

elbocsátás, a létszám-megállapításban a szakszervezetek egyetérté
si jogot kaptak; 

- az 1995. évi bérfejlesztés mértékét a tervezett 2,5 százalékról 
14 százalékra emelték fel, 

- aláírásra került az a kollektív szerzódés, amely a korábbi vív
mányok döntó többségét megórizte. 

A vasút pénzügyi helyz.etét figyelembe véve eredménynek tekint
hető, hogy további visszalépés nem történt a smciálpolitikában, hi
szen sikerült megtartani a meglévő jóléti intézményeket (központi 
kezelésű üdülök, munkásszállások, üzemi konyhák nagy része, az 
alapítvány formájában működő gyermekintézmények). 

A VSZ határozott fellépésének eredményeként kedvel.Ő változás 
történt a vasúti menetkedvezményre jogosultak körében, a társada
lombiztosítási és szociális ellátásokról szóló törvényekben. Jelen
tős eredmény a Nyugdíjigazgatóság és a VTI önállóságának megőr
zése. 

A közeljövőben lehetőség nyílik arra, hogy a vasút területén is 
megalakuljanak a társadalombiztosítás helyi szervei a nyugdíjigaz
gatóság és a VTI mellett. Ebben nagy szerepe volt a VSZ-nek. 

A belföldi üdülés területén bekövetkezett változások ellenére kö
zel 6000 db üdülési utalványt értékesítettünk és felhasználtuk a ko
operációs üdülés adta lehetőségeket. 
A kft.-k helyzete, további sorsa 

A kongresszusi határozatban kiemelt szerepet kapott a MÁV tu
lajdonú gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalók hely
zete. A gazdasági társaságok működésének segítése, a munkaválla
lói érdekek képviselete jelentette a Vasutasok Szakszervezete fel
adatának jelentős részét. 

A MÁV Rt. gazdasági-pénzügyi helyzetének javítása, a válság
ból való kilábalásra készült konszolidálási elképzelések, a vagyon
nal való gazdálkodást, hasznosítást vették alapul. 

Ebbe a körbe tartozik a gazdasági társaságok üzletrészeinek el
adása, a bérelt ingatlanok egy részének értékesítése. 

Az üzletrészek értékesítésekor a Vasutasok Szakszervezete által 
határozatban foglalt állásfoglalásának megfelelően a munkaválla
lókat nem lehet kizárni a tulajdonszerzésből. A munkavállalói rész
tulajdonosi program (MRP) keretében, az. idevonatkozó törvényi 
szabályozásnak megfelelően, kedvem feltételekkel, a tulajdonos által 
meghatározott mértékben a munkavállalók is tulajdonosokká vál
hatnak. 
A MÁV Rt racionalizálásának másik nagy területe 
a regionális profitcentrumok kialakítása 

A Vasutasok Szakszervezete képviselői által közreműködik a 
mellékvonalak, a telephelyek és a fővonalak vizsgálatában. 

IIL A szakszervezet belső működése 
A kongresszuson elfogadott program a VSZ szervezeti felépíté

sének és a �zervezeti fegyelmen alapuló működésének nagy jelen
tőséget tulaJdonít. Mindez nem öncélú törekvés, hanem a hatékony 
érdekvédelmi munka nélkülözhetetlen feltétele. 

A kongresszusi határozatoknak megfelelően a szervezet új struk-

túrájának kialakítása, a tisztségviselők megválasztása - a választ
mány 1994. június 9-ei alakuló ülésével - határidőre befejerodött. 

Az új struktúra megfelelő keretet biztosít mind a szakmai érdek
védelmi, mind a szervezetpolitikai feladatok ellátásához. Mindeh
hez jó alapul szolgál az alapszabály szellemében megalkotott szer
vezeti- és működési szabályzat. 

A területi, valamint az intél.Ő biz.ottságok többsége - a kezdeti 
útkeresés szakaszán túljutott, tevékenységüket egyre inkább az egész
séges munkamegosztás jellemezte. 

A szervezeti fegyelem javult. Sajnálatos, hogy az utóbbi időben 
- az alapszabály 22. és 28. pontja ellenére - ismét felszínre került 
az egyes területi, illetve intél.Ő bizottságok közötti feszültség. 

Ennek elemzése1 a valódi okok feltárása elodázhatatlan feladat, 
hiszen ez a szervezetünk hatékony működését gátolja. 

Tekintettel arra, hogy a szervezeti felépítés nem önmagáért való, 
fontos feladatunknak tartjuk a működés állandó figyelemmel kísé
rését és a jelentkező működési zavarok kiiktatását. Ezt a célt szol
gálták az elnökségi ülésen a területi, illetve intél.Ő bizottságok tájé
koztatása, önértékelése alapján rendszeresített testületi vélemény
alkotás, valamint a munka jobbítását célzó ajánlások, illetve konk
rét feladatmeghatározások. Minden szervezetnél az elnökség meg
állapította, hogy jelentős javításra szorul a tagmegtartó és a tagszer
vel.Ő tevékenységünk. 
A VSZ vezető testületei 

A beszámolási időszakban a választmány 8 alkalommal ülése
zett, munkája hatékonyabbá vált. Ez köszönhető az ülések jobb elő
készítésének. 

A választmány tagjainak több mint 70 százaléka (39 fő) teljes 
munkaidőben foglalkoztatott tisztségviselő. Ennek ellenére az ered
ményesebb működést gátolta az üléseken történő részvétel, illetve 
az ülésekről való eltávozás. Ezen a területen a jövőben sokan na
gyobb fegyelem szükséges. 

A választmány napirendjén szereplő témákat a munkaterv jóvá
hagyását követően, valamennyi érintett szervezet, testület és tiszt
ségviselő részére megküldtük. 

Az elnökség ülésterv alapján, tervszerűen dolgozott, de a felgyor
sult események miatt több esetben olyan témákat is napirendre kel
lett tűzni, amit előre nem lehetett betervezni. 

Az ülésekre a meghívót és írásos anyagokat többnyire időben és 
az SZMSZ által előírt módon, határozati javaslattal ellátva juttattuk 
el a testületi tagokhoz. 

A MÁV Rt. vezetésének jeleztük, hogy a kapkodó munkaügyikap
csolat-működtetést nem fogadjuk el. Közösen kell kialakítani a rend
szeres, kiszámítható tárgyalási rendet. Az érdekvédelmi munka nem 
lehet kampányszerű. A személyügyi igazgatói státusz betöltése le
hetőséget nyújt ennek megváltoztatására. 

Szakszervezetünk szervezeti keretei - a feladatokhoz igazodóan 
- kiépültek: alapszervezetek, szakmai tagozatok, szakmai- és te
rületi középszervezetek, rétegszervezetek, önálló nyugdíjas szerve
zet, a VSZ vezető testületei, érdekegyeztető bizottságok, szakbi
zottságok és mindei.ek munkáját segítő munkaszervezet. 

A Vasutasok Szakszervezete szervezetpolitikai és érdekvédelmi 
munkájának fő iránya a munkaszervezet hatékony, a tagság létszá
mához igazodó racionális működtetése, figyelemmel a MAV Rt.
nél folyó szervezeti átalakulásra is. 

A beszámolási időszakban szakszervezetünk - anyagi helyzete 
miatt - folyamatos létszámleépítésre kényszerült. 

Az 1995. évi üzemi és közalkalmazotti tanács választás eredmé
nyes végrehajtását a VSZ központi, területi és szakági szervezetei, 
a társadalmi tisztségviselők ( az Mt szellemében ) szervezték. 

A VSZ aktív kezdeményezö, irányító és szervező munkájának 
eredményeként a reprezentatív szakszervezetek közreműködésével 
sikerült elérni, hogy a választáson az érintett munkavállalók mint
egy 80 százaléka leadja szavazatát. A résztvevők 83,6 százaléka a 
szakszervei.etek jelöltjeit támogatta. A függetlenekre szavazott a 
résztvevők 16,39 százalék. 

Az 1995. évi üzemi és _közalkalmazott tanács választások jelen
tőségét növelte, hogy az DT -választás eredménye alapján történhe
tett a szakszervezeti vagyonmegosztás. 

A VSZ külön ÜT-k�pányterv alapján végezte az ÜT-választás 
egész folyamatát. Az DT-választási kampány során a VSZ szerve
zésében 111 rendezvény megtartására kb. 9000 munkavállalója rész
vételével került sor. A VSZ aktív kampány tevékenységének moz
gósító erejű akcióinak eredményeként megnyerte az 1995. évi ÜT
választást a MÁV Rt. és a kft.-k területén. A vasúti ágazathoz tarto
zó egységeknél a VSZ az 1995. évi üz.emi és közalkalmazotti tanács 
választáson elért szavazati eredménye 62,41 százalék, (1993-ban 
68,89 százalék), ami a szakszervezeti vagyonból való VSZ rési.ese
désének alapjául szolgál. 

A megválasztott ÜT tagok és megbízottak több mint 62 százalé
ka (1237 fő) a V�Z tagja. Az 1995. szeptember 13-án a MÁV Rt.
nél meg�lakult KDT-ben a megválasztott 13 főből 10 fő a VSZ tag
ja. A KDT elnökévé dr. Péter Mihályt, a VSZ alelnökét, elnök-he
lyettesévé Horváth Istvánt választották, aki szintén szakszerveze
tünk tagja. Mindez garancia lehet arra, hogy a KÚT jövőbeni mun
kájában a VSZ érdekvédelmi stratégiája tovább érvényesüljön. 

A VSZ 1995. június 27-i választmányi ülés határozata alapján 
valamennyj_ területi és intézö bizottság 1995. szeptember 1-jéig ér
tékelte az DT-választás tapasztalatait és feladattervben jelölte meg 
a további teendőket. 
Együttműködésünk 
a Mozdonyvezetők Szakszervezetével 
és a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetével 

Programunk fontos szakszervezet-politikai célként fogalmazza 
meg a vasút területén működő önálló érdekvédelmi szervezetek ak-

cióegységének, illetve - hosszabb távon - szervezeti egységének 
visszaállítását. 

A Vasutasok Szakszervezete a beszámolási időszakban tettekkel 
is bizonyított - a kongresszuson többek részéről megfogalmazott 
igényeknek megfelelően - kezdeményel.Ője volt és a maga részé
ről mindent elkövetett annak érdekében, hogy kiszámítható, korrekt 
partneri viszony alakuljon ki a vasút területén működő - elsősor
ban -, reprezentatív szakszervezetek között. 

A munkavállalók érdekeit - a szervezeti érdekek elé helyezve 
- szaksi.ervei.etünk kezdeményezésére a MOSZ-szal és a VDSZSZ
szel több alkalommal folytattunk két, illetve háromoldalú tárgya
lást, (KSZ, bértarifa, létszámgazdálkodás, sztrájk). 

A VDSZSZ-el beárnyékolta kapcsolatainkat az a tény, hogy kont
rasi.erveződésként jött létre és működik. 
Képzési tevékenység 

A kongresszust követően a Képzési és Oktatási Bizottság létre
jöttével új keretek között, új tartalommal folytatódott a szakszer
vezeti tisztségviselők képzése és oktatása. A csomóponti szintű ok
tatásokat az érintettek szimpátiával fogadták és hasznosnak ítélték. 
A szakági oktatások a terveknek megfelelően kerültek megtartásra. 

A Képzési és Oktatási Bizottság a korábbi elhatározás alapján 
több - elsősorban az MSZOSZ-hez tartozó - szakszervezettel, 
illetve szakszervezeti képzéssel foglalkozó intézménnyel vette fel a 
kapcsolatot. Az együttműködési keretek kidolgozása folyamatban 
van. 

Az 1994/95. oktatási év tapasztalatai alapján 1995/96-ban bővíte
ni szükséges a képzésbe bevont tisztségviselők körét és számát. 
Nyilvánosság kérdése 

A Vasutasok Szaksi.ervezetének nem volt elvárható sajtókapcso
lata az előro években. Az újságírók körében a keményebb érdekér
vényesítést a MOSZ és a VDSZSZ jelentette. 

Kitartó munka árán jutottunk el a mai szintre, amely az előző 
évekhez képest lényeges fejlődés, de a VSZ súlyához viszonyítot
tan még nem elégséges szint. 

A sajtókapcsolatok fejlesztésében a Magyar Vasutas szerkesztő
ségének is jelentős feladatai vannak. A vasutas közvélemény egyik 
fő hordozójává kell hogy váljon a Magyar Vasutas. 

A bekövetkezett személyi változások - remélhetőleg - a lap 
tartalmi színvonalának érdemi előrelépését is eredményezik. Na
gyobb szerepet kell vállalniuk az információáramoltatásban a terü
leti és intél.Ő bizottságoknak, rétegszervezeteknek a Magyar Vas
utason belül is. 

Aktívabban kell működtetni a tudósító hálózatot. Rentábilissá kell 
tenni a lapot a hirdetési bevételek növelésével és a kiadások csök
kentésével. Ehhez az is szükséges, hogy az előfizetők száma nagy
ságrendekkel növekedjen. 
KÚT-kapcsolat 

Az új Munka törvénykönyve alapján létrehozott KÜT-nek a meg
alakulását követően egy sor nehézséggel kellett megküzdenie (pl. 
technikai, tárgyi feltételek). 

Egy teljesen új intézményrendszer működését menetközben kel
lett kialakítani, illetve az igényekhez igazítani. Az eddigi tapaszta
latok alapján - a szaksi.ervezeti testületek előzetes véleményének 
megis�erésén keresztül - erősíteni szükséges az újonnan válasz
tott KDT-tel, és az üzemi tanácsokkal a VSZ kapcsolatát. 

Az üz.emi tanácsok tagjainak döntő hányada a VSZ tisztségvise
lője, ezért az együttműködés szélesítésének feltételei adottak. 

Különösen vonatkozik ez a központi üzemi tanácsra, ahol a 13 
tagból 10 fő a VSZ tisztségviselője. Az egyeztetett közös fellépése
ken túl javítani kell az információáramoltatáson is. Fel kell hasz
nálni a rendelkezésre álló eszközöket (pl. Magyar Vasutas) arra, 
hogy a vasutasság jobban megismerje a KÚT munkáját. 
Nemzetközi tevékenység 

Nemzetközi tevékenységünkben fő szerepet kapott a közép-kelet 
európai országok vasutas szakszervezeteivel való együttműködésünk. 
Kiutazásaink is főként e térségbe: Ukrajnába, Szlovákiába, Lengyel-
országba irányultak. 

Ennek jegyében rendeztük meg 1994 októberében a Közép-Kelet 
Európa Vasutas Szakszervezetei Állandó Konferenciáját Balaton
bogláron, amely hosszú távra határozza meg további együttműkö
désünket. Ezt követte 1995 júniusában az Ukrán, majd várhatóan 
követi 1995 novemberében a pozsonyi konferencia. 

Az Osztrák Vasutas Szakszervezettel a kétoldalú kapcsolat ki
emelkedő, melynek jegyében szakszervezeti oktatáson, valamint 
szakmai találkozókon vettünk részt. 

Tárgyalást folytattunk az ITF főtitkárával, ezenkívül meghívást 
kaptunk néhány ITF konferenciára is. 

A nemzetközi csereüdülésünket a ciprusi, francia, olasz, görög, 
lengyel és szlovák partnerszervei.etekkel sikeresen bonyolítottuk le. 

A Közlekedési és Szállítási Szakszervezetek Nemzetközi Szövet
ségével kapcsolatunk, együttműködésünk folyamatos, ez lehetősé
get nyújt a nemzetközi kapcsolataink szélesítésére. 

IV. A nyugdíjas tagság körében 
végzett munka 

Szakszervezetünk kiemelt feladatának, erkölcsi kötelességének 
tekinti a nyugdíjasok érdekeinek képviseletét, védelmét. Ez a szán
déka a VSZ programjában is megfogalmazódik. 

A hatékonyabb érdekvédelmi munka végzésének szervezeti fel
tételeit kívánja a kongresszus megteremteni akkor, amikor önállóan 
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m\1Jcödő nyugdíjas szervezet létrehowáról döntött. Az Országos 
Nyugdíjas Szervezet küldöttértekezlete - a kongresszusi határo
mtnak megfelelően - megalkotta programját, elfogadta a szerve
:zet rendjét és m\1Jcödési szabályi.atát, megválasztotta elnökségét és 
választmányát. 

Az Országos Nyugdíjas Szervezet nemcsak a nyugdíjas szak
smvezeti tagok, de valamennyi MÁV nyugdíjas érdekvédelmét fel
vállalta és ellátja. Ennek érdekében tevékenyen, nagy hozzáértéssel 
vesmek részt a Nyugdíjas Kamara és az MSZOSZ Nyugdíjas Intéző 
Bizottsága munkájában. Szakszerű javaslataikkal nagymértékben 
hozzájárulnak a nyugdíjasok érdekében hozandó döntések előkészí
téséhez, kialaldtásához. Gyümölcsöző együttm\1Jcödést alakítottak 
ki a GySEV, valamint az Önkéntes Támogatási Alap vezetésével. 
Ennek egyik kézzel fogható eredményeként az ÖT A küldöttértekez
letének döntése alapján l Millió forint támogatást kap a Nyugdíjas 
Alapítvány, amelyre napjainkban égető szükség van. 

A beszámoltatási időszakban (1994-1995-ben) 585 fö kérelmező
ből 391 részesült a Nyugdíjas Alapítványból támogatásban, 
1 274 OOO Ft értékben. Az indokolt kérelmek száma is jelzi, hogy az 
alapltvány tőkéjének emelése a jövőben is fontos feladat. Ennek 
érdekében kérelemmel fordultak a kft.-k igazgatóihoz. Néhány te
rületről már visszajelezték támogatási szándékukat. 

A társadalombiztosítási önkormányi.atok létrejöttétől az önkor
mányzati VSZ-képviselő javaslatára mintegy 350 fő részesült mél-. 
tányossági nyugdíjemelésben. Az emelés mértéke átlagban 960 Ft/ 
fő/hó. Javaslatunkra 1995. január l -jétől a méltányossági nyugdíj
emelés, illetve a méltányossági segély visszakerül a MÁV Rt. Nyug
díj Igazgatóságához. 

A nyugdíjasok képviselete a VSZ vezető testületeiben biztosított. 
A jövőben is számítunk arra, hogy élettapasztalatukkal, bölcsessé
gükkel segítik munkánkat. 

V. A női munkáról 
A munkavállalók hatékony érdekvédelmétől elválaszthatatlan a 

rétegérdekek megjelenítése és képviselete. A társadalomban leját
szódó kedvezőtlen gaz.dasági folyamatok következtében a• családok 
életkörülményei tovább nehezedtek. A női munkavállalók vélemé
nyének megjelenítését fontosnak tartják. Részt vettek az MSZOSZ 
Női Választmányának munkájában, véleményeik megjelennek az 
MSZOSZ által az átfogó társadalmi kérdésekről készített állásfog
lalásokban. Véleményezték a társadalmi gazdasági megállapodás 
tervezetét, a kormány szociálpolitikai feladattervét, a nyugdíjkor
határ rugalmas emelésének Jehetőségeiről készült munkaanyagot. 
A vasutas nők, munkavállalók érdekeinek védelmében a nődolgo
:mk körében végzett közvéleménykutatásra alapozva, véleményez
ték a KSZ-t, a bértarifarendszert. Felmérést végeztek a részmunka
idős foglalkoztatás helyzetéről a vasút területén. 

Áttekintették és értelmezték a Munka törvénykönyve nőket érin-
115 változásait. 
. Tanfolyam keretében készültek fel az üzemi tanácsi választások
ra. 

VL Az ifjúságról 
Az Ifjúsági Tagoi.at küldöttértekezlete 1994. február 2-án olyan 

Szervezeti- és Működési Szabályi.atot fogadott el, amely a VSZ 
Alapszabályával összhangban pontosan meghatározta a tagozat és a 
tisztségviselők feladatát, és lehetőséget teremt a tényleges munka
végzésre. Végre sikerült olyan célokat megfogalmazni, amely ha
zánk realitásai köz.ölt és a vasút helyzetének függvényében határoz-
1.8 meg ennek a rétegnek az érdekérvényesítését. 

Mindenki számára bebizonyítottuk, egyéni írásos nyilatkozatok
kal és jegyzőkönyvekkel alakultak meg az ifjúsági csoportok, akik 
vezetőket választottak és ezek képviselték a fiatal szakszervezeti 
tagokat értekezleteinket. Nem kiválva, élesen elválva szervezetünk 
szervezeti egységeitől, hanem az alapszervezetek hasznos tagjaként 
segíteni próbáltuk működésüket, közben megjeleníteni sajátos ér
dekeiket. Azon tisztségviselők (alapszervezeti titkárok, köl.épveze
tók), akik már ekkor felismerték a tagoi.atuokban rejlő lehetősége
ket és felkarolták mozgalmunkat, az 1995. évi ÜT-választáskor si
keresebben szerepeltek azon társaiknál, akik még mindig szükséges 
rossznak tekintenek bennünket. 

Nemcsak a tagoi.at tagjainak száma növekszik folyamatosan, ha
nem ettöl sokkal fontosabb, hogy rajtunk keresztül áramlanak a VSZ
be szakszervezeten kívüliek és társszervezetek tagjai is. Mindez bi
mnyítja, hogy a tagoi.atra költött fillérek már igen rövid távon is 
megtérülhetnek, de igazi hasznát később érl.ékelhetjük. 

Az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti felépítés felállt és a 
korábbi problémás területeken is megerősödtünk. Az előző gyakor
lattól eltérően kevesebb értekezletet tartunk és a tartalmi munkára 
próbáltuk helyezni a hangsúlyt. A Magyar Vasutas sz.erkesztöségé
hen bekövetkezett személyi változások, az újság tartalmi megújulá
sa, tagozatunk résl.éről fellépő nagyobb publicisztikai igény talál
kozása folytán rendszeres híradásokkal vagyunk jelen az újság ha
sábjain. 

A kulturális és sportrendezvények területén volt mindig is legak
tivabb tagozatunk. Évente hagyományteremtő jelleggel négy ren
dezvényt kívánunk lebonyolítani, emellett teret hagyva a helyi ren
dezvényeknek is. Idei kiemelkedő programunk a debreceni orszá
aos ifjúsági találkozó, mely tisztségviselőnk rátermettségét bizo
nyltaodó mintegy 170 fő részvételével hozzájárul tagoi.atuokról való 
pozitív kép kialakulásához, így is próbálva helyreállítani a tagság 
bizalmát szervezetünk iránt. 

Az ,,Alapltvány a vasutas fiatalokért" elmúlt időszakbeli kusi.a 
p6ozügyeit sikerült kibogozni és mindenki számára megnyugtató 
megoldást találni. Az új kuratórium feladata egy köi.ös stratégia 
kidolgozása az alapitvány pénzügyi feltöltésére és a helyes munka
módszer kialaldtása a jövőbeli i.ökkenc5mentes működéshez. 

A konpesszus óta a tagozatnál végbemenő pozitív változások és 
eRdméoyek ismeretébco nyugodtabbak lehetünk a jövőbco. Az ál
talunk kib1mtt - és a vezetés által elvárt - célokat teljesítettük, 
i&Y joaaal várjuk el, hoay végre értelmes, tartalmas munkával bíz
zanak mea bconünket és valóban tisztségviselőink tudására támasz
kodva eayütt oldjuk meg az előttünk álló feladatokat. 

Budapest, 1995. szeptember 14. 
Vasutasok Szakszervezete dlasztmánya 

MAGYAR VASUf AS e 

, 

KONGRESSZUSI MELLEKLET 

A Vasutasok Szakszervezete 
középtávú stratégiája 1995 őszétól 1998 tavaszáig 

Tervezet 

Mottó: 
Valljuk be önmagunknak, mi az, amit nem tMdunk megtenni, de 

lcöveteljük meg magunktól mindazt, amire lcözösen képesek 
vagyunk! A Vasutasok Szalcszervezele ettól lesz ki.számítható és 

megbizható! 
A Vasutasok Szakszervezete céljainak köúppontjában tagjai élet 
és munkakörülményeinek Jobbítha áll. A VSZ érdekköre a 
Magyarországon jelenleg működő közforgalmú vasúti szállítás
ban és az ahhoz kapcsolódó gazdasági társaságokban és kör.al
kalmar.oai intézményekben foglalkoztatottakra, nyugdíjasokra 
terjed ki. Ennek tükrében kell megfogalmazni azokat az Igénye
ket és elvárásokat, melyek a jelenleg hatályos törvények által a 
szakszervezetek számára a kollektív alku keretében lehetőség
ként felmerülnek. E stratégia célja: • VSZ XIII. kongresszusán 
elfogadott program megvalósítba érdekében kör.iptávú irdek
vide/mi cl/ok kitűzése és azok megvalósítására szolgáló hatilcony 
surver.eq,olitikai intiz/cedisek előrevetítése. 

Középtávú érdekvédelmi célok 

Javítani kell tagjaink foglalkoztatás-biztonságát! 
Akkor, amikor a munkahely elvesztése családokat taszít teljes ki

látástalanságba, egyértelmű választ kell adnunk tagjaink félelmei
re. Az évek óta tartó bizonytalansági érl.ést fel kell váltania a kiszá
mítható jövő hétköznapi nyugalmának. Be kell látnunk, hogy a gaz
dasági átalakulás a létszán1 mozgását megköveteli és a teljes foglal
koztatás nem lesz többé kőbevésett szabály. Ugyanakkor a munka
vállalókat megilleti az a jog, hogy felkészülhessenek a sorsukat érintő 
változásokra. 

A Vasutasok Szakszervezete lcöveteli, hogy minden, a tagjait érin
tó munkáltatói intézkedésról olyan idópontban alkothasson véle
ményt. amikor azok aktív foglalkoztatási eszlcözökkel (pl.: átképzés) 
a legkisebb sérelem nélkül keze/hetók legyenek. A /égból kapolt 
megalapozatlan elbocsátások ellen a VSZ a legha1ározo1tabban fel 
fog lépni! 

Bővítenünk kell a kollektív szenődésben szabályozott 
munkáltatási feltételek és szociális ellátások körét! 

A kollektív szerződés elvesztésének lehetősége ráébresztett ben
nünket arra, hogy hiányában még inkább kiszolgáltatottá válnak a 
munkavállalók. Az áprilisi események tanulságaként nyilvánvalóvá 
vált, hogy az egyéni alkuval szemben a kollektív megállapodás je
lenti az igazi garanciát a megszerzett jogosultságaink megőrl.ésére. 
Ezért tovább kell bóvítenünk a kollektív szerződés tartalmát. 

Tagjaink érdeke megköveteli tőlünk, hogy ne csak a MÁV Rt., 
hanem valamennyi gazdasági társaság és más intézmény esetében 
is kezdeményezzük a kollektív szerződés munkavállalókra és nyug
díjasokra jelenleginél kedvezőbb pontjainak kiterjesztését. 
Növelni kell a jövedelmek és nyugdíjak reálértékét! 

Találós 

kérdés 

A vasutasok jö
vedelmi viszonyai 
1995 során a nem 
kívánt mértékben 
romlottak. A nettó 
jövedelmek reálér
tékének nagyará
nyú csökkenése 
egyrészt kényszerű 
áldozatvállalásból, 
másrészt a társada
lom egészét sújtó 
kormányzati intéz
kedések következ
ményei bó l fakad. 
A jövóben a bér
tárgyalások során 
figyelembe kell 
venni minden 
olyan tényezól, 
melyek a tagjaink 
nettó keresetére 
hatással vannak! 

A jelenlegi bér
szerkezetben meg
lévő ellentmondás
ok mihamarabbi 
feloldása mind tag
jaink, mind a mun
káltató köi.ös érde-

,__ ______________ _. ke. 
A MÁV Rt. átalakítása nem történhet 
a munkavállalók rovására! 

Mindamellett, hogy a Vasutasok Szakszervezete tagjai nem csak 
a saját sorsukért, hanem a vasút jövőjéért is eredményesen küzdöt
tek, az elmúlt években lezajlott átszervel.ések során szerzett tapasz
talataink szinte kivétel nélkül kedvezőtlenek. Nem tartjuk törvény
szerúnek, hogy az áta/alculás csak a munkavállalók rovására történ
het. Az eddig /ezaj/011 privatizáció során szerzett tapasztalataink 
alapján e/mondhatjuk, hogy a VSZ nem érdekelt a MÁV RJ. többségi 
tulajdonát képzó gazdasági társaságok elidegenítésében. Ezért a 
jövóben mindennemú átszervezési elképzelést csak a munkavállalók 
sorsát megnyugtatóan kezeló megállapodás birtokában mdunk elfo
gadni. Ennek különösen a mellékvonalak reorganizációja kapcsán 
kívánunk érvényt sz.erezni. 
A vasútegészségügy sorsának alakításában 
a vasutasságot, mint tulajdonost kell megjelenítenünk 
és képviselnünk! 

A lehető legrövidebb időn belül egyértelművé kell tenni a vasút
egészségügy tulajdonlásában a MÁV Rt., illetve a vasutasság létjo
gosultságát. Vissza kell állítani a MÁV Rt. munkáltatói jogát. En
nek megfelelően tagjainkat, mint tulajdonost és mint az ellátás ala
nyát egyaránt képviselnünk kell mindennemű átszervezés és átala
kítás során. A vasútegészségügy sorsát nem csak az ott dolgozók, 
hanem valamennyi vasúti munkavállaló szemsi.ögéböl kell straté
giai kérdésként kezelni. 

Markánsabb országos érdekegyeztetés! 
Aktív és nyugdíjas tagjaink állampolgári létéből fakadóan erösl

teoi kell az országos érdekérvényesítés hatékonyságát. Más szak
mákhoz tartolÓ kollégáinkkal köi.ös gondjaink orvoslására köi.ösen 
kell fellépnünk. Abban vagi.'Unk érdekeltek. hogy a szociálpolitika, 
a társadalombiztosítás, az egészségügy, az oktatás, a területpoliti
ka meglévó feszültségeit és más országos érdekegyeztetési igényló 
gond megoldásában az MSZOSZ a jövóben markánsabban védje a 
tagok érdekeit. 

Szervezetpolitikai célok 

Javítanunk kell érdekvédelmi eszköztárunk 
hatékonyságát! 

A Vasutasok Si.akszervezete egyenrangú partnerként kíván tár
gyalni és megállapodni mind a munkáltatókkal, mind a tulajdono
sokkal. E partnerviszony kiérdemlését az alábbi eszköi.ökkel tudjuk 
csak elérni: 

1. Szakértelmen alapuló érveléssel, mely nem csak felszínre hoz-
2.a tagjaink elvárásait, hanem a megoldásokat és eleml.éseket kidol
gozva képes meggyőzni partnereinket elképzeléseink helyességé
ről. 

2. A nyilvánossággal, melynek segítségével közvetíteni tudjuk 
tagjaink és a közvélemény felé érveinket és eredményeinket. Ezzel 
az eszközzel nem kampányszerűen, hanem folyamatosan kell él
nünk. 

3. A munkaharc eszközeit birtokolnunk kell az.ért, hogy ne kell
jen igénybe vennünk azokat. A vasutasság bebizonyitotta sztrájkké
pességét, mely komoly tárgyalásra késztet minden partnerünket. 
Tovább kell erősíteni a Vasutasok Szakszervezete sztrájkképessé
gét! 
Javítani kell szolgáltatásaink színvonalát! 

Tagjaink mind a mai napig elvárják, hogy a szakszervezeti tagsá
gi viszonyból adódóan bizonyos s1l:llgáltatásokhoz is hozzájuthas
sanak. A klasszikus fom1ák továbbfejlesztésével kell ezen igény elébe 
menni. Segélyei.és helyett gazdaságos biztosítást, az üdültetés ke
retében pedig az új fom1ákhoz való kedvezményes hozzájutást kell 
támogatni. Az egyéb szolgáltatások területén az alapszervezetek 
játsszák a meghatározó sl.Crepet. Részükre si.akrnai és pénzügyi ta
nácsadással kell további segítséget nyújtani. 

A valóságos igényekhez és lehetöségekhez kell igazítani a jogse
gélyszolgálatot. 
Tovább kel/fejleszteni az információáramlás 
eszközrendszerét! 

A Vasutasok Szakszervezete hatékony működésének alapja a gyors 
információáramlás. Folytatni kell azokat a fejlesztéseket, melyek 
javítják az infonnáció két irányú továbbítását. 
Tisztségviselőink védelme és továbbképzése 
mindannyiunk közös érdeke! 

Egyértelművé kell tenni partnereink számára, hogy a társai bizal
mából kötelességét végző tisztségviselőinket nem érheti semmiféle 
hátrány. A Vasutasok Szakszervezete minden eszközzel megvédi 
érdekvédelmi munkáját ellátó tagjait, bii.almitól a legfelső szintű 
vezetőkig! A tisztségviselők képl.ése kiemelt stratégiai feladat. Ha
tékony érdekvédelmet csak felkészülten lehet ellátni! 

A. foglalkoztatási megállapodások meglcötésekor csökkenteni kell 
a nem faggetlenílett lisztségvise/ókre jutó terheket. 

Ápolni kell érdekvédelmi és érdekképviseleti 
partnerkapcsolatainkat! 

Az eddigieknél jobban kell törekedni a társszakszervezetekkel való 
együttműködésre. Bízunk abban, hogy a si.aksz.ervezeti vagyon 
megosztását követően a csökken a társsi.akszervezetek részéről ko
rábban tapasztalható különállás ellenséges hangsúlyozása. 

Az üzemi- és közalkalmazotti tanácsok és munkavédelmi képvi
selők munkájában jelöltjeink által betöltött szerepünket és felelős
ségünket a nal!i munkakapcsolatokban kell megjeleníteni. A MÁV 
Rt. Központi Uzemi Tanácsa munkájának segítése az össz-vasutas
ságot érintő érdekünk. 
Ki kell használni a szervezetben 
és a munkaszervezetben rejlő specializációt! 

Jobb munkamegosztásra kell törekedni a szakági és területi bi
zottságok, valamint a központi munkaszervezet működtetése során. 
Az ésszerűbb feladatmegosztás az operatív irányító testületek fel
adata. 
A VSZ rendelkezésére álló pénzeszközöket 
mindinkább az érdekvédelem feltételeinek 
javítására kell fordítani! 

Át kell értékelni a sztrájkalap feltöltésére vonatko:m eddigi gya
korlatot. A jelenleg érvényes tagdíjmegosztás fenntartása mellett 
törekedni kell valamennyi pénzügyi forrás hatékonyabb felhaszná
lására. 
Tovább kell növelni taglétszámunkat! 

Az elmúlt időszakban felmutatott eredményeink bebizonyították, 
hogy csak az aktív és nyugdíjas vasutasság eg�:tes fellépése ve
zethet el a kitűzött célok megvalósításához. A szervez.et egye
düli ereje az azonos sorsú és helyzetű emberek szolidaritásában van. 
El.ért tovább kell folytatnunk a szervezettség növelésére irányuló 
tevékenységünket. Meg kell értetnünk jelenleg nem tag munkatár
sainkkal, hogy az ő javukat is szolgáló céljaink elérésére köi.ösen 
jobbak az esélyeink. 

A stratégia maradéktalan végrehajtása érdekében haogsúlyoz
n i kell, hogy valamennyi kitúi.ött érdekvédelmi cél és vala
mennyi megvalósításukra felsorakoztatott eszköz csak az 
öuzefogú irán érhet6 el, illetve teremtheti meg. 

A munkavállalók a munkáltatóval valós partnervlszonyra 
egyedül sohasem képesek! Az egyenrang6 alku feltételeit, 
köi.ösen is csak kemény munkával tudjuk kiérdemelni, mert 
nem kapjuk ajándékba! 

Budapest, 1995. szeptember 14. 
Vasutasok Szaksr.ervnete dluztminya 
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A JOVO NEMZEDEKE 

Miképp is lehet (kell) szakszervezetet 
működtetni 

A Magyar Vasutasban már hírt adtunk arról, hogy a VSZ Ifjúsági Tagozatának delegációja 
az Osztrák Szövetségi Vasutaknál működő szakszervezet (ÖGB) Ifjúsági Szervezetének (ÖGJ) 
meghívására tanulmányúton vett részt. Most a látogatás során szerzett tapasztalatainkról a 

külföldi és a hazai szakszervezeti viszonyok összehasonlításából nyert Információkról, a két 
szervezet működtetése közötti, jelentős különbségekről szól a tagozat elnökének írása. 

Bár egyértelmű, hogy az össze
hasonlítás eredménye az oszt
rák kollégákra nézve pozitív, 
de kíváncsi lennék, hogy egy 
ilyen 40 év után ők milyen 
megoldásokat dolgoznának ki. 
Jó lenne, ha a 40 év különbsé
get átugranánk 4 évvel! Erre 
kiváló alkalom kínálkozik a 
VSZ szeptember 26-i soron 
kívüli kongresszusán, ahol 
döntésekkel hosszú távon be
folyásolhatják szervezetünk 
működőképességét, követve a 
tagság érdekérvényesítésének 
eredmfnyességét ... 

Az 0GB 68 OOO aktív tagját 
178 alapszervezet fogja össze (a 
VSZ 42 OOO aktív tagját ezzel 
szemben 383, melynek egy ré
sze nem elég hatékony). Az oszt
rák alapszervezeti titkárok föál
lású szakszervezeti lisztségvise
lök, bérüket a munkáltató fizeti, 
irodáik a legkorszerúbb techni
kával felszereltek (fénymásoló, 
fax, számítógép). Magyarorszá
gon az alapszervezetek vezetői 
a munkaidökedvezmény-keret 
terhére a különböző módon van
nak foglalkoztatva, és a techni
kailag elmaradott irodák a jel
lemzők. Míg náluk a két irányú 
irányítás (mátrix) maradéktala
nul megvalósul, a 4 terület mel
lett 9 tagozat irányítJa és múköd
teti a szervezetet, ezzel szemben 
nálunk a kusza viszonyok és át
fedések miatt, területek és szak
mák összhangjának hiányában 
,,elvész" a tag. Ott a tagdíjátuta
lás központi szán1lára történik és 
tagarányos visszautalást kapnak, 
de a nagyobb kiadásokra a köz
ponttól kell költség-hozzájáru
lást kérni. Itt 50-50 százalékos 
tagdíjmegosztás miatt minden
ki panaszkodik, kevés a központi 
pénz a nagyobb volumenű fej
lesztésekre, és az alapszerveze
ti hányad sem elég a hatékony 
műköq_és helyi finanszírozására. 

Az OGB-ben a fiatalokat nem 
me/lözik és nem szükséges 

rossznak tekintik, hanem közös
ségi munkára, aktivitásra neve
lik, mert a jó irányú közösség
ben való részvétel megakadá
lyozhatja az ifjúság szélsőséges 
irányzatú társaságokhoz való 
csatlakozását. Nálunk - néha 
olyan érzésünk van, mintha -
a VSZ vezető testületeiben épp 
ellentétes indulatokat ébreszt a 
fiatalok lelkesedése, tenni aka
rása. Ausztriában szakszervezeti 
vezetők a politikán keresztül is 
hatékony érdekérvényesítési uta
kat találtak, Magyarországon a · 
politika (legyen az jobboldali 
vagy baloldali) nyíltan szakszer
vezet-ellenes, mert a szakszerve
zetek gyengesége miatt ezt meg
teheti. Ausztriában egy szak
szervezeti szövetség múködik, a 
vasútnál is csak egy szakszerve
zet van (ennek ellenére mégis 
demokráciában élnek) és a vas
utas munkavállalók 98 százalé
ka tömörül ebbe az egy szerve
zetbe, mert stratégiai vállalatnál 
hatékony érdekképviselet csak 
így képzelhető el. Nálunk a de
mokráciát hirdető, magukat 
szakszervezetnek valló csopor
tok sikeresen lejáratták a szak
szervezet valódi tartalmát, meg
osztották a munkavállalókat, és 
módszeresen lehetetlenné tették 
a konkrét érdekvédelmi munkát, 
hogy aztán olyan szövetségek
be tömörüljenek (LIGA, Mun
kástanácso_k stb.), melyek az 
199 5. évi DT-választáskor rep
rezen tati vi tásához szükséges 
10%-ot sem érik el. 

Sajnos, amíg a Vasutasok 
Szakszervezetében egyesekben 
talán még a szándék sincs meg 
a továbblépésre, a változtatni 
akarásra, addig a jelenlegi szín
vonal a mérce. A mostani mű
ködés senkinek sem jó, és töb
ben egyéni egzisztenciájuk ve
szélybe kerülését érzik. A tiszt
ségviselő nincs motiválva sem 
erkölcsileg, sem anyagilag arra, 
hogy munkáját lelkiismereteseb-

KÉZIKÖNYV 

MEGVÁLTOZOTT 
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 

A módosítások 

értelmezése 
A Munka törvénykönyvének több paragrafusa megváltozott az 

idén szeptember elsejétől. A Vasutasok Szakszervezete egy ér
telmező kézikönyvet jelentetett meg a módosításokról. 

A szeptember elején napvilágot látott kiadvány elsősorban a szak
szervezeti tisztségviselők munkáját kívánja segíteni. A szerző Var
ga Gyuláné (a VSZ szakértője) a könnyebb áttekinthetőség érdeké
ben, a módosított paragrafusok mellett, a megváltozott régi törvény 
szövegét is felidézi. Az egységes értelmezés elérése miatt, valamint 
a jogban kevésbé járatos kollégák munkáját segítendő, valamennyi 
módosításhoz értelmező magyarázatok is fellelhetőek e kézikönyv
ben. 

A kézikönyvhöz bevezetőt írt dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke. A 
könyvet átlapozva megtudtuk még, hogy a közeljövőben szeretnék 
megjelentetni a tárgyalástechnikát elsajátítását, az alapszervezeti 
gazdálkodáshoz szükséges tudnivalókat, valamint az üzemi taná-
csok munkáját segítő VSZ-kiadványokat is. 

Csak bízhatunk abban, hogy a nemes szándék találkozik a tiszt-
ségviselők igényével.. d. 

ben végezze a tagság megelé
gedésére, a tag pedig úgy érzi, 
hogy senki sem törődik igazán 
az érdekeivel, és nem látja át, 
hogy mire megy el a fizetésből 
érdekvédelemre levont 1 száza
lék. Azt sem igazán tudja, a fel
sőbb vezetés mennyire elégedett 
az általa választott tisztségvise
lő munkájával. Ebben a fene 
nagy demokráciában lassan sen
ki nem mer utasítani, mert itt 
nálunk mindenki „demokratiku
san

,,. 
választott, és a felső veze

tés „felülről" nem kérdőjelezhet 
meg semmit. Úgy gondolom, a 
demokráciának az is az ismer
tetője, hogy nem baráti alapon, 
hanem rátermettség, hozzáértés 
alapján bízunk meg embereket 
feladattal, s a rosszul dolgozó
kat pedig leváltják. Rá kell éb
redni mindannyiunknak, hogy a 
tisztségviselők (itt is, mint az 
élet más területén) tévedhetnek, 
de az ellenőrzésük és esetleges 
felelősségre vonásuk mind
annyiunk közös érdeke és fel
adata. Sokszor olyan kéréseket 
fogalmaznak meg tisztségvise
lők vezetőik, képviselőik felé, 
melyet hanyagságuk miatt nem 
lehet teljesíteni. Példa rá a FÉIB 
egyik esete. Folyamatosan kri
tizálják az alapszervezetek a 
központ munkatársait, számon 
kérik a hatékonyabb működést, 
ugyanakkor a vezetők által kért 
adatokat, véleményeket rendsze
resen csak a tisztségviselők 5 
százaléka tartja fontosnak meg
küldeni. 

Csáki Zsigmond 
Ifjúsági Tagozat elnöke 

A MSZOSZ nyerte 
az üt-választásokat 

Az urnák lezárása után 
mintegy három hónap ké
séssel jelentette az 
MSZOSZ győzelmét az 
üzemi tanácsi választáso
kon Hajdú Attila, a szak
szervezeti konföderációk 
által létrehozott országos 
választási bizottság elnöke. 

Az MSZOSZ székházában 
megtartott sajtótájékoztatón 
megtudtuk, hogy jelenleg 
több mint 2000 szakszervezet 
működik Magyarországon. 
Az 1993/Xlll. törvény alap
ján az ágazati szakszerveze
tek vagyonát az üzemi taná
csi választások eredménye 
alapján osztják fel a jelölte
ket állító szakszervezetek 
között. 

Hajdú a továbbiakban el
mondta: az eredmény ezért 
született ilyen későn, mert az 
ágazatokat a törvény nem 
kötelezte időpont betartására. 
Éppen ezért a választási bi
zottság szeretné elérni, hogy 
a szakszervezeti konföderá
ciók vigyék az Érdekegyez
tető Tanács elé a törvénymó
dosító javaslatot és a követ
kező választáson pontos idő
ponttal legyen tisztázva az 
eredmény kihirdetése. 
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A r«adueniltod• -ideJf• 
m6d1zereaea fel1úmoli1ra 
ftflt 1zak1zenezetek anyagi 
ellelaetetleaft&6n alkotott tilr
vmy ,.most teljesül ki Igazin", 
amikor :viglegeátenl keD a va
gyon megoadát. Ez a köte
lezettség 16taz6lag egyszeri 
matematikai m6d1zerekkel 
teljesftbet6. Úgy vélem, több
ségben vagyunk azok, akik 
számára nem egy1arll „logo", 
hanem érzelmi köt6dést Jelent 
az „arany1zlnll azárnyaskerék 
áttört antik met1úsll kék V 

heti". 
Azt hiS2.eJD, hogy jogáS7.aink

nak nagy feladatot fog jelente
ni, de meg fogják találni a mód
ját annak, hogyan lehet a legki
sebb veszteséggel kikerülni a 
kényszerű osztozkodásból. Az 
bimnyos, hogy legtöbb irányító 
testületünk, a Vasutasok S:zak
szervezete kongresszusa csak 
olyan felhatalmazást adhat, 
amely a tradicionális vagyonele
mek megőrzését célozza, közös 
feleldsségünk az elódök által 
surzett javakat megőrizve, lehe
tőleg gyarapitva átörökíteni. 
Ebben nagymértékben kell tá
maszkodbunk nyugdíjasaink vé
leményére. 

Nem váratlan tehát a rendkí
vüli kongresszus ténye, a VSZ 

Miademag 
Ha a cím olvastán egy pilla

natra felidézzük magunkban a 
parlamenti közvetítéseket, akkor 
a szónokok közül megjelennek 
lelki szemeink eldtt az általunk 
már jól ismert demagógok is. 
Szónokokat mondtam, pedig 
helyesebb lenne bes7.éldket vagy 
szövegmondókat emliteni, mert 
nagy különbség van a kettó kö
zött. Nem mindenki szónok 
ugyanis azok közül, akik felszó
lalnak, illetve beszédeket mon-
danak. 

Jó szónok az, aki rendelkezik 
az ehhez szükséges tehetséggel 
és képességgel, aki elsajátította 
és megfelelden allcalmazm a re

torika, vagyis a szónoklattan tu
dományát. Az igazi sl.ónok az
zal tudja magával ragadni hall
gatóságát, ho·gy egyszerre sml 
az értelemhez és az érzelemhez, 
logikai érvekkel, ész. és okoza
ti összefüggésekkel képes új is
mereteket és lendületet adni a 
cselekvéshez. 

Az ilyen tekintélyes, jó képes
ségú szónokokat nevezték a légi 
Görösországban demagógok
nak. Ok voltak a nép érdekeinek 
megfogalmazói, szószólói, kép
viseldi. Abban az idliben a de
magóg szónak pozitiv tartalma 
volt, elismen5en csengett. Amta 
megváltozott e közkeletG foga
lom jelentése, ménl negadvvá, 
elitélend6vé váll 

Napjaiokb,an azokat �uk 
deniogógoátat akik boosztásu. 
kat, tekint6lyii1cet � k6peaégil-
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A létszám változatlan 

Valaha e lap hasábjain, soksror munkaslkerekről, eredményes üzemekr61 számoltunk be. Mára 
nem azfrt fogytak ki az ilyen típusú tudósítások, mert nem akarunk err61 a témáról lrni, hanem 
egysurüen nincsenek a MÁV vonz.áskörutében olyan cégek, amelyek sikerér61 lrhatnánk. Odít6 
kivitelként hat a Dunakeszi Vagongyártó és Javító Krt„ melyet 1993 decemberében alakítottak át, 
és a napokban már megjelent a privatizációs pályázat Is. 

Varga Lajos igazgató elősi.o
bájában várakozom, mert előt
tem a MÁV Rt. képviselőivel 
üzleti ügyekről tárgyal. Néhány 
perc múlva feltúmk az ajtóban 
és szívélyesen mv1tál az irodá
jába. Bár tagadJa, dc észreve
szem a politikusi beállítottságot. 
A beszédstílusa alapján rá lehet 
ismerni a körzet régi-új ország
gyúlési képviselőjére. Amikor a 
gyár múltjáról kérdezem, kissé 
felcsillan a szeme, látszik, hogy 
érzelmi húrokat pengetek. 

1910-bcn épült a gyár sze
mélykocsik gyártására. Az akko
ri viszonyokra Jellemző, hogy 
rögtön lakótelepet, kultúrházat, 
sporttelepet is terveztek. A jár
mújavító ma is kulcsszerepet tölt 
be a MÁV járműparkjának fel
újításában, karbantartásában, 
hiszen a kocsipark mintegy 60 
százaléka készült Dunakeszin. A 
gyártás 1983-ban megszúnt, de 
jelenleg ÚJra van igény ha1.a1 
vasúti jármúvekre. A német 
partnerrel kooperációban készí
tett személyvagonok már Jövőre 
legörgülhetnek a gyártósínekröl. 

A Dunakeszi Vagongyártó és 
Javító Kft. szinte az egyetlen 
olyan MAV Rt. tulajdonú kft., 
amely a rendsurváltás előtti lét
számát 1s megönzte, söt a Jelen
legi megrendelés-állományt te
kintve talán még munknerö-fel
vételre 1s lesz lehetősége. A régi 
sorozatú magyar kocsikat Duna
keszin építik át InterCity Jára
tokban használatos vagonokká, 

amellyel a gyár vásári nagydí
jat nyert 1994-ben. Az átépítés 
során a MÁV Rt. nem rendelt a 
kocsikba klímaberendezést -
mintegy 10 millió értékben -, 
így az utasok nyáron kellemet
lenül érezhették magukat. Jelen
leg egy saját fejlesztésú légkon
dicionálót utólag szerelnek be, 
körülbelül 2-3 millió forint költ
ségért. Az új szerelvények már 
a magyar klímaberendezéssel 
készülnek. 

A jelenleg 100 százalékos 
MÁV Rt. tulajdonú kft. privati
zációs pályá7.atát 1995-ben írták 
ki. A minisztériummal egyetért
ve 10 százalék tulajdonrészt ked
vezményes formában a dolgo
zóknak ajánlanak fel megvétel
re, 39 százalékot el kívánnak 
adni készpénzért. A jelentkez.6k 
kö?,éitt olyan világcégek is van
nak mint a svájci ABB, vagy a 
német DWA. Az érdeklődésnek 
betudható az az óriásüzlet, me
lyet az elmúlt hónapokban kö
tött a vállalat a cseh vasutakkal 
40 millió márka értékben. A 
magyar Intei:City kocsikat gyárt
ják a pi/zeni járműjavító üzem
mel kooperáfra. Kilátás van to
vábbi üzletekre is, ha a két pro
totlpus kocsit a szlovák fél is 
elfogadJa. 

A munkahelyi kapcsolatokról 
szólva az igazgató korrektnek 
mondta a viszonyt az üzemben 
működő VSZ alapszervezettel. 
A Kolleklív Szerzódés Helyi füg
gelékének megkötésével egyik 

MINŐSÉG, GYORSASÁG 

félnek sem volt problémája. 
Az üzemcsarnokokat járva 

más a hangulat mint volt néhány 
évvel ez.elölt. Nem látni az ud
varon lődörgő embereket, min
denki teszi a dolgát. A füvet 
nyírják, az egész gyártelep ren
dez.ett képet mutat. Odamegyek 
egy dolgozóhoz, aki éppen az 
egyik kocsi alatt tüsténkedik, 
fogalmam sincs mit csinál: nem 
kíván nyilatkozni. Az egyik ab
lakban ismerős arcot pillantok 
meg. Virág Ernóvel itt katonás
kodtam Dunakeszin az akkori 
jármújavítóban mintegy fél évig. 
Emő a katona évek előtt is itt 
dolgoi.ott. Most bizakodó, mert 
hallotta, hogy van bőven meg
rendelése a gyárnak, és így az ö 
munkájára is szükség lesz. Igaz, 
hogy többet kell dolgozni, és 
jobban, de megéri, mert többet 
is fiz.etnek, bár még mindig nem 
keres eleget az árakhoz képest. 
Emö már hallott a privatizáció
ról is és azt szeretné, ha utána 
Javulnának a munkakörülményei 
és emelkedne a fizetése is. A 
VSZ-nek tagja, a választáskor 
ennek megfelelően szavazott, de 
örül neki, hogy még nem került 
olyan konfliktusba, amikor a 
szakszervezethez kellene fordul
nia. Fél, hogy a szakszervez.et az 
igazán kiélezett helyzetekben 
engedne. -- Erre ne kerüljön sor 
- teszi hou.á, majd tovább siet, 
mert a lemaradását be kell hoz
nia. 

(tonzor) 

Versenyképes áron 
MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. 

Dunakeszi városa az els6 ma
gyar vasútvonal, a budapest
váci vasút egyetlen közben
s6 megállójaként vasúttörté
neti nevezetesség Is. Az 1926-
b a n megnyitott el6dünk a 
MÁV Dunakeszi Főmtlhely 
- alapításakor - a dinami
kusan fejl6dő vasút személy
kocsl-parkj ának karbantar
tását végezte. A harmincas 
évek köupét61, átépítés ke
retében különleges kiállító
kocsit építhetett, Illetve az 
akkori legfőbb állami méltó
ság vonatát, a Kormányzói 
vonatot is ebben a járműja
vítóban alakították ki. A II. 
világháborúban megrongá
lódott vagonpark helyrcállí
tbában az üzem sok felada
tot kapott. Ennek sikeres tel
jesítését értékelte 1950-ben a 
kormány és Dunakeszin be
Indította a személyszállító 
vagonok gyártbát. 1951-t61 
a főműhely vagongyár lett. 

Az ötvenes évek végére si
került megalkotni egy olyan 
hálókocsi prototípusát, amely-

lyel az európai piacon is megje
lenhettünk, és Jugoszláviának 
valamint Csehszlovákiának 
össusen 30 darab hálókocsit ex
portált. Az 1954-ben megindult 
gyártmányfejlesztés eredménye
ként gyártani kezdték a kis kar
bantartási igényö, jó futástulaj
donságú KALÁKA fo,góváz--csa
ládot. Magyarországon a ma 
közlekedő személyszállító ko
csik 60 százaléka Dunakeszin 
készült, s ezen belül darabszá
mával kiemelkedik az elővárosi 
forgalomra tervezett kocsi
család, melyből 2000 darabot 
gyártottunk. Az utóbbi években 
nagyjavítás keretében átépítették 
a vasúti személyszállító kocsi
kat a korszerú múszaki és 
utaskényelmi elvárásoknak 
megfelelően. E törekvésnek a 
termékei: a klimatizált kom
fortkocsi, a DVJ '93 fantáziane
vú, a Budapesten megrendeutt 
lndustria '94 kiállítás nagydíjá
val jutalmazott lnterCity kocsik, 
a Rola kamionszállító kísé
rökocsi, valamint az 1995. év
ben igen kedvezően fogadott 

DVJ '95 fantázianevű 
InterCity étkezó-bisztrókocsi. 

A végrehajtott korsz.erűsi
tés főbb területei: a fo,góváz, 
a fele, a fűtés, világítás, az 
utastájékoztatásra szolgáló 
hangosítás, mágneskártyás 
rádiótelefon, az ajtók működ
tetése. 

Az elkövetkező években 
folytatva hagyományainkat: a 
MÁV rési.érc Zl -es kocsikat 
gyártunk aDWA-val körosen, 
valamint a MO VO Plzen /cft
vel a Cseh Vasutak részére 
modemizálunk magyar gyár
tású kocsikat. 

A MÁV Dunakeszi Vagon
gyártó és Javító kft. örökölve 
az előd jármújavító szellemi 
és technikai kapacitását, kész 
arra, hogy a megrendelő min
den kívánságát figyelembe 
véve korrekt és me_gbízható 
partnere legyen az Onök cé
gének. 

Üzleti filozófiánk: minó
ség, gyorsaság, versenyképes 
áron! 

(:1) 

MINDEN MUNKÁÉRT KEMtNY HARCOT VÍVNAK 

A talpon maradásért 
A MÁV szervezetéb61 az el
múlt években kivált és kR-ként 
mfiköd6 gazduágl tánuágok 
veut61 még ma II gyakran pa
naszkodnak. hogy kevés meg
rendelést kapnak a vuúttól. 
Emiatt, szinte kivétel nélkül 
arra kényszerülnek, hogy a 
küls6 piacon uerezzenek ma
guknak munkát. Ez a:zonban, 
mint azt a MÁV Hídépít6 kft. 
példája la bizonyítja, nemegy
sur hosszas alkudozás és sok 
utánjárás révén sikerül. 

A legilletékesebbtől. Csohány 
Antal ügyvez.ető igazgatótól tu
dom, hogy a hidászok évi meg
rendelésüknek CSUP,án 40 száza
lékát kapják a MÁV-tól. Sietve 
hozzátette, hogy ezt nem pa
naszként, hanem tényként körol
te. A többit, a talpon maradásuk
hoz elengedhetetlenül szükséges 
munkát, az építóipari „piacon" 
kell megszerezniük. Ez azonban 
azért nem egyszerű feladat, mert 
a megszorító intézkedések hatá
sára az idén J 5-20 százalékkal 
csökkent a kínálat. Évi kapaci
tásukat mégis sikerült lekötniük. 
Ez elsősorban annak köszönhe
tő, hogy nevük ismert, vállalko
zásaikat rendre, kifogástalanul 

teljesítik. Jórészt ennek tulajdo
nítható, hogy a tervez.ett évi 800-
900 millió forint bevétel az év 
végéig várhatóan realizálódik. 

Erdeklödésemre, hogy az idén 
hol. mil)'.en munkákon dolgoz
tak a MÁV hidászok, Csohány 
Antal, a teljesség igénye nélkül 
a legjelentősebbeket sorolta fel. 
A MÁV Rt. megrendelései kö
zül elsö helyen említette a 
budapest-hegyeshalmi fóvonal 
relconstrulcciója keretében vég
zett munkákat. Bicskén, Tatán és 
Mosonmagyaróváron gyalogos 
alul- és felüljárók, valamint ke
retbíd építését végezték. A fő
városban a Budafoki és a Guba
csi úti vasúti hidat, Dombóváron 
a Kapos vasúti hídját újították 
fel. Balatonalmádi állomáson 
pedig az aluljáró szigetelését 
végezték. 

Az úgynevezett MÁV-on kí
vüli munkák közül az új lágy
mányosi közúti Duna-híd építé
sében való részvételüket említet
te elsőként. Ott, a híd budai út
hálózatához csatlakozó, Nádor
kerti és Szerémi úti felüljáró épí
tését kapták feladatul. A BKV 
megbízásából a MÁV hidászok 
végezték a csepeli HÉV Kvassay 

úti hídjának a felújítását. Hason
ló munkát végeztek a rácalnuúl 
Duna ág közúti hidján. Ezenld
vül a Mannesmann-DEMAG cq 
megrendelésére komplett dan,
pályát gyártottak, majd a � 
lési munkákat is elvégezték. 
Ugyanakkor Budapesten, a Pa
saréti úton létesiiló í,j tenisz
csarnok építésével is öltet bíz
ták meg. 

Az ügyvezető igazgató, a 
munkák felsorolása után megje
gyezte: nagyobb teljesítmények
re is képesek lennének, ha a 
MÁV Rt. többet juttatna nekik 
a hídfenntartási munkákból. 
Minden bii.onnyal e megjegy7.é
sét arra alapozta, hogy a kft. lét
száma 330-350 köl.Ött stabili7.á
lódott. S ezt a dolgozói létslá
mot az idén gondok nélkül tud
ják foglalkoztatni. A keresetek
re sem lehet különösebb panasz, 
hiszen a MÁV hidászok átlag
jövedelme magasabb az építő
iparban foglalkoztatottakénál. 
Bizonyára ennek is sze,epe van 
abban, hogy jó képességű szak
embergárdájukat sikerült meg

tartani. 
vlsl 

GANZ-HUNSLET 

Nem hasztalan a vita 
Beszélgetés Kostyál István vezérigazgat6val 

Ganz Ábrahám neve minden
képpen egy ismert név még ma 
is az egész világon, annak elle
nére, hogy 1S1 évvel ezelőtt 
kezdte el önteni a vasúd kere
keket - mondta Kostyál Ist
ván vezérigazgató beszélgeté
sünk kezdetén. Majd szeré
nyen (gy folytatta: Európában 
a Ganz név még ma Is jobban 
cseng, mint a Hunslet. 

- Milyen üzled kapcsolatai 
vannak a Ganz-Hunsletnek 
belföldön, illetve külföldön? 

- Belföldön hat vevőnk van: 
a MÁV, GYSEV, BKV, valamint 
a miskolci, a szegedi és a debre
ceni közlelcedési vál/alatolc. Bár 
el kell, hogy mondjam, pillanat
nyilag nehezíti a megrendelése
ket, hogy a magyar cégek pénz
hiánnyal küszködnek. Export
partnereink közül kiemelkedik 
Malajzia, de üzletet remélünk 
Thaiföld. Fülöp-szigetek. Indo
nézia és Vietnam piacain is. 
Észak-Afrika még mindig jelen
tős megrendelőnk, ide inkább 
pótalkatrészeket szállítunk. Ter
mész.etesen jelentős partnerünk 
még a volt Szovjetunió országai, 
ahol mintegy 800 db diesel mo
torvonat üzemel. Ez.eket el kell 
látnunk pótalkatrészekkel, de 
várunk új megrendeléseket is. 

- Milyen arányt képvisel az 
uport és a belpiaci értékes(
tés aránya. 

- Tavaly 70 és 30 száz.alék 
az export javára, idén ez az arány 
fordított 40 a 60-hoz a belföld 
javára. Szeretnénk ha ez a hul
lámzás megszünne, az 50-50 

száz.alék: arányt bosszú távra tud
nánk beállítani. 

- Térjünk át a beszélgetés 
humán részére. Amikor meg
alakult a Gan1rHunslet, akkor 
hányan dolgoztak az üumben, 
és mennyien ma? 

- Mikor megalakultunk, ak
kor 1300 fővel kezdtünk dolgoz
ni, amely létszám mára 400 fóre 
fogyott. Ezt a leépítést átszerve
zéssel tudtuk elérni, de termé
szetesen a létszámcsökkenés 
legfőbb oka a rendelésállomány 
fogyása. Most úgy látszik, hogy 
fel kell vennünk dolgozókat, és 
akkor leszünk 470-500-an. 

- Működik-e szaksurveut 
a gyárban? 

- Igen múlcödilc, és elég jó a 
viszonyunk. Valamikor a Vasas 
Szakszervezethez tartoztak, 
most önállóak. Úgy tudom, hogy 
a Vasasok ú jra megkeresték 
öket, de nemet mondtak. Azt 

hallottam, hogy dk inkább a wu
utasokhoz szeretnének tartoZIIL 

- Ön Nyugatról j6tt Ma
gyarországra dolgozol, mint 
menedzser. Hol k6nnyebb  
bánni a szaksurveutekkel, Itt 
vagy Kanadában? 

- Mindkét helyen be kell lét
ni a szaksz.ervezeteknek, hogy 
bért csak eredményból lehet 
emelni. Azt hiszem, hogy nyu
gaton az érdekképviselet kem6-
nyebb, mint Magyaronzágoo. 
Ugyanakkor jelentős a váltom 
a nyugati smszerveutelcnél is, 
engedékenyebbek 15 évvel ez
előtti önmagukhoz képest. Per
sz.e ez annak is köszönhet6, hogy 
a gazdasági folyamatokba job
ban bevonták az érdeklcépvi#
letek. 

- A menedzsmentnek 
könnyebb veutnl egy céget, ba 
van sza kszervezet, Illetve 
könnyebb ha nincs? 

- Természetesen, ha van. 
Azért, mert a problémákat 
komplexen lehet kezelni, és nem 
hasztalan a vita a dolgozólclcal. 
Havonta ülök le tárgyalni az á
dekképviselettel és az üzemi ta
náccsal. 

- Végeutül, milyen j6Y6t 
jósol a vállalatnak? 

- Bízom a jövőben, amire 
feljogosítanak a megrendelése
ink, illetve a tárgyalási szinten 
lévö üzleti lehetőségek. Egy6b
ként ha profánul akarnék vála
si.olni, akkor azt mondanám, 
azért dolgozom, hogy GallZ
Jlunslet legyen a jövóben is. 

TP 

VASUTASPORTRÉ 

A nullszaldó is eredmény 
1993. április elsején a vasúti kertészetb61 alakult meg a MÁV S:zombathelyl SzoUter Kertáaetl 
KR •• Err61 beszélt Áglcs János ügyveut6 Igazgató a Magyar Vasutas munkat,rúoak. 

- Alapvető feladatunk to• - Az utóbbi milyen arányt traktorokat és kisgépeket vW-
vábbra is a szombathelyi üzlet- képvisel? roltunk és b6vitettük, konz.er6. 
igazgatóság jelentős részén a - Tevékenységünk 60 száza- sítettük a fdtési rendszeriintet,. 
vasútállomások, megállóhelyek, lékát a MÁV köti le. A többi Minden esztendőben sikerült a 
létesítmények küls6 és belső vi- idegen tevékenység, amelynek kereseteket is valamelyest 116-
rágosítása, csinosítása. Változat- keretében vásárokon veszünk velni. 
lanul a feladataink kö7.é tartozik részt, profilba tartozó feladata- A szombathelyi kis vasúti ki'. 
a vasúti pályák vegyszeres kat vállalunk és értékesítünk. eredményei a null S7.8ldó ellen6-
gyomirtása. Újdonságot jelen- - Eredményeik? re is elfogadhalólc, hismJ mind 
tett, hogy nem csak vasúti meg- - Eddig mindegyik eszten- a 15 dolgomjuk munkahelyét• 
rendelésre hanem a „civil pia• dönk ,,null szaldós" volt. E mel- került megőrimi. 
cokra" is dolgozhatunk! lett tudunk azért fejleszteni: Sz. Jakü 
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Az ÖTA működésének főbb szabályai 
A Vuutaa Oak&ates Timoaatúl Alap (ÖTA) 1930-ba■ alakult, egyeaiilelk6nt mtidlk 1991-
tll. Az ÖTA dljit, tevfkenyúpt, aenaedt, mtidWnek alapvd elveit alapaabilya ba
droaa IMI• Az alapaabily e1ro1adúa, mcSdolftúa u ÖTA legma1uabb aen6nek • Kiil
dlttaym&nek batúk6ribe tartodk. Az 1994. november lfi-1 küld6ttaylll& 5 ne badrozta 
mea u ÖT A mak6dWnek elveit, • dltoa6 kor k6vetelminyinek megrelel6ea koraer&ftette 
u alap1zabilyt. 

Az ÖT A alapvet6 célja renn
'8úa óta dltozatlan, tagjai á 
az iltaluk eltartott bozdtar
tomk egámgl 6Uapota, vala
mint 1zocl.Ali1 riszorultdg• 
eaet6n k6zvetlen, illetve közve
tett dmog1tisok1t nyújt. Az 
ÖT A célja el6r&e irdekiben 
tagjai r61úre eg6szs6gügyl, 
uoclAIII á ünadalombiztosf
túl jeUegG timogatist nyújt, 
valamint tagjai gyógyító -
megel67.6 el8'túa szfnvon11i
n1k emeláe irdek6ben, az azt 
megvalósító int6zm6nyek r6-
súre timogaüst biztosít. 

Az ÖT A tagság az önkéntes
ség elve alapján jön létre. Az 
ÖT A tagja lehet a MÁV Rt., a 
közforgalmú vasút, az általuk 
alapított vagy lcapcsolódó (téte
lesen felsorolt) szervek munka
vállalója és nyugdíjasa A tag
sági viszony az elsó tagdíjf,ze
tési kötelezettség teljesítésével, 
de a belépési nyilatkozat aláírá
sának napjára visszamenóleges 
hatállyal jön létre. A tag jogo
sult a tagsági viszony létrejötté
től számított harmadik hónap 
elsó napjától az ÖT A szabály
zataiban meghatározott támoga
tásokat és szolgáltatásokat 
igénybe venni, az ÖT A múkö
désében részt venni. A tag hite
les a belépési nyilatkozattal vál
lalt tagdljf,zetési hitelezettséget 
a meghatározott módon és idő
ben teljeslteni. A tagdíj a mun
kaviszonyból 57.ánnazó jövede
lem, illetve a nyugdíj 1/2 smza

léb. A tag az egy hónapot meg
haladó keresóképtelenség, a 
gyermekgondozás céljából 
igénybe vett ftzetésnélküli sza
badság, a munlcanéllciili járadék 
folyósításának időtartama alatt 
minimum tagdljat fi:zet, mely
nek összege a mindenkori mini
málbér 1/2 57.á7.aléka. 

A tagság megmlnik az alap
jául szolgáló jogviszony megszú
nésével, a tagsági viszony fel
mondásával, a tagdlj-hitelezett
ség elmulasztása miatt a nyil
vántartásból való törléssel, a tag 
kizárásával, a tag halálával. 

Az ŐTA szervezete 
Az ÖT A legffibb uerve a lciil

döagyúlés. A küldötteket a tag
ság választja meg, minden 1 OOO 
tag után 1 küldöttet. A küldött
gy41és öss:zehívására öt évente 
kerül sor. Kizárólagos hatáskö
rébe tartozik az alapszabáll el
fogadása, módosilása. Az OT A 
tevékenységmek, a w,gyonkeze
lh és a gazdáJJrodás ffihb irány
elveinek hosszú távú meghatá
roma, önálló jogi s:zemélyiség-
1el rendelkez6 szervezetek lét
rdu,r.ása, a 111egminés, átalalcv
hú vasy más társadalmi uerve
zettel történ6 egyesülés kimon
dAsa, az ÖT A tisztségviselőinek, 
wr.etó tisztségviselóinelc megvá
lasztása. 

Az ÖT A irányító s:zerve a vá
laSZlmény, amely a két küldött
�lés kömtt múködik. Tagjait 
az ÖTA ta&jai 10ráb6l a küldött

SY4lés vilasztja öt 6ves idlitar-
1mma. minden 10 OOO ta1 után 
l ISt. évente lesalább kéta.er 
Oláezik. A v6Jasztrn6oy dönt az 
��.a me1e16-
!11 tv aazxMlkodWMl smló be
bálaM b pázi_Di _,kg el
fopd6áról, IIZ OTA Vlll)'OÚ• 
1,61 � dll4fMgaláok 
filt6telein11. BII,� az el}4-

-·- • IMWZJtll b 
�-wfl,_;. 

-�-= 
,.,,.. 
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ra. Az elnökség 7 tagú szakem
berelcb61 (josálz, közgazdAsz, 
orvos, társadalombiztosítási 
szakért6) álló testület. Szükség 
szerint, de legalább 3 havonta 
üléseznek. Közvetlenül irénylt, 
ja az ÖT A tevékenységét és dönt 
méltányossági ügyekben. 

A felügyeló bizottság S tagú. 
A tagokat a küldöttgy41és vá
lasztja S éves időtartamra az 
ÖTA tagjai sorából. Hatásköré
be tartozik az egyesület gazdál
kodásának, pénzügyi és számvi
teli tevékenységének folyamatos . 
figyelemmel kísérése, ellenörzé
se, az alapszabálys:zero mGködés 
ellenőrzése. 

Az ÖT A vezető tisztségvise-
16i, az elnök, a két alelnök és az 
ügyvezetó elnök. A ve:zetó tiszt
ségviselőket a küldöttgylllés vá
lasztja S éves időtartamra. 

Az ÖT A elnöke ellátja az 
egyesület képviseletét. Intézke
dik a küldöttgylllés, a választ
mány, az elnpkség összehívásá
ról, üléseinek levezetéséról. Az 
elnökség nevében beszámol a 
választmánynak, küldöttgyúlés
nek az egyesület gaz.dálkodásá
ró� vagyonke:zeléséról. Az ÖT A 
alelnökei az elnököt akadályoz
tatása esetén helyettesítik, ellát-

ják a küldött1y'1lés leve:zet6 el
nöki tisztét. 

Az ÖT A ügyve:zetó elnöke az 
elnökség által meghatározott 
ügykörökben ellátja az e1YCSÜ· 
let képviseletét, irányitja az 
ÖTA Iroda munkáját. Az egye
sület igazgatási-ügyviteli s:zerve 
az ÖT A Iroda, ve:zetóje az ügy
ve:zetó elnök. 

Az ÖTA gazdálkodása: az 
egyesület bevételeiből az éves 
költségvetésében fede:zeti, mú
ködési és likviditási alapolcat 
képez. A bevételek - alapok 
szerinti - felosztási arányát a 
választmány az éves költségve
tés keretében dönti el. A fede
zeti alapból történik a szolgál
tatások (segélyek, céltámogatás) 
finanszíroz:ása. A múködési alap 
az ügyviteli és múködési kiadá
sokat fedezi, a likviditási alap 
biztosítja az egyesület fizetöké
pességét. 

Az alapszabály, valamint az 
ÖT A segélyeit tartalmazó eljá
rási szabályzat részletesebb 
megismerésére a szolgálati fő
nökségeken a társadalombizto
sítási ügyinté:wnél vagy az ÖT A 
Iroda ügyfélszolgálatánál van 
lehetőség. 

ÖTA-lroda 

OKTÓBERTŐL DECEMBERIG 

Időszakos szociális gondozás 
A V1sut11 Önk6ntes Timogatisl Alap, közismertebb nev6n 
az ÖT A, a nyirl üdilisi ffiidény berejeúse utin négy he
lyen, B1l1tonbogliron, Vonyarcvashegyen és Me7.6kövesden 
a MÁV, Balatonfüreden pedig • Vasutasok és Közlekedési 
Dolgozók Segélyezési á Biztosító Egyesületének üdül6Jében 
szervez szoclilll gondoúst. Az ÖT A elnökségének hatiro
zata irtelm6ben, gondodsban az alacsony jövedelemmel 
rendelke7.6 nyugdíj•• tagok rés:zesülhetnek. 

Hogy kik tekinthetők alacsony öss:zegú ellátásban részesü
lőknek? Azok a nyugdíju ÖT A-tagok, akiknek az egy jöre esó 
havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori lcettós ellátás -
15 120 forint - összegét. Egyedülálló nyugdíjasok esetében 
pedig, ha az egy jöre jutó havi jövedelem 17 OOO forintnál nem 
magasabb. 

A szociális gondozókba az ÖT A-tag házastársával együtt is 
beutalható. Tudni kell azonban, hogy a nem ÖTA-tag házas
társ - az eltartott houAtartozó kivételével - csak napi 150 
forint térltési díj befizetése esetén veheti igénybe a gondozót. 
A beutaló ugyanis kizárólag a befizetett és a beutalójegyhez 
csatolt csekkel együtt érvényes. 

Az ÖT A elnöksége azt is figyelembe vette, hogy els6sorban 
a maaas kort elért vasutas nyugdijasoknak van i&azén azübése 
szociális gondomra. Ezért határozott úgy, hogy a 80. életév 
felelliek évenként, a 70-80 év hizöttiek két, a 70 év alaai, rá
szoruló nyugd{jas ÖTA-tagok pedig három évenként utalhatók 
be valamelyik üdülőbe, díjmentes gondomra. Itt s:zeretnénk 
felbivni az érdekeltek figyelmét arra, hosy a beutalás orvosi 
javaslattal egyjjll érvényes. Ez azt jelenti, hOJY csak olyan nyug
díjas ÖT A-tagok utalhatók be, akiknek az egészségi állapota 
ezt megengedi. A beutalók odaítélésénél erre is oda kell figyel
ni. 

A négy vasutas üdül6 közül Vonyarcvashegyen október 3-án 
kezdc5dik és december 28-ig, Balatonbogláron október 10-t61 
december 1 1-ig, Balatonfüreden október 1 l -t61 december 12-
ig, Mez6kövesden október 1 8-tól november 28-ig tart a gondo
m. A lllrnusok 14 naposak, kivéve a baJatonbo&lári és a bala
tonfliredi üdülc5ket. E:zekben ugyanis az utolsó turnus 21 napos. 

A Vasutas Önkéntes Tánlogatási Alap a négy üdül6ben, ok
tóbertől december véséig, 1170 nyugd{jas OTA-tag számára 
teszi klaet6vé, hogy azociális gondom címén, orvosi felügye
let mellett, térítésmentesen pihenhessen, szórakozhasson. 

Vlsl Fenne 

GWK MÁV TOURS 
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1 HÍREK A VASÚTRÓL 

SÍNEK MELLEITI ÉJSZAKA A BOZÓTOSBAN 

Megvannak az elkövetők 
SaJniltam Révfu Kirolyt, a MÁV Vagyonvédelmi lgazgató5'g s:rombathelyl területi vagyonvé
delmi k6zpontJinak a ve:zet6jét. Újsigokat rak elém, elektronikus médiAkat Idéz és hAborog: -
Az elharapózott vonatdobilAsok, vasúti dbsmilAsok és a ve:zetékiopAsok utAn egyesek, s6t sajnos, 
vasutu ve:zet6k a ml s:rolgilatunkat vidoljAk tehetetlenséggel - mondja. - Szerintük csak ki 
kell menni az egyes területekre és mirls lenne eredményi Nem tartozik djuk, de a rend6rséggel 
e&Yitt er4nk6n felül dolgozunk! Tlibb tettenérésünk Is volt Így Tapolca környékén és ZalAban Is. 
Sajnos, egyel6re a ffikolomposokat, a nagybani rablókat még nem sikerült kézrekerftenl. De ami 
késik nem múlik. .. 
A vasútlgazgatósig területén 
a zalai térség a ve:zetéklopisok 
miatt híresült el. A Zalaeger
aeg és Zalalövc'i k6wttl 25 ki
ló méteres szakaszon még 
aagyjiból megvannak a dró
tok. Az elkövet6knek Itt még 
van mit ellopniuk. Ide kaptam 
megh(vist egy augusztus végi 
éjszakai akcióra. 

Részletes egyeztetés a zala
egerszegi Városi Rendőrkapi
tánysággal. Az összes rendelke
zésre álló erőt erre a vonalra 
vezénylik, erre az éjszakára. Így 
rendöröket, fegyveres és fegy
vertelen vasűti rendészeket, vas
utas és civil polgárőröket ide 
csoportosítottak. Az akcióról 
szigorúan a benne résztvevők 
tudhatnak. A szombathelyi 
MÁV-diszpécser is csak annyi
ra beavatott, hogy hasábrádión 
keresztül jelezni kell valahol az 
éjszakában lévő akciócsoport
nak, ha valahol rendkívüli ese
mény történik. Ebben az esetben 
kész a terv az erők átcsoportosí
tására. 

Estefelé több gépkocsival, 
fegyveresekkel és önkéntesekkel 
indulunk S1.0mbathelyről a za. 
lai megyeszékhelyre. A kocsi
ban jut idő egy kis beszélgetés
re. Horváth Ferenc, a s1.0mbat• 
helyi Vasutas Polgárőr Egyesü
let alelnöke, a MA V konténer 
pályaudvar portása mondja: 

- Nem is tudom megmonda
ni, hányadik éjszakámat fogom 
a sinek mentén tölteni. Remélem 
nem lesz eső, szunyog és hideg. 
Jó lenne már egy sikeres fogás 
is ... 

Másik önkéntes társa Török 
Tibor. ő MÁV-nyugdíjas: 

- Debrecenben alapító tagja 
voltam az ottani polgárőrségnek. 
Olyan sikeres éveket tudunk 
magunk mögött, hogy nem győ
zök tanuként visszajárogatni a 
tárgyalásokra ... Amióta a vasi 
megyeszékhelyre költöztem, 
annyi ilyen akcióban vettem 
részt, hogy lassan méterről-mé
terre megismerem a vasút
igazgatóság sínhálózatát. 

Zalaegerszegen, a rendőrség 
udvarán, Léránt Ferenccel az 
élen ott vannak a helyi vasúti 
rendészek. Ő mondja: 

-Június 30-án, Rádiháza tér
Rgében volt egy tettenérésünk, 
majd néhány nappal későbben 
Pólcaszepetken majdnem sike
rült egy fogás. 

Közben megérkeznek Doná
czy Dezső vezetésével a Zala
egerszegi Bűnmegelőzési Egye
sület tagjai is. Ők is bekapcso
lódnak a munkába. 

A kapitányság tárgyalótermé• 
ben Rózsa Árpád őrnagy, köz
rendvédelmi osztályvezető-he
lyettes tart eligazítást. Elmond
ja, hogy a hatóság tud az akció
ról. Felsorolja, mely területen 
lesz rendőr a vasűtvonal mentén. 
Igaz, ők is kevesen vannak, de 
felkészültek az esetleges „ered
mény" behoz.ására és befogadá
sira. Rendőrségi adó-vevő rá
diók is kerülnek a csoportokhoz. 
Telefonszámok és feljegyzett 
&épkocsirendszámok kerülnek a 
noteszbe. 

- Örülök „a sajtónak is". 
Csak egy kis türelmet kérnék -
fordul hozzám az őrnagy. Majd 
optimista derűvel és magabiz
tonnggal hozzáteszi: - Kár 
lenne elriasztani őket.Nyomon 
vagyunk! Biztos vagyok benne, 
ha ma éjuaka nem, akkor rövid 
idc5n belül - e1y-két nap, vagy 
pér hét - sikerrel járunk .. .! 

A gépkocailt elindulnak a te· 
rilletre. Gyérül a forgalom az 
utakon. Több vendéglőből szól 
a zene a nyúvé&i éjszakába. 
Rivúz Károllyal és Horváth 
Ferenccel tartok. Gépkocsinkat 
Bagodköalébeo- egy mellék
fit 6a vu6t lteresztezic5déstc51 jó 
livol - elrejtjük. 

Minden nálunk van, ami az éj
szakához és az elfogáshoz kell. 
A kereszteződésnél belebújunk 
egy bozótosba. Lámpa, cigi ti
los! Szemünk lassan-lassan hoz
zászokik a sötétséghez. Meglát
juk. hogy itt még megvannak a 
légvezetékek. 

Szerencsénkre szép, csendes 
és meleg éjszaka van. Az utolsó 
vonatoknál még jobban a föld
höz lapulunk. Vigyázni kell, ne
hogy a mozdonyvezető meglás- . 
son bennünket. Ö ugyanis köte
les jelenteni, ha gyanus mozgást 
észlel a vonalon. Nagy kár len
ne, ha ő buktatna le bennünket! 

Suttogva azért beszélgetünk. 
A védelmi központ vezetője el
mondja, hogy egy ilyen alkalom
kor máshonnan kell elvonni az 
erőket. Nem panaszként, de ki
egészítésként azért hozzáteszi, 
hogy ezek az emberek sem anya
gilag, sem erkölcsileg nem ott 
vannak, ahol lenniük kellene. 

Jóval elmúlt éjfél. Felveszem 
a pulóveremet. A társaim 
masszívan bírják az éjszakát. 
Egy pillanatra megdennedünk és 
megörülünk, amikor egy sze
mélykocsi fénycsóvája csap fe. 
lénk ezen a földúton. Megáll. 
Vonyít a faluvégi házban a ku
tya is. Az autó pár perc után 
visszatolat és elhajt. Biztosan 
valakit hozott a faluvégi házba. 
Lassan telik az idő, elálmoso
dom. 

Újra az egerszegi kapitánysá
gon. Az eredmény: néhány újabb 
rendszám és más lényegesnek is 
túnhető megállapítás. Sajnos fo. 

gás nem volt. Érthetően _kissé 
letört a lelkes társaság. üröm 
csak elfogás esetén van. 

Hazafelé megtudom társaim
tól, hogy ők még a következő két 
éjszakát is a ,,sínek világában" 
töltik, valahol Nyugat-Dunántú
lon. Rájuk is gondoltam mind
két este, mivel Szombathelyen 
ekkor esett az eső. Tőlük tudom: 
ekkor is kint voltak, mivel a tol
vajok sem félnek az esőtől. 

Alig telik el pár nap, az akció 
után kapom az örömteli hírt. A 
közös rendőri és vasutas akciók, 
a szívós és' szakszerű nyomozá
sok eredményre vezettek. Meg
vannak a tettesek! Augusztus 
utolsó napjaiban - figyelem
mel kísért mozgás után - Za

laegerszegen tettenérték K.L.-t 
és társait. A lefoglalt 80 
ktlogram bronzanyagot Horvát
nádalja és térségéből lopták. 
Eddig három esetbeni közérde
kú üzem múködésének megza
varása alapos gyanuja, és 10 
m1lhó (!) forint értékú károko
zás miatt folyik ellenük az eljá
rás. A hálózat megvan! 

Ezt követően mondta a Ma
gyar Vasutas munkatársának 
Rózsa Árpád őrnagy a követke
zőket: 

-A munkánkat segítellék és 
megkönnyítették a vasutasok. 
Nem kis dolog volt ennek a ban
dának a leleplezése. Reméljük 
ennek a „múfajnak" vége! De 
továbbra is számítok a MÁV
osok segítségére, mert sajnos 
feladat akad még bóven ... 

Sz. Jakab István 

Együttműködési megállapodás 
Július elseje óta van érvényes együttmúködési megállapodás a 

MÁV Rt. Vagyonvédelmi Igazgatósága és a szombathelyi Vasúti 
Polgárőr Egyesület között. A megállapodás célja: a vasút egyre romló 
közbiztonsági helyzetének a javítása. Ennek keretében a részvény
társaság s1.0mbathelyi területi központjának az irányításával és fel
ügyeletével megfigyeléseket és ügyeleteket tartanak a polgárőrök. 
Az önkéntes vasúti polgárőrök szükség esetén a fegyveres rendészek 
mellett látnak el szolgálatokat a vasi megyeszékhelyen és környé
kén. sz. j. i. 

Rádiótelefonnal 
a vonatdobálók ellen 

A MÁV Rt. és a Westel RAdiótelefon Kft. szerz6dést kötött 
rAdlótelefonok Ingyenes AtadásAról. Az els6 lépcs6ben 20 db 
450 MHZ-es telefont hasmálhatnak a vonatlúsér6k a Kft. 
jóvoltAból. A készülék pArja - 10 db - a rendőrség blrto
Uban lesz, amelyeken keresztül pillanatok alatt riasztha
tók a rend 6rel és a ment6k, bArmUyen veszély esetén. 

Rigó Zoltán. a MÁV Rt. vezérigazgatója tájékoztatójában el
mondta: azért került sor a szerződés megkötésére, mert a tele
fonok segítségével hatékonyabban múködik a vasűt és a rend
őrség között az információ-csere. Egyébként a dobálások szá
ma nem csöklcent, inkább emelkedő tendenciát mutat. Az el
múlt két hétben / 3 elfogás történt a gyors és hatékony fellépés
nek köszönhetően. A vezérigazgató kérdésemre elmondta, hogy 
a rádiótelefonok a vezető jegyvizsgálóknál lesznek rendszere
sítve, de nem kell attól tartani, hogy eltelefonáljálc a MÁV 
vagyonát, ugyanis csaJc az elöre beprogramozott számok hívha
tók a készüléken. 

A Westel Rádiótelefon Kft. képviseletében Papp Miklós ve• 
l.érigazgató írta alá a szerződést, majd bejelentette, hogy azért 
adják ingyen a telefonokat, mert a cég dolgozóit is felháborí
totta a dobálók felelőtlensége. Az első összesen 30 távbeszélőt 
még továbbiak követnek, az anyagi lehetőségek függvényében. 

Bernáth Mihály alezredes az ORFK részéról reményét fejez
te ki, hogy a jelenlegi vasúti rendörségek létszámát (170 fó) 
tovább tudják emelni. Ennek is, mint minden fejlesztésnek, 
anyagi korlátai vannak. Sajnos nemcsak hazánkban, hanem a 
többi európai országokban is dobálják a vonatokat. A legtöbb 
ilyen vandalizmus a mediterrán térségben fordul elő. Olaszor• 
s7.ágban kampánnyal, iskolai filmvetítésekkel a jelenséget si
került visszas1.0ritani. Minderről Bencsik László, a MAV Rt. 
Vasútbiztonsági Főosztály vezetője beszélt. 

Szeptember 7-én ,a Gundel étteremben a MÁV Rt. és a Westel 
újabb három szerződést írt alá. Az első két megállapodás emeli 
a személyszállító vonatok s1.0lgáltatási színvonalát. Rövidesen 
minden lnterCity-röl lehet telefonálni, illetve faxot továbbíta
ni. A két vállalat együttműködésének köszönhetően lnterCity 
Club alakul üzletemberek részére. Ezen szolgáltatás színvona
la megegyezik a komfort kocsiban utazókéva� de ezentúl min
den járaton lesz club kocsi is. A harmadik szerződés értelmé
ben a Westel 600 darab rádiótelefont bocsát a vasút rendelke
zésére, mellyel elsősorban üzemszervezési és biztonsági felada
tolcat látnaJc el. T 

A jövő 
közlekedése 

Az Országgyűlés dönt 
a pénzügyi kondíciókról 

MAr valamennyi orsz.Aggymé
sl képvlselc'i kézhez kapta a 
Közlekedési, Hírközlési és Vfz
ügyi Minisztérium (KHVM) 
koordlnAládval készült, a 
Magyar KöztArsadg kormi
nyAnak közlekedéspolitlkájá
ról szóló anyagot. s ez:zel öss:ze
függésben az e kérdésben meg
hozandó orsúggyűlésl hatAro
zatl javaslatot. Az előterjesz
tés két év szakért61 munkájá
nak eredménye. 

A KHVM 1993 nyarán kezd
te meg a közlekedési koncepció 
kidolgozását, amely számos 
szakértő közremúködésével 
mostanra ért az Országgyúlés elé 
terjeszthető közlekedéspolitiká
vá. Az előterjesztés - amely 
összhangban van a magyar kor
mány középtávú gazdaságpoli
tikai stratégiájával - négy fej
lödési irányt fogalmaz meg: az 
Európai Unióba integrálódás 
elősegítését, a szomszédos or
szágokkal való együttmúködés 
feltételeinek javítását, az embe
ri élet és a környezet védelmét, 
valamint a közlekedés hatékony, 
piackonform működtetését. Ezek 
nagy része a kormány hatáskö
rében megvalósítható, néhány 
kérdésben awnban az előterjesz
tő KHVM - és személy szerint 
Lotz Károly miniszter - indo
koltnak tartja az Országgyúlés 
véleményének kikérését. 

E körbe tartozik az ország 
tranzitszerepét elösegítö, a 
transzeurópai mtegrálódást lel
hetővé tevő fejlesztések megíté
lése, s ezzel kapcsolatban a nem• 
zetgazdasági érdekek megfogal
mazása. Ugyancsak politikai ál
lásfoglalást igényel a közlekedés 
káros környezeti hatásainak 
csökkentése, a környezetkímé
lőbb közlekedési alágazatok 
helyzetének javítása, valamint 
az áruszá//itás hatékonyságának 
növelésében való állami szerep
vállalás módjának és mértéké
nek megfogalmazása. Az előter
jesztés fontosnak tartja, hogy az 
Országgyúlés a kiemelt jelentő
ségú országos közlekedési háló
zati csomóponti elemek földte
rületének és alap-infrastruktúrá
jának állami tulajdonban tartá
sáról is alkosson véleményt. 

A határozati javaslat fontos 
nemzetgazdasági érdeknek tart· 
ja a tranzitforgalom fejlesztését 
és ennek megfelelő kiszolgálá-· 
sát. A fő traozitirányokban sür
gető feladat a belső és külső re
gionális fejlődést elősegítő au
tópályák és vasútvonalak meg
építése, a már meglévő vasúti 
pályák 160 kilométeres vontatási 
sebességet lehetövé tevő átépí
tése, a dunai hajózást kis1.0lgá
ló legfontosabb közforgalmú ki
kötök megvalósítása, és nem 
utolsósorban a kombinált fuva
rozás fejlődéséhez szükséges 
feltételek megteremtése. 

Az előterjesztés szerint a kör
nyezetlámélő fuvarozó eszközök 
beszerzését az államnak kell 
közvetett eszközökkel - vám
és adókedvezményekkei kedve
ző hitelfeltételekkel - elősegí
tenie. A környezetkímélő kom
binált, valamint energiatakaré
kosabb vasúti és belvízi áruszál
lítási módokat pedig közvetlen 
eszközökkel - elsődlegesen 
fejlesztési, kivételesen és átme
netileg üzemeltetési támogatás
sal - kell lehetővé tenni. 

Az előterjesztés nem szól a 
megfogalmazott elképzelések, 
feladatok pénzügyi hátterének 
biZ10sításáról, ez ugyanis nem a 
közlekedéspolitika hatáskörébe 
tartozik. Ezért is szükséges e 
kérdéskört az Országgyúlésnek 
tanulmányoznia, hiszen az egyes 
kérdések konkrét felvetésekor 
megfelelő információk birtoká
ban kell kialakítani a hozzá kap
csolódó pénzügyi kondíciókat. 

d. 

RÖVIDEN 
VÉGRE KIFIZETTÉK AZ ELMARADT 
KÜLÖNBÖZETET 

, 

Etkezési hozzájárulás 
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A MÁV Rt. dolgozói augusztus végéig az egész onzigban meg
kap tik a:rokat a vbirlAsl, étkezési utalvinyokat, amelyekre a 
tinasig ez év iprllls végén alAírt kollektív szerz6désben villalt 
kötelezettséget. 

A kollektív szerződésben foglaltak lényege, hogy a MÁV-nál a 
korábbi 900 forintos étkezési hozzájárulás 1200 forintra emelke• 
dett, és a különbözetet visszamenőleg az év első három hónapjára is 
megkapják a vasutasok. Az utalványokat a MÁV Rt. augusztus utolsó 
napjaiban mindenhová eljuttatta. K. Sz. 

RAIL-BUS Kft. 
A MÁV Rt. megkezdi a vasúti szolgáltatásokat kiegészítő közúti 

üzletágának kialakítását. Ennek első lépése a RAIL-BUS Kft. létre
hozása. A Kft. célja a vasúti - elsősorban a nemzetközi és az 
InterCity-vonatokhoz kapcsolódó - szállítások színvonalának eme
lése, az utasok számára még vonzóbbá tétele. 

A társaság - előrendelésre, egységes tarifa alapján, Budapest 
területén, illetve a főváros húsz kilométeres körzetében - utaztat, 
főként a három nagy pályaudvarra (Keleti, Nyugati, Déli), illetve a 
nemzetközi, valamint az InterCity-vonatokkal érkezőket a pályaud
varokról a főváros és körzetének bármely pontjára. 

A szolgáltatást 1995. szeptember 15-töl lehet igénybe venni. Egye
lőre csak a Keleti pályaudvaron nyílik iroda, de várhatóan még eb
ben évben külön iroda áll az utasok rendelkezésére mind a Nyuga
ti-, mind a Déli pályaudvaron. 

A S1.0lgáltatások kiegészülnek a vasúti menet-, és helyjegyek te
lefonon történő elörendelésével is. Menetjegyeket az állomásra tör
ténő szállítás igénybevétele nélkül, házhoz szállítással is meg lehet 
rendelni, minimális térítés ellenében. A külföldre utazók számára a 
valuta telefonon történő előzetes megrendelésére is lehetőséget ad a 
Rail-Bus Kft. A cég a valutaváltási és jegyeladási tevékenységet a 
GWK utazási irodával (volt MÁ VTOURS) kömsen végzi. k 

, 

MA V Rt. képviselet nyílt 
Zágrábban 

Szeptember 6-án Zágrábban tárgyaltak: a horvát vas�tak, a MÁV 
Rt., a fiumei kikötő és a Transadria Cég vezetői. A MA V Rt. szak
emberekből álló tárgyaló delegációját Rigó Zoltán vezérigazgató 
vezette. A tárgyalás napirendjén szerepelt a társaságok együttmú
ködésének a javítása, az áruszállítás mennyiségi növelésének a le
hetősége, a vasúti létesítmények és a kikötői infrastruktúra fejlesz
tése közös vállalkozásban, valamint a kombinált szállítás kiszélesí
tése. 

A tárgyalások befejezése után, szeptember 7-én Rigó Zoltán meg
nyitotta a MÁV Rt. zágrábi képviseletét. Vezetője Busch Károly, a 
pécsi Üzletigazgatóság volt vezetője. A képviselet tevékenységi köre 
a horvát vasutakon kívül a Szláv vasutakra is kiterjed. -v-

Szerződés 
a MÁV és a GySEV között 

Felújította együttmfiködésl s:zerződését a MÁV Rt. és a Gyc'ir
Sopron-Ebenfurt Vasút Rt. (GySEV Rt.). Az 1993 óta érvényes 
szerz6dés felülvlzsgAlatAt ,az tette szükségessé, hogy az Idén feb
ruArban megkötött, a MA V és az iUam közti szerz6dés módosi
totta a támasutak együttműködésének feltételeit. 

Rigó Zoltán vezérigazgató elmondta: a MÁV favarpiaci poziciója 
az elmúlt idöszalcban javult, gazdasági helyzete stabi!iz!llódott._ Bár 
továbbra is veszteséges, a tervezetthez képest 0,5 mtlhárd fonntos 
bevételnövekedést ���ltak. Az idén az első nyolc hónapban 
több mint 50 százalé nőtt az export áruszállítási teljesítmény. A 
tranzitszállitások volumene szintén növekedett, egyedül a belföldi 
áruszállítás stagnál. Ez azt jelzi, hogy megállt a vasúti áruszállítás
ban évek óta tapasztalt fuvarpiac-vesz.tési tendencia. Jelenleg 30-31 
százalékát fedik le a hazai szállitási piacnak. 

Rigó Zoltán kifejtette, hogy elkészült a vasút jövő évi üzleti ter
ve, amely szerint a MÁV fuvarozási tevékenységböl 120 milliárd 
forint bevételre kíván szert tenni. Ez mintegy 50 millió tonna áru 
elszállítását jelenti. 

A vezérigazgató mindehhez hozzátette: annak tudatában, hogy a 
költségvetés jövőre mekkora összeggel kívánja a személyszállítást 
támogatni, fogja a MÁV vezetése kialakítani bérfejlesztési javasla
tát. -k-

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 

�ZABÓ és FIA Kft.� 

a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gy,rtó 

SZR-10 műanyag kivitelben 

nemzetközileg megfelel6 védettség alatt ,nó 

terméket készft. 

Magáns:állltók részére is vállaljuk gyártásáL 

Megrendelésüket v4,juk: 

2000 Szentendre, 

Kondor Béla út 7. 

TeL: 26-313-105. 
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A vasút mellett, a vasutasokért 

A Vasutasok Vörösmarty MG
vel6désl Hbának történetét 
végig gondolva megdöbbe
nünk a felismerést61: milyen 
gazdag volt a múlt kulturáli
san, amikor az elmúlt szbad 
végén úgy gondolták a miskol
ci vasutasok, hogy „a neme
sebb szórakozások, valamint a 
tagok mGveltségénck emelése, 
szellemi erejének kifejtése ér
dekében oly kört kell alakfta
nl, amely az énekben és a ze
nében való jártasság mcgszer
J.ésén kívül az önképzés egyéb 
eszközeiket Is felhaszmUja". 

A miskolci vasutasok elóször 
a dalkört alapították meg, de hat 
év múlva, 1891-ben, már Mis
kolci Dal- és Önképzókör néven 
ismerik 6ket. .,Bunkó" -nak hív
ják a vasúti műhely éttermét, a 
vasutasok együtt töltött napjai
nak színhelyét, a dal- és önkép
zőkör, a könyvtár otthonát, ahol 
ismeretterjesztó elóadásokat, 
felolvasásokat tartottak, két bi
liárdjátszma között színi elöadá
solcra készültek 

A kultúrház életének két tra
gikus éve volt: az egyik 1944 (az 
épület, a könyvtár JÓ része el
pusztult a bombázáskor), a má
silc pedig 1964 (a Tiszai pálya
udvar bövítése miatt az épületet 
lebontották). 1966-ban új he
lyen, kedvezlítlenebb körülmé
nyek között újraindult a vasuta
sok művelödési háza „ Vörös
mart)• Művelődési Ház" néven. 

Joggal merül fel kérdés: a 
művelődést ház dolgozói mit 
tudtak megórimi a tradíciókból, 
tudnak-e olyan körülményeket 
teremteni a vasutasoknak és a 
miskolci polgároknak, hogy ott
hon érezzék magukat a művelő
dési házban? Nehezen mérhető 
(talán nincs is meg?) az a gon
dolkodásmód, amely nehéz 
helyzetben, vagy öröm idején 
barátot látott a munkatársban. 

Hiányzik a munkahelyhez tarto
zás biztonsága, a családok anya
gi gondjai sem kedveznek e te
vékenységnek, egyre növekszik 
a közösségi művelódésból ki
s:zorulók köre. A művelödési ház 
dolgozói a nehéz helyzetben 
mégis teszik a dolgukat legjobb 
tudásuk és ismereteik szerint. 
Klubok, szakkörök működnek, 
rendezvényeket szerveznek, he
lyet adnak a civil szervez6dések 
összejöveteleinek. 

Elsöként hozták létre Miskol
con a Magányosok Klubját 
1973-ban, amely azóta is közel 
80 tagot számlálva különféle 
színvonalas músorolclcal várja a 
hetenkénti találkozásokat. 

A legismertebb.és legrango
sabb cso_portjuk az 1923-ban ala
kult MA V Fúvószenekar. 

Térzenéik a Miskolci Nyár 
rendezvénysorozat legkedvel
tebb eseményei közé tartozik. 

Az 1993-ban alakult Termé
szetjáró Baráti Kör tagjai a ha
gyományos hátizsákos, bakan
csos természetjárás mellett ki
rándulásokat, túrákat szervez
nek, megyei és országos verse
nyeken, teljesítménytúrákon 
szerepelnek, több emléklcupa őr
zöi. 

Észak-Magyarország terüle
tén működő természetjáró egye
sületek és a Vasutas Természet
járó Szövetség versenyzést ked
veló tagjai részére 1994-ben egy 
új vándorkupát alapítottak 
,,AZIMUT-KUPA" néven. 
199 5-ben már 17 felnött és 17 
ifjúsági csapat vett részt a ver
senyen. 

Gazdag hagyományai vannak 
a nyári gyermek-foglalkoztatá
soknak, igyekemek megfizetbe
tó áron tartalmas programokat 
biztosítani (úszó, táncművésze
ti, angol, német, drámajáték 
napközik stb.). Arra törekszenek, 
hogy egyre több „kulcsos gye-

relc" találjon magának társakat, 
elfoglaltságot a nyári szünidó
ben. 1995-ben hatodik alkalom
mal sz.ervezték meg a bükki sá
tortábort Szentléleken, ahol az 
ország egész területéröl közel 
100 vasutas gyerelc ismerkedett 
a Bükk természeti szépségével, 
a nomád táborozás örömeivel. A 
művelődési házban működik a 
Vasutas Nyugdíjasok Klubja, 
vasutas eszperantó szakkör, Ter
mészetgyógyász lclub, könyvtár, 
lcülönbözlí tanfolyamok, rendez
vényelc szinesitilc tevékenységü
ket. 

A művelődési ház a Vasutas 
Országos Közművelődési és Sza
badidő Egyesület tagintézmé
nye, munkájához segítséget kap 
a szakszervezeti alapszerveze• 
tektől és a vasút helyi vezetöi
töl. A tradíció ápolása mellett 
nyitottak az új kezdeményezéselc 
iránt, vallják, hogy a fennmara
dás egyik feltétele, hogy anyagi 
és szellemi segítséget adjanak a 
hasonló gondolkodású, azonos 
helyzetben élö, tevékenykedő 
vasutasok és miskolci lakosok 
rendszeres találkozásának, 
összefogásának, a magyar szel
lemiség ápolásának. 

Szerencsére - vallják a mú
velödési ház vezetői - a MÁV 
Rt. helyi vezetói fontosnak tart
ják a vasutas művelödési házak• 
ban lévő közösségi, múvelödési 
tevékenységek, kulturális és sza
badidös s:zolgáltatások megren
dezésével biztos bevételi forrÍl.)1 
jelentenek a házaknak, amely 
alap a létezéshez, gazdálkodás
hoz. A művelödési házak saját 
bevételeik (belépőjegyek, tanfo
lyami díjak, szponzori-, pályá
zati pénzek, bérleti díjak stb.) 
emelésével, munkatársaik na
gyon sok munkájával érik el, 
hogy elkerüljék nagyon sok (or
szágosan kb. 200) művelődési 
ház sorsát, a megszúnést. 

Berta Attila 
Miskolc, Tiszai pu. 

, 

MA V Szimfonikusok 
A MÁV Szimfonikus Zenekar 
a most kezd6d4 évadban - a 
korábbi évekhez hasonlóan -
Ismét két bérletsorozatot lndft. 
A megszokottól eltér6en mind
két program belysúne a Zene
akadémia lesz - mondta Ko
vács Géza Igazgató. 

Hangversenysorozatuk egyi
két az elmúlt 13 évben mindig a 
Vigadóban rendezték, de a ma
gas terembérleti díj miatt erre az 
idén nincs lehetóségük: az épü
let tulajdonosa, a Művészeti és 
Szabadművelódési Alapítvány 
ugyanis hároms:zorosára emelte 
a tarifat. Mint elhang:zott: a Ze
neakadémia nagytermében öt
százzal több ülőhely van, mint 
a Vigadóban, és ezeket a jegye-

ket kedvezményesen kínálják a 
· köúpiskolásoknak. 

Mindkét bérlet nyolc hangver
senyre érvényes. A zenekar a jól 
ismert zeneművek mellett XX. 
száz.a.di szerz.ók darabjait is ját
S7.8Di fogja. Műsorukban szere
pel Frank Martin hét fúvós 
hangszerre, ütőkre és vonósze
nekarra komponált Concerto-ja, 
Bach János-passiója, valamint 
Richard Strauss klarinétra, fa
gottra és vonószeneka"a írt ver
senyműve is. A koncerteken a 
zenekar tizenhárom fiatal tagja 
szólistaként is fellép. A tavaly 
ötvenéves fennállását ünneplö 
együttes jól ismert múvészeket 
is meghívott, így -Gál Tamás 
vezető karmester mellett - ve-

zényelni fog Lukács Ervin, 
Medveczky Adám, Oberfrank 
Géza és a gordonkaművész, 
Onczay Csaba is. 

A szimfonikus zenekar bérle
ten kívüli hangversenyeket is 
rendez a Zeneakadémián. A sze
zon második felében tartandó 
koncerteken Csaba Péter és Ko
csis Zoltán is fellép. 

A MÁV Szimfonikusok ismét 
elindítja az unokáknak és nagy
szülőknek szánt koncertsoroza
tot. A programok vasárnapon
ként (1995. október 1„ novem
ber 12., 1996. január 28., már
cius 17 .) 11 és 15 órakor kez
dödnek a Magyar Honvédség 
Művelödési Házában. 

k. 

Térzene mesés környezetben 
Csodálatosan szép zenei él

ményben volt részük augusztus 
22-én 18 órai kezdettel Miskolc 
zeneszerető lakóinak: a MÁV 
Koncert Fúvószenekar hangver
sennyel népszerűsítette a Mis
kolc-Csanyiki Rehabilitációs 
Intézet föterén a „Lélegzet Ala
pítvány"-t. A ,,Lélegzet Alapít
vány"-t 1994. február 4-én je
gyezték be a miskolci Szent Fe
renc Kórház Légzlíszervi reha
bilitációs Osztályán gyógyult 
betegek kezdeményezésére és 
adományaik felajánlásaival se
gíteni akarnak, hogy biztos 
anyagi hátteret kapjanak a 
gyógyulni akaró légzlíszervi be
tegek. 

A MÁV Koncert Fúvószene
kar - 1923-ban alalcult - Mis
kolc legrégibb, egyik legnépsze
rűbb művészegyüttese. A zene
kar őse a MÁV miskolci Fúvós
zenekar volt. E7.4:lőtt 50 évvel én 
is ebben a unelcarban tanultam 
az eufóniumon és a pozanon, 
tehát az együttesnek lélekben én 

is tagja vagyok, s szinte minden 
zenei elöadásukon élvezem a 
művészi játékukat s a nosztalgia
érzés alapján jóformán kékre 
tapsolom a tenyeremet. 

A zenei együttes vezetője és 
karmestere Kalmár Péter, aki 
művészi adottságaival a sikert 
sikerre halmozott. Az együttes 

több kiváló minösítést karott, 
1994-ben ,,Arany diplomá -val 
tüntették ki. Még további sok 
művészi sikereket kívánunk a 
MÁV Koncert7.enekar tagjainak 
és Kalmár Péter karnagy úrnak. 

A miskolci zenerajongók ne
vében: 

Tarcsl Lajos 
volt euíónista 
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Az élvonalban 

Az Idei forró nyári ld6járás 
bár kedvezett a vltorlázórepü-
16knek, a klubok továbbrom
ló gazdaségl helyzete miatt ezt 
aak kev& sportoló tudta kl
hasmálnl. Például a MÁV Re
pül6 él Ejt6erny6s SE augusv 
tusi nemzetközi táboraiban (a 
külföldiek Svédországból, Né
metországból és Ausztriából 
Jöttek) alig akadt részvev6. 
lm akinek még maradt pénze 
és szabad Ideje a repülésre, 
uok közül sem mindenki örül
hetett Igazán (egyéb okból) a 
derült égboltnak ••• Akadtak 
viszont olyanok, akik kellöen 
felkészülhettek a teljesftmény
repülésekre, s kihaszn6lhatták 
a kedvez6 ldőj6rás adta lche
tGségeket. 

Első helyen kell em liteni 
Yerebély1 Zoltán gyémántkos:zo
rús pilóta teljesítményét, akt a 
Dunaújvárosban rendezett idei 
(40.) nemzeti vitorlázórepülö 
bajnokságon a vegyes műanyag 
kategóriában ezüstérmet nyert, 
miután huzamos ideig vezetett 
a versenyben. Emellett elnyerte 
a legjobb ifjúsági versenyző kii
löndíjá t is. Mögötte szintén 
MÁV-os pilóta, Fejes Attila 
arranykos:zorús vitorlázórepüló 
szerezte meg a bajnoki bronzér
met. 

Két héttel később, az Alföld 
Kupa országos versenyen 
Yerebélyi Zoltán isméJ ezüstér-

met nyert a standard kategóriá
ban, Petrovics Gábor gyémánt
koszorús pilóta pedig az értékes 
hatodik helyez.ést érte el. 

Az ultrakönnyű repülőgépek
kel versenyzó pilóták hazai és 
nemzetközi bajnokságain Fehér
vári Tamás állhatott a dobogó
ra, miközben elöbb országos 
csúcsot (517 km), majd világ• 
csúcsot jelentó (1600 kilométer, 
mely jelenleg a hitelesítés sza
kaszában van) távolságokat re
pült végig. 

Említésre érdemes ugyancsak, 
hogy az idén két „vasutas" vi
torlázórepülö, Porcsalmy Zoltán 
szak:osztályvezetö (aki ezzel a 
sikerével a gyémántkoszorús 

vizsgajelvény harmadik feltéte
lét is teljesítette) és Bánki PéJer 
egyaránt 500 kilométer feletti 
távolságot repült a farkashegyi 
repüllltérről. 

Sajnos, az immár hagyomá
nyosnak neveZQető augusztus 
20-i repülőnapot időnként beár
nyékolták az esőfelhők, de így 
is sok vendég látogatott ki a lát
ványos rendezvényre. S itt hív
juk fel az olvasók figyelmét arra, 
hogy valószínúleg még a kora 
ősszel lejtőrepülő-verscnyt ren
demek a farkashegyi sportrepü
lőtéren, amit szintén érdemes a 
megtekinteni. 

Büki Péter 

A szerz6 felvétele 

Köszönet a szponzornak 
Mint, ahogyan azt a Magyar Vasutas előzó számában megírtuk a Vasutasok Szak:szerve:zete 

&épészeti intézöbizottsága 1995. évi sportnapját Debrecenben rendezte meg. Az intézóbi:zottság 
kérésének teszünk eleget aldcor, amikor a "Gépész dzsembori" tö támogatójának, a debreceni 
V AKO Bt. vezetőinek szóló köszönetüket nyilvánosságra hozzuk. A gazdasági társaság nem csak 
a közvetlen költségekhez, hanem a verseny�k díjaihoz is hozzájárult. Köszönjük. 

1995. június 20-án a MÁV 
Rt.-nél a MÁV helyzetérol tájé
korodott a Parlament Gaz.dasá
gi Bi:zottsága. 

Vfzszlntes: 1. BeküldendG. A 
tanácskozás megnyitó gondo
lata. 10. Néma béke oroszul. 11. 
Római szám. 12. Beküldend6: 
A Gazd. Biz. elnöke (folyt. 
vfzsz. 23.). 14. Viss7.afogott élet• 
vitelű. 16. Vili egynemű betűi. 
17. Gáza egynemű betűi. 18. Ja
pán márkanév. 20. Hónapok 
összessége. 21. Fa része. 23. 
Beküldend6 (a vfzsz. 12. foly
tatása). 24. Névelővel nem fel
nótt. 27. Mássalhangzó, kiejtve. 
28. Néma énekes madár. 30. 
Láda jelzője is (vissza). 33. 
Egészséges üditő tejtermék 
(többesszám). 38. Visszafelé 
megy (német szóval). 40. 
Rosszul öltözött. 41. Vízben él6 
állat. 43. 0. 45 . ... Juris (latin). 
Nem önjogú ember (ALIENI). 
47. Kertész teszi. 48. lndulatsro. 
49. Gyakon angol férfinév. SI. 
.. ura fako. 

Függ61eges: 1. Néma orosz 
folyó. 2. Beküldend6. Ennek a 
szervezete a Gazdadgl Bizott
ság. 3. Hántolt gabonafajta. 4. 
Beküldend6: vú:u. 1. befejeú
se. 5 . ... a fekete lovas. 6. Kér
d6szócska. 7. A:zonos mással
hangrok. 8. Valakinek az érde
két (lcöltóiesen). 9. Autómárka. 
10. Beküldend6: vfzsz. 1. foly
tatása. 12 . .. tova. 13. Növényi 
kártevó (ékezetfülösleg). 15. Fő 
ütőér fele. 19. Férfinév. 22. Ló 
nos:zogató szó. 25. Emel! 26. 
Központi Vezetóség. 31. Pest 
megyei község. 32. Ilyen hárfa 

is van. 34. Gáti Vas Mihály. 35. 
Nagy zúr7.avar, i'vás7.at. 36. A 
végén ... gia. Orvostud. szakág. 
37. Szarvasmarhája. 39. Törökül 
fekete. 42. Orosz repülő. 44. El
lenállás e&Ysége. 46. Becéutt 
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nöi név. 50. Hegyeshalom az.o. 
nos mássalhangzói. 51. Latin és. 
52. Néma egy (olaszul). 53. Kér
dószócska. 54. Néma el. 55. 
NaP.szak: röv. Zárt be«lk: � Ú, 
T, U, Y, 0, G. 
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Összeállította: Bánsugl Jó:r.sef 

A Magyar Vasutas 15. számában megjelent rejtvény megfejtése: Domanovszky Endre, Peerz 
János, Kelemen László, pulykakakas, ötös lófogat. A helyes megfejtést belcüld6k között megtartott 
sorsolás után a következók részesültek könyvjutalomban, amelyet a Debreceni Területi Bizottság 
részükre postázott. Dobák Alajos Kiskunfélegyháza, Asztalos J. u. 12. fsz.!., özv. Házi Józsefné 
Budapest, Nógrádkövesd u. 9., Pazmándi Tamás Mez6kövesd, Emese u.10. 

Gratulálunk! 





Bemutatkozik a VSZ záhonyi Területi Bizottsága 
Kedvu Olvasó! 
.4 VSZ vJhonyi Területi Bizottsága nevében 1'ös:öntö111 ö11L Megds:teltetú svJmunkra, hogy a 111rtabnába11 111egú)ult M• 

IY"r Vasutosba11 bemutatko:hallmk, lrásaü,kkalfell<elthetjük aflgyebnet gondjainkra, eredményeinkre. 
.4: C:emiga:gotóság - mü,t neve is mutatja - ne,n igo:gotóság, de nem is C:em. Aual, hogy Záhonyba11 a 11yo1nt4vki

llnbség ,nian a: áruho: l,ouá kell 11yúl11i, kissé kilóg " hogyo1116"yos vasúti tevéke11ységbóL Területe IO négyutkilo1nlter 
felenva11, vo11:áskör:ete kö:el 70 település. FófoglalkovJsú vasutas munkavállalók svJma 5101/ó, amelynek 74,1 svJ:alika a 
Vasutasok S:aks:erve:eté11ek a tagja. Ö11á/ló 11yugdljas s:erve:etü11k kö:el 1000 nyugdíjas bajával, örömhelfoglalko:.ik. 
S:obolcs-S:otmár-Bereg megyébe11 a legko11ce11tráltabb foglalko:tatási ce11trum. ,4 TB alá 18 ö11álló alaps:erve:et tarto:.i/c. .4 
11ogyobb alaps:erve:etek s:áms:erü,t 14 telefax kés:ülikkel e/látottak, tech11ikailagjólfels:ereltek. A: ÜT-válas:tásokon elirt 
eredmé11y orra kötele: be1111ü11ket, hogy a kapott bizalomnak még Jobba megfeleljü11k. 

A Záho11yt is érü,tő átalukltással kapcsolatba,, határo:on vtlemé11yü11k, hogy a: ü:emlga:gatóságot csak egyiin, s:étsudú 
11élkül lehet átalukltu11i, his:e11 in mü1de11ki mu11kája, valamilye11 formába11, mü11Je11kitóljügg. Több mint öteur ember ,nun
kohelyével, családjával ötlets:erúe11 és főleg 11élkülük bü11tetle11ül senki sem játs:hat 

Figyebne:tetés lehet mit1de11ki s:ámára a s:trájk idején mutatott cse11des tiltako:ás, a nagys:álllú támogatottság. A: in é/8 
emberek a„ vasút gulágjá11" ké11ys:erúe11 megta11ulták: 11em 11agy s:á,Ual, ht111em összefogással jovltl,at11ak sorsukon. 

Pöhacker Attila 

drásaink a 4. oldalon találhatóak) 
a :áho11yi TB titlcár11 

ÁRA: 11 FT 

XXXIX. Mblyam. lt. alal A VASIITASOK SZAKSZERVEZETtNEK LAPJA 1995. OKTÓBER 11. 

MEGALAKULT 

Kö1ponti 
l\1unka, (•dl Imi 

BiLott • o 
A munkavédelmi törvény 

uellemében 1995. október 2-án 
megalakult a MÁV Rt. Központi 
Munkavédelmi Bizottsága. 
Amint arról már hírt adtunk a 
Magyar Vasutas hasábjain ke
resztül, a MÁV szolgálati fönök-
ségeinél 820 munkavédelmi 
képviselőt választottak meg a 
munkavállalók ez év májusában 
megtartott üzemi tanácsi válasz
tásokkal egy időben. A MÁV 
szervezeti felépítése indokolja 
egy központi munkavédelmi bi

ttsAg létrehozását. A három 
tq,re7.entatív szakszervezet és a 

ánmkáltató képviselői többszö
ri tárgyalás után egyetértésre 
jutottak arról, hogy a Központi 
Munkavédelmi Bizonság tagja
it a munkahelyeken megválasz
tott képviselők közül a válasz
tásokon elért eredmények alap
ján a szakszervezetek jelölik ki. 
A tizenegy tagú bizonság alaku
ló ülésén Molnár József munka
védelmi üzemmérnököt válasz
totta elnökévé. A bizottság 
összetétele tükrözi a MÁV terü
leti és szakszolgálati tagoltságát. 

A testület tevékenysége ko
moly segltséget jelent majd a 
helyi képviselők számára, amit 
az elsó érdemi döntés is megerő
lit A Központi Munkavédelmi 
Bizottság elfogadta a MÁV Rt. 
11.emélyügyi föosztálya munka
védelmi képviselők törvényben 
előlrt képzéséről kidolgozon ja
vaslatát. A tényleges munka ez
al elkezdődött. 

A testület következő, október 
25-ál tartandó ülésén megvitatja 
lfjél ügyrendjét és az „Együttmű
ködési megállapodás'' tervezetét. 
.4 Központi Munkavédelmi 

Bi:ottság tagjai: 
Balabás Lbzló, 

Miskolc VDSZSZ 
Balogh Emil, Miskolc VSZ 

Dlnal lstdn, 
Bp. Ferencvárps MOSZ 

Hordth Arpád, 
Celldömölk VDSZSZ 

Bulik László, 
Smmbathely VSZ 
Mad6r Mlh6lyné, 
Dunaújváros VSZ 

Moln6r Jó1.SCf, Sz.eged VSZ 
émeth K6roly, VDSZSZ 

Péntek József, 
Püspökladány MOSZ 

Pintér Imre, Debrecen VSZ 
Székely Géza, 

vezérigazgatóság VSZ 
P. J. 

, ,, 

PROFITCENTRUM, VESZTO 

LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS LESZ 

li d I bizon, talan • 

Zsúfoll vonatok Vésztőn 

Levelek jöttek, levelek mentek, de az 1995. október elsejével megalakuló profitcentrumok m�ö
désével kapcsolatban még nem lát tisztán senki. A Vésztőn megalakuló regionális vasutat a MA V 
kfsérletnek szAnja - mint az kitűnt a Magyar Vasutas munkatárdnak ottjártakor. Minden bi
zonytalan, csak egy a biztos: létszAml�pftés lesz. 

A „kis piroska" zötykölődik csi rángatózva megáll. A piros 
vagy 50 kilométerrel óránként a sapkás ránéz a szovjet típusú 
párába veszö alföldi tájon. Te- karórájára, majd csücsörít a szá-
hénszekér ballag a távolban, jávai és valami fütyülésfélét hal-
mintha csak egy Petőfi versből lat. A vonat nagyot rándu� majd 
lépett volna ki. Betakarítás, el- elindul. Újra a pusztában robo-
múlás, szomorúság - kergetik gunk tovább. A távolban egy 
e_gymást a szavak a fejemben. héja, vagy ölyv - nem látni 
Urömhát, Szerep, Sárrétudvari, pontosan - lecsap a magasból, 
jönnek sorban az állomások. A a pocoknak semmi esélye. 
kis vicinális falja a kilométere- Odébb kóbor kutyák kergetnek 
kel, mint egy fapados 13-as vil- nyulakat kevesebb sikerrel. Már 
lamos Pesterzsébeten. Lehet, Füzesgyarmat következik, 
hogy az elmúlásba igyekszik'? amely egy kissé nagyobb tele-
Lehet, hogy ez a vonal lesz az pülés. A tsz iparvágányán orosz 
ésszerúsített gazdálkodás e/só gabonaszállító vagonok várják. 
áldozata'? Ma még senki nem hogy teleengedjék gyomrukat 
tudja. magyar búzával. Balra egy va-

Piciny állomásépületek követ- donatúj MOL-telep emlékeztet 
keznek sorban, néhányon az el- az egykori gázkitörésre, de rög-
hagyatottság jelei látszanak: ki- tön mellette látok egy lepusztult, 
vert ablakok, térdigérő gyom, bezárt téglagyárat. 
gazdátlanság. Biharnagybajom A leendő erofitcentrum köz-
kivétel - ez már állomás, nem pontja Vészto. Kicsiny állomás, 
megállóhely. A forgalmista és a kicsiny vonatokkal és elkesere-
málhazó (vagy váltókezelő) dett vasutasokkal. A békéscsa-
egyenruhában vigyázzállásban bai fűtőház kirendeltségét 
tiszteleg a vonatnak. A két ko- Csü/lög Bálint vezeti, s mint 

elmondta, már nem sokáig. A re
gionális vasútnak október else
jére készen kell állni. A vésztlSi 
fűtőházi dolgozók nehezménye
zik, hogy a si.eptember végi tá

jékoztatón a szegedi üzletigaz
gatóság helyettes vezetóje sem
mi érdemlegeset nem tudott el
mondani. A feltett kérdésekre, 
hon mi lesz az eszközállo
mánnyal, hogy az átképzett moz
donyvezetőket tudják-e foglal
koztatni, hogy a nagyon rossz 
menetrendet átalakíthatják-e -
az igazgatóhelyettes nem tudott 
válaszolni. Majd szűk körben 
tájékoztatta az iizemi tanácsok 
elnökeit és a szakszervezeti ve
zető/cet a regionális vasút káde
reinek kinevezéseiről. 

Hunyadi György, aki a Gépé
szeti lntézöbimttsághoz írt leve
let - amelyet csak úgy irt alá, 
hogy VSZ-tag - keményebben 
fogalmaz: 

(Folytatás az 5. oldalon) 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-313 

A Vasutasok Szakszervezete 
a MÁV Rt. Bevételellen6rzésl 

Igazgatóság konferenciatermében 
szeptember 26-án tartotta meg 

soron kívüli kongresszusát. 
A kongresszuson a delegált 

255 küldött közül 229-en 
jelentek meg. 

(A kongresszus krónikája lapunk 2. & 3. oldalán található.) 

Rovatunkban dr. Márkus Imre a Vasutasok Szakszerveu
te elnöke rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely aktui\lisan érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

Tagsági kezdeményezésre túzte napirendre a Vasutasok 
Szakszervezete soron kívüli kongresszusa a Magyar Szak
szervezetek Országos Szövetségét érintő indítványt. A kong
resszusi kü/dö11ek úgy dön1ö11ek: az MSZOSZ körül kiala
kult politikai, érdekvédelmi helyzetre tekintettel kezdemé
nyezik a konföderáció szövetségi tanácsának soron kívüli 
összeliivását, többek közöli a;:;:a/ a céllal is, hogy megvitas
sák az MSZOSZ elnökével kapcsolatos elmúlt hetekben tör
tént eseményeket. 

A Vasutasok Szakszervezete, mini az MSZOSZ egyik ala
pító tagja nem nézheti tétlenül miként válik egyre súlytala
nabbá a legnagyobb szakszervezeti konföderáció. Az egy
más irá111 érzett felelősség mondatta ki a VSZ legmagasabb 
testületével a jobbító szándékú kritikát és a lcialalcult feszült
ségelc feloldására irányuló javaslatokat. 

Számunkra nem a vezetés személyi 6sszetétele a le,lénye
gesebb, hanem sokkal inkább e szakszervezeti szövetség ar
culatának megőrzése. Arra az arculatra vágyunk, amely az 
MSZOSZ-t jellemezte megalakulása óta 1994 májusáig. Azt 
a szellemiséget hiányoljuk, amellyel az előző kormánycik
lusban őszintén és nyíltan merte védelmezni szakszervezeti 
tagságának és sokszor az egész társadalomnak érdekeit. 

Az MSZOSZ akkori arculatának vannak ma is vállalható 
tovább élő eredményei. Ezek közül kiemelkedik az 1993-as 
társadalombiztosítási választásokon elért elsöprő győzelem. 
Mint ahogy a legutóbbi országgyúlési választásokon jelen
tősen hozzájárultak az MSZP győzelméhez az MSZOSZ-hez 
tartozó szakszervezetek. Azóta legfeljebb a hatalomra kerü
lők feledkeztek meg erről... 

Egy szakszervezeti szövetség nem élhet meg a hatalom
gyakorlók szivességéból. A szakszervezeti konföderációt a 
tagszervezeteinek közös érdekei kapcsolják össze. Nem ki
vánunk mást. mint hogy mindenki tegye a dolgát. Az MSZOSZ 
és MSZP korábbi gyümölcsöző együumúködésél, tehát, a je
lenleg lcia/alcull helyzetben újra lcellfondolni. Ennelc egyéb
ként a kongresszusunk óta a vasaso is hangot adtak. 

Magyarországi viszonyok közt az osztrák példa sem állja 
meg a helyét, bár hosszú távon követendő. Ausztriában 
ugyanis az erős szakszervezetek valóban befolyásolni tud
ják - belülről - a politikát. Az eredmény valamennyiünk 
előtt ismert: évtizedek óta jól múködő szociális piacgazda
ság. 

Az erejéről pártpolitikai érdekek miatt lemondó szakszer
vezetelc felőr/ódlietnek. A puszta jelenlét nem helyettesltheti 
a markáns arculatot és a határozott fellépést. Amennyiben, 
belátható időn belül nem lesznek lcedvezó változások. ha az 
MSZOSZ vezetési és múködési válsága. mint egy rétes,tészta 
elhúzódna, akkor a VSZ kongresszusa felhatalmazta szak
szervezetünk választmányát a"a· hogy vonja le a következ
tetéseket és „ hozza meg a szükséges intézkedéseket". Egy 
szó mint száz:·szalcszervezeti tagságunk alapvető érdelce a 
fen11ál/ó helyzet mielőbbi rendezése. 

A Vasutasok Szakszervezete kongresszusa döntése remé
nyeink szerint mélypontjáról mozdíthatja ki a legnagyobb 
szakszervezeti szövetséget. A felelősségünk hatalmas. Min
den érintettnek be lce/1 látnia: a mai magyar szakszervezeti 
mozgalom nem engedheti meg magának azt, hogy a hatalom 
gyakorlói eszköztáruk-
ba sorolják őket. Az 

� 
h 

MSZOSZ-tól is azt várjuk, I 

té,e;hez ;,m,, .,,..,.'!',_ 
1
l álljon l,e/yt nap mint nap, 

hogy a jövő megmérette-

hesse a tagszervezete, es 1 a társadalom bizalmát. 

Az MVJ-vel 
nyáron is 

kedvez6bben! 

- vasúti jármffjavítás 
- fémmegmunkálás 
- acélszerkezet gyártás 
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A Vasutasok Szakszervezete középtávú stratégiája 
1995 őszétől 1998 tavaszáig 

Mottó: 
Valljuk be önmagunknak, mi az, amit nem tudunk mcctenni, 

de követeljük meg magunktól mindazt, a,nire közösen képesek vagyunk! 
A Vasutasok Szakszervezete ettől lesz kiszámítható és mc&bízhatól 

A Vasutasok Szakszervezete céljainak középpontjában tagjai élet és mun
kakörülményeinek jobbítása áll. A VSZ érdekköre a Magyarországon jelen
lc& működő közforgalmú vasúti szállításban és az ahhoz kapcsolódó gazdasá
&i társaságokban és közalkalmazotti intézményekben foglalkoztatoualua, nyug
dljasolua terjed ki. Ennek tükrében kell megfogalmazni azokat az i&ényeket 
és elvárásokat, melyek a jelenleg hatályos törvények által a szakszervezetek 
súmára a kollektív alku keretében lehetőségként felmerülnek. 

E stratégia célja: a VSZ XIII. Kongresszusán elfogadou Procram mecvaló
sítása érdekében középtávú érdekvédelmi célok kitüzése, és azok megvalósí
tására szolgáló hatékony szervezetpolitikai intézkedések előrevetítése. 

Középtávú érdekvédelmi célok: 

Javítani kell tagjaink foglalkoztatás-biztonságát! 
Akkor, amikor a munkahely elvesztése családokat taszít teljes kilátástalan

sá&ba, egyértclmü választ kell adnunk tagjaink félelmeire. Az évek óta tartó 
bizonytalansági érzést fel kell váltania a kiszámítható jövő hétköznapi nyu
&almának. Be kell látnunk, hogy a gazdasági átalakulás a létszám mozgását 
mc&követeli és a teljes foglalkoztatás nem lesz többé kőbe véseu szabály. 
Ucyanakkor a munkavállalókat megilleti az a jog, hogy felkészülhessenek a 
sorsukat érintő változásokra. 

A Vasutasok Szalcszen;ezete követeli. hogy minden, a tagjait érintó munkál
tatói intézkedésról olyan idópontban alkothasson véleményt, a,nikor azok ak
dv foglalkoztatási eszközökkel (pl. átképzés) a legkisebb sérelem nélkül kezel
hetók legyenek. A légból kapoll megalapozatlan elbocsátások ellen a VSZ a 
leghatározollabban fel fog lépni! 
Bővítenünk kell a kollektív szerződésben szabályozott 
munkáltatási feltételek és szociális ellátások körét! 

A kollek!ív szerrodés elvesztésének lehetősége ráébresztett bennünket arra, 
hogy hiányában még inkább kiszolgáltatottá válnak a munkavállalók. Az áp
rilisi események tanulságaként nyilvánvalóvá vált, hogy az egyéni alkuval 
szemben a kollektív megállapodás jelenti az igazi garanciát a megszerzett jo
gosultságaink megőrzésére. E:ért to�•ább kell bóvítenünk a kollektív szenódés 
tartalmát. 

Tagjaink érdeke megköveteli tőlünk, hogy ne csak a MÁV Rt., hanem vala
mennyi gazdasági társaság és más intézmény esetében is kezdeményezzük a 
kollektív szerződés munkavállalókra és nyugdíjasokra jelenleginél kedvezőbb 
pontjainak kiterjesztését. 

Növelni kell a jövedelmek és nyugdíjak reálértékét! 
A vasutasok és a vasutas nyugdíjasok jövedelmi viszonyai 1995 során a 

nem kivánt mértékben romlottak. A nettó jövedelmek reálértékének nagyará
nyú csökkenése egyrészt kényszerü áldozatvállalásból, másrészt a társadalom 
egészét sújtó kormányzati intézkedések következményeib61 fakad. Ajövóben 
a bértárgyalások során figyelembe kell venni minden olyan tényezót, melyek a 
tagjaink nettó keresetére harással van! 

A jelenlegi bérszerkezetben meglévő ellentmondások mihamarabbi felol
dása mind tagjaink, mind a munkáltató közös érdeke. 

Fellépünk a nyugdíjak reálértékének csökkenése ellen. A VSZ képviselői 
által közremüködünk egy olyan nyugdíjtörvény megalkotásában, amely biz
tosítja a nyugdíjak reálértékének megőrzését és a kisnyugdíjak létminimumát. 

A MÁV Rt. átalakítása nem történhet 
a munkavállalók rovására! 

MindamelleU, hogy a Vasutasok Szakszervezete tagjai nem csak a saját 
sorsukért, hanem a vasút jövőjéért is eredményesen küzdöttek, az elmúlt évek
ben lczajloU átszervezések során szerzett tapasztalataink szinte kivétel nélkül 
kedvcz6tlcnek. Nem tartjuk törvényszerűnek, hogy az átalakulás csak a mun
lcavállalók rovására történhet. Az eddig lezajloll privatizáció során szene// 
tapasztalataink alapján elmondhatjuk. hogy a VSZ nem érdekelt a MÁV Rt. 
többségi tulajdonát képezó gazdasági társaságok elidegenítésében. Ezért a 
jöv6ben mindennemű átszervezési elkér.elést csak a munkavállalók sorsát meg
nyugtatóan kezeló megállapodás birtokában tudunk elfogadni. Ennek a mel
lékvonalak reorganizációja kapcsán is érvényt kívánunk szerezni. 

Védjük meg a vasútegészségügy egységét! 
A vasútegészségügy sorsának alakításában, a vasutasság melleu, a vasút 

tulajdonában álló gazdasági társaságokat, mint tulajdonosi kell megjeleníte
nünk és képviselnünk! 

Követeljük, hogy a lehető legrövidebb időn belül vissza kell állítani a vas
útegészségügy régi önállóságát. Ezt szem előtt tartva kell az intézményi ideig
lenes alapokmányokat megújítani. Vissza kell állítani a MÁV Rt. munkáltatói 
jogát. Ennek megfelelően tagjainkat, mint tulajdonost és mint az ellátás ala
nyát egyaránt képviselnünk kell míndennemü átszervezés és átalakítás során. 
A vasútegészségügy sorsát nem csak az ottdolgozók, hanem valamennyi vas
úti munkavállaló és vasutas nyugdíjas szemszögéb61 kell stratégiai kérdés
ként kezelni. 

Markánsabb országos érdekegyeztetés! 
Aktlv és nyu&díjas tagjaink állampol&ári létéb61 fakadóan erősíteni kell az 

orszácos érdekérvényesítés hatékonyságát. Más szakmákhoz tartozó kollép
inkkal közös coadjaink orvoslására közösen kell fellépnünk. Abban vagyunk 
érdekeltek, hogy a szociálpolitika, a társadalombiztosítás, az egészségügy, az 
oktatás, a területpolitika meglév6 feszültségeit és más országos érdekegyezte
tést igényl6 gond megoldásában az MSZOSZ ajövóben markánsabban védje 
a tagok érdekeit . 

Szervezetpolitikai intézkedések 

Javítanunk kell érdekvédelmi eszköztárunk hatékonyságát! 
A Vasutasok Szakszervezete egyenrangú partnerként kíván tárgyalni és 

megállapodni mind a munkáltatókkal, mind a tulajdonosokkal. E partnervi
szony kiérdemlését az alábbi eszközökkel tudjuk csak elé mi: 

1. Szakértelmen alapuló érveléssel, mely nem csak felszínre hozza tagjaink 
elvárásait, hanem a megoldásokat és elemzéseket kidolgozva képes meggyőzni 
partnereinket elképzeléseink helycsségérol. 

2. A nyilvánossággal, melynek segítségével közvetíteni tudjuk tagjaink és 
a közvélemény felé érveinket és eredményeinket. Ezzel az eszközzel nem kam
pányszerüen, hanem folyamatosan kell élnünk. 

3. A munkaharc eszközeit birtokolnunk kell azért, ho&Y ne kelljen igénybe 
vennünk azokat. A vasutasság bebizonyította sztrájkképességét, mely komoly 
tárgyalásra késztet minden partnerünket. Tovább kell erosíteni a Vasutasok 
Szakszervezete sztrájkképességét! 

Javítani kell szolgáltatásaink színvonalát! 
Tagjaink mind a mai napig elvárják, hogy a szakszervezeti tagsági viszony

ból adódóan bizonyos szolgáltatásokhoz is hozzájuthassanak. A klasszikus 
formák továbbfejlesztésével kell ezen igény elébe menni. Segélyezés helyett 
gazdaságos biztosítást, az üdültetés keretében pedig az új formákhoz való ked
vezményes hozzájutást kell támogatni. Az egyéb szolgáltatások területén az 
alapszervezetek játsszák a meghatározó szerepet. Részükre szakmai és pénz
ügyi tanácsadással kell további segítséget nyújtani. 

A valóságos igényekhez és lehetőségekhez kell igazítani a jogsegélyszol
gálatot. 

Tovább kel/ fejleszteni az információáramlás 
eszközrendszerét! 

A Vasutasok Szakszervezete hatékony müködésének alapja a gyors infor
mációáramlás. Folytatni kell azokat a fejlesztéseket, melyek javítják az infor
máció kétirányú továbbítását. 

Tisztségviselőink védelme és továbbképzése 
mindannyiunk közös érdeke! 

Egyértelmüvé kell tenni partnereink számára, hogy a társai bizalmából kö
telességét végz6 tisztségviselőinket nem érheti semmiféle hátrány. A Vasuta
sok Szakszervezete minden eszközzel megvédi érdekvédelmi munkáját ellátó 
tagjait, bizalmitól a legfels6 szintü vezetőkig! A tisztségviselők képzése ki
emelt stratégiai feladat. Hatékony érdelcvédelmet csak felkészülten lehet ellát
ni! 

A foglalkoztatási megállapodások megkötésekor csökkenlelli kell a nem 
jüggetlenítell tisztségviseló/crejutó terheket. 
Ápolni kell érdekvédelmi és érdekképviseleti 
partnerkapcso/atain kat ! 

Az eddigieknél jobban kell törekedni a társszakszervezetekkel való együtt
müködésre. Bízunk abban, hogy a szakszervezeti vagyon megosztását köve
tően csökken a társszakszervezetek részéról korábban tapasztalható lcülönál
lás ellenséges hangsúlyozása. 

Az üzemi- és közalkalmazotti tanácsok és munkavédelmi képviselők mun
kájában jelöltjeink által betöltött szerepünket és felelősségünket a napi mun
kakapcsolatokban kell megjeleníteni. A MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa 
munkájának segítése az összvasutasságol, a MÁV RL gazdasá&i társasápi
ban dol&ozó munkavállalókat érintő érdelcünk. Elvárjuk a mecválasztou ÜT 
tagjainktól a felelősségteljes, körültekintő, az érdekeket feltáró és szintetizáló 
tevékenységet. 

Ki kell használni a szervezetben 
és a munkaszervezetben rejlő specializációt! 

Jobb munkamc&osztásra kell törekedni a szakági és területi bizoUságok, 
valamint a központi munkaszervezet müködtetése során. Az ésszeruöb fel
adatmegosztás az operatív irányító testületek feladata. 

A VSZ rendelkezésére álló pénzeszközöket 
mindinkább az érdekvédelem feltételeinek javítására 
kell fordítani! 

Át kell értékelni a sztrájkalap feltöltésére vonatkozó eddigi gyakorlatot. A 
jelenleg érvényes tagdijmegosztás fenntartása mellett törekedni kell valamennyi 
pénzügyi forrás hatékonyabb felhasználására. 

Tovább kell növelni 
tag létszámunkat! 

MA V DEBRECENI Az elmúlt időszakban felmutatott 
eredményeink bebizonyítoUák, hogy 
csak az aktív és nyugdíjas tagjaink 
egységes fellépése vezethet cl a kitú
zöu célok megvalósításához. A szak
szervezet egyedüli ereje az azonos 
sorsú és helyzetű emberek szolidari-

JÁRMŰJÁVÍTÓ KFT. 
4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 

Vállalkozunk: 

- vasúti tartálykocsik bérbeadására 

- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és fővizsgálatára 

- nyitott és különleges kialakítású teherkocsik (kamionszállító), 
tartálykocsik, tartálytest gyártására 

- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fődarabok gyártására, javítására 

(légféktömlők, laprugók, ütközők stb.) 

- vasútüzemi célú, muzeális, nosztalgiakocsik felújítására 

- daruk, tolópadok, acélszerkezetek gyártására, javítására. 

Felvilágosítás: 
Vállalkozási osztály 

Tel.: S2-346-800/283, fax: S2-314-72S 

Vasúti telefon: 03-29-86 

tásában van. Ezért tovább kell foly
tatnunk a szervezettség növelésére 
irányuló tevékenységünket. Me& kell 
értetnünkjelcnlcg nem tag munkatár-
sainkkal, hogy az ő javukat is szol
gáló céljaink elérésére közösen job
bak az esélyeink. 

A stratégia maradéktalan 
végrehajtása érdekében han&
súlyozni kell, hogy valamennyi 
kitűzött érdekvHelml dl és 
valamennyi mccvalósításukra 
relsonkoztatou azkilz csak 
az ilssuroa'• ,rá■ érlletl el, 
Illetve teremtlletl ■aea-

A munkavállalók a munkál
tatóval valós pan■ervlszo■yn 
ecyedül sohasem képesek! Az 
ecye■ra■aú alku reltételdt, 
közösen is csak kemény mun
kával tudjuk kiérdemelni, mert 
nem kapjuk ajándékba! 

Vasutasok Szakszervezete 
Kongresszusa 

Módosították 
a VSZ alapszabályát 

Szelei Ferenc, mint az Alapszabály Szer
kesztő Bizottság vezetője elmondta: az 
alapszabály módosításával arra törekedtek, 
hogy a VSZ működése, érdekvédelmi, ér
dekképviseleti tevékenysége hatékonyab
bá váljon. Javasolta módosítani a szerve
zet önmeghatárol.ását: ,,A Vasutasok Szak
szervezete demokratikus felépítésú. és ön
kéntes tagsági viszonyon nyugvó ágazati, 
szakmai, érdekvédelmi és érdekképvise/e
li egyesület, ame(v szociális. kulturális, 
szabadidó. sport. üdültetési. kéP,zési és 
önsegélyezési feladatokat is ellát.' A mó
dosítást azzal indokolta, hogy az 1991. évi 
86. sz. társasági adóról szóló törvény 9. 
melléklete szerint a társadalmi szerveze
tek alapszabályában felsorolt tevékenységek nem minősülnek vál
lalkozási tevékenységnek, így azok kikerülnek a társasági adóköte
lezettség alól. A felsorolt tevékenységeket a VSZ eddig is végezte, 
mindössze az alapszabályában fclsorolásszerúen nem tartalmazta, a 
módosításunk ennek pótlására irányult. A követkei.6 változás: A 
Vasutasok Szakszervezete alapszabálya Általános szabályok e. fe
jezetének Képviselői e. bekezdését az alábbiak szerint javasolta 
módosítani: ,,Képvise/ói: elnök. három alelnök". Indoklásul elmond
ta: dr. Pét'!_r Mihályt. a VSZ alelnökét 1995. szeptember 13-án a 
Központi Uzemi Tanács elnökévé választották. A VSZ érdekvédel
mi tevékenységének megfelelö szinten való ellátása szükségessé teszi 
egy új érdekvédelmi alelnök megválasztását. Ebből adódóan a vá
lasztmány létszámát 57 tagúra kell növelni, s az „elnökség_ létszá
mát is célszcrú két személlyel böviteni, összesen 11 főre. Osszeté
tele: VSZ elnöke, három alelnöke és megválasztolt tagjai". 

Személyi változások 
A kongresszus Dr. Bíró Tibor személyében új alelnököt vá

lasztott. dr. Péter Mihály továbbra is VSZ-alelnökként irányít
ja a KUT-öt. A 9 tagú elnökség létsl.áma 11-re nőtt ( dr. Bíró 
Tibor alelnök, Horváth Csaba MÁV Rt. Vontatási Főnökség 
Szombathely). 

Papp Pál lemondását a VSZ tiszteletbeli elnöki tisztségéről 
a kqngresszus elfogadta. Ezzel a VSZ-nél a tiszteletbeli elnöki 
tisztség megszünt. Papp Pál visszahívását a VSZ elnökségéből 
a jelenlevö 229 küldöttböl 160 fö szavazta meg. Tekintettel 
azonban arra, hogy a hatályos választási szabályzat a visszahí
vást minősített kétharmados többségi szavazathoz köti (170 
szavazat), Papp Pál továbbra is tagja az elnökségnek. 

BEMUTATJUK 

Dr. Bíró Tibor 

..... 1974-ben kerültem a vasúthoz. A Dunakeszi Jármújavítóban 
esztergályos munkakörben dolgoztam 1977. január elsejéig. Ez után 
szakmát váltoltam, mert idóközben esti tagozaton két év a/alt gépi
pari szakközépiskolai érettségit szereztem. 1984-ig dolgoztam a 
Dunakeszi Jármújavítóban, eklwr felvételiztem az ELTE Allam- á 
Jogtudományi karára. ahol sikerült a felvételi, nappali tqgozaton 
végeztem 1989-ben. majd ezt követóen a MÁV Budapesti Uzletigaz
gatósága munkaügyi osztályára kerültem, ahol munkaügyi iigyinté
zóként dolgoztam. Közben másfél évig ugyanolt, a lakásgazdálko
dási csopo�ezetói feladatokat is el kellett látnom. 199 J-ben átke
rültem az Uzemvite/i Szakszolgálathoz, ahol szintén munkajogi mun
kakörben tevékenykedtem. egészen az elmúlt év júniusáig, majd a 
Forgalmi Fóosztályra hívtak dolgozni ugyanilyen munkakörbe. 

Fó feladataim közé tartozott a kallelctív szerzódés helyi függelé
keinek a jogszeriiségi felügyelete. illetóleg az érdelcképviseleti szer
vekkel való egyeztetés egyéni. illetve lco'llektív munkaügyi vitákban. 
Akik ismernek, a szakszervezetben erról az oldalról ismernek. A szak. 
ági, i/letóleg vasúti érdekegyeztetó tanácsi üléseken, .. a másik ol
dalon ültem". 

Szakszervezeti tagságom a VSZ-ben 1975-ben lcezdódött a Duna
keszi Jármújavítóban, egy bizonyos ideig, az egyetemi felvételimel 
mege/ózóen. mintegy 2-3 évig tevékenykedtem szakszervezeti biza/. 
miként. Tagja voltam szintén 1-1.5 éves idótartamig az ott múköd4 
jármújavító bizalmi testületének. kiildöllértekezleténelc. 

Úgy vélem, a vasútnál „mind a két oldal" ugyanazt akarja, e.rak 
más e/sód/eges célokat tart szem elölt. Mind a szakszervezetek, mind 
a vasúti vezetés, gondolom. korszerú. múködó vasutal kíván. (. •• ) ·..C 
cél tehát közös. az elvárás is közös, a lculönbség a kelt4 között 4111( 
hogy ha valaki egy adait szakterületen dolgozik, a megbfzók szen"
lyében van a kiilönb-ség, és akik számonkérik a dolgokat. Tehát á 
úgy gondolom, bán,1elyik oldalon iil is az ember, a dolga az. hogy a 

megbízói megbízását teljesítse. Ha valaki e"e alkalmatlan. akkor a 
megbízást vissza kell vonni . ... " 

(A kongresszuson clhangzoct 
bemutatkozó beszéd szerkesztett, röviditett változata.) 
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Írásainkkal az a szándékunk, hogy a döntést hozó és előkészítő, véleményező testületek, alaposabban átgondolva, a kollektív bölcsesség tudatában hoznának 
olyan intézkedést, amely a Záhonyban élők többségének is megfelel P. A. 

EGYELŐRE „A SZÉK HATÁROZZA MEG A TUDATOT" 

Az állatorvosi ló 
Átalakítás előtt áll -sokadszor -a záhonyi üzemigazgatóság. 
Megalakulása után igazán nem nagyon tudtak mit kezdeni vele. 
Az átrakó körzetben felhalmozott értékek állagának megőr:zése 
vagy legalábbis további romlásának megakadályozása pénzbe 
kerül. Az pedig nincs errefelé sem. 

Az üzemigazgatóság tevékenysége mindig is nyereséges volt, száz
milliós eredményt produkált és produkál ma is. Ezért is érthetetlen 
számomra, hogy az aranytojást tojó tyúkot miért kell privatizálni, 
egyszemélyes kft.-vé alakítani. Valamit magára adó társaság üzleti 
tervét, tevékenységét úgy alakítja, hogy nem produkál nyereséget, 
mert az nem érdeke. A tulajdonost igazán ez nem érdekli, annál 
inkább, hogy az átalakítással mintegy 3000 fö kerül ki a MÁV Rt. 
létszámából. Egyszer: megfelelni a kom1ányhatározatnak, másod
szor: egy gonddal kevesebb, harmadszor: a létszámból kikerülök 
bére szabadon felhasználható. 

A gőzerővel tartó átalakítás előkészületeinél két irányzat jelent 
meg személyes indíttatástól az elfoglalt széktói függően. Az egyik: 
a jelenlegi Atrakási és Raktározási Igazgatóságot (ARI) átalakítani, 
a másik: a széles pályaudvarok és az ÁRI. 

Számomra az 1992-es év végén megtartott több mint 400 fős 
munkavállalói fórum hangulata alapján - ami azóta csak romlott 
- nyilvánvaló, hogy egyikkel sem tud azonosulni az érintettek dön
tő többsége. Nem igazán érthető, hogy az átalakítás kidolgozásában 
azok vesznek részt, akiket egzisztenciálisan és anyagilag is érint 
majd. Szemérmesen hallgatnak viszont a harmadik változatról: az 
üzemigazgatóságot meghagyni a MÁV Rt. részeként és pénzügyi
technikailag hozni olyan helyzetbe, hogy az eredmény egy része, 
vagy a döntő többsége fejlesztésre legyen fordítható. A munkavál
lalók igazán ezzel tudnak azonosulni. Am egyelőre „a szék határoz
za meg a tudatot". Érthetetlen, hogy ezt az „aranybányát" szándé
kosan, vagy véletlenül, de mindenképpen pusztulni hagyták. ,,A vasút 
jó fejóstehén ", csak tudni kell fejni, tartja a régi vasutasmondás: hát 
tudják fejni, annyi szent! 

A körzet megszámlálhatatlan kft.-i „aratnak", a piaci ár alatti 
bérleti díjakból, a nevetségesen alacsony iparvágány-díjakból, ab
ból, hogy használják a vasút létesítményeit, Pestről, ,,zsebből osz
tott" kedvezményekből. ,,Megérne egy misét" megnézni hány vas
utas érdekelt a különböző kft.-k vezetésében (Mt-elóírás is!). A na
pokban találkoztam a szlovák kollegákkal. Elmondták, hogy az 
ágcsemyói átrakást 1993-ban privatizálni akarták, oly módon, hogy 
az átrakó-munkásokat e/bocsátják és dokkmunkásként, alkalmilag 
foglalkoztatták volna. Ezt az elvet már 1992-ben hallottam 
Záhonyban, igaz akkor más székben ültek kiagyalói. 

A szlovákok átlépték rubikont, nem privatizálták az átrakást, mert 
nem a vasút érdeke volt. Nemcsak a svédektől, az osztrákoktól, az 
amerikaiaktól, az ausztráloktól lehet tanulni, hanem azoktól is, akik 
,, hasonló cipóben járnak" ... és ez olcsóbb is lenne talán. 

Nehéz év vége elé nézünk Záhonyban. Nemcsak a jövő évi bér
fejlesztés mértéke, hanem létünk miatt is. Csattanós válaszra van 
szükség ahhoz, hogy megszűnjön az állatorvosi lóként való kezelé
se Zábonynak, hogy ne stresszben, ne azzal kezdjük a napi munkát, 
mi lesz velünk, lesz-e holnap munkahelyünk, hova mehetünk Sza
bolcsban, hanem jó volna ha viszonylagos biztonságban a"a kon
centrálhatnánk, ami a/e/adatunk. Pöhacker Attila 

Az öreg 
Gyönyörűen rendezett családi 
házában lá togattam meg a 
VSZ záhonyi „öregjét", Furda 
Istvánt, aki nemrég egészségi 
okok miatt mondott le a 
záhonyi Átrakási és Raktáro
zási Igazgatóság (ÁRI) szb-tit
kári funkciójáról. 

-Hogy vagy Pista? 
-Köszönöm, jól. Most élem 

át azt, amit minden bizonnyal 
mindenki, hogy felkelek időben, 
a megszokott reggeli tevékeny
ség után indulnék dolgozni, de 
nem kell ... 

- Nagy vargabetűt írtál le 
azzal, hogy pá/yamunkásból el
ismert szb-tikár lettél. 

- Szó sincs erről, abban az 
időben mindenki így kezdte, 
ezért is más az én korosztályom 
vasútszeretete, mert mi a rang
létrát a kátrányszagú vasútnál 
kezdtük „megmászni". Kár, 
hogy ma nem így kezdik az oko
sok ... 

-Hogyan lettél szakszerve
zeti tisztségviseló? 

- Ahogy említettem, pálya
munkásból kocsirendező lettem 
Záhonyban. 1970-ben Eperjeske 
kiépltése után ide helyeztek át 
munkavédelmi felügyelőnek. Itt 
dolgoztam 1976: június l -ig, a 

GRF megalakulásáig. Innen da
tálódik szakszervezeti munkám. 

- A szakszervezetnél nem 
volt „ranglétra"? 

- De. Különböző tisztsége
ket betöltöttem addig is, de fő
foglalkozású szervezőként iga
zából innen számítom. Úgy ér
zem, eredményeket is innen tu
dok felmutatni. 

-Például? 
-Létszámunk rövid idő alatt 

1300 főről 2386 fős lett, a kri
minálisan alacsony szervezett
ség (66,3 százalék) 1978-ra 99,8 
százalékot ért el. 

-Ez a sikerélményed? 
-Dehogy! A sikerélmény az, 

hogy az akkori VSZ-vezetéssel 
összekülönböztem, majd 4 évi 
szakvonali munka után a tagság 
bizalmából többes jelölés útján 
választottak titkárnak. Ez a bi
zalom adott erőt. Emberekért -
emberekkel. Az érdekekben a 
saját érdekem soroltam az utol
só helyre. Mindig is vallottam 
az egységes vasutas érdeket, 
ezen belül a záhonyi egységért 
küzdöttem. 

- Hát ez újra aktuális! 
-Tudom, hidd el, az itt élők 

egységes Záhonyban gondolkoz
nak. Nem volt jó, ha Debrecen
hez csatoltak, nem volt jó, ha 
szétszedtek bennünket. Igazán 
eredményt csak akkor mutatott 
Záhony, ha hagyták, hogy egy
ségesen dolgozzanak. 

-Tudom! 
- Mik a terveid? 
- Egyelöre pihenés, szüksé-

gem van a regenerálódásra. Fia
im végeztek, mérnökök, az uno
káimmal is szeretnék több időt 
eltölteni. Nem mondtam le a 
szakszervezetről, a nyugdíjas 
alapszervezetben szeretnék tevé
kenykedni, ha egészségem enge
di. 

Tudod, jó az öreg a háznál, ha 
kár nincs, kárt csinál! 

(Pöhacker) 

-� 

, 

Igy látom én! 
1985-ben költöztem Kisvárdára, 32 évesen. szakma né/kii/ 

nem sok /ehetóségem volt az elhelyezkedésre. Aze/ótt semmi 
kapcsolatom nem volt a vasúttal. Családomban volt vasutas 
és így merült fel a vasút, mint lehetséges munkahely. 
Kocsirendezó lettem Záhony széles pályaudvaron. Nehéz, 
embert próbáló munka volt abban az idóben Záhonyban 
kocsirendezónek lenni. Állandó létszámhiány. három műsza
kos munkarend, rendszeres túlórázás, rossz munkakörülmé
nyek voltak a jellemzók. Mindezek ellenére megszerettem a 
munkámat. Munka volt, a fizetés viszonylag jónak mondható. 
Biztosnak tűnt a jövó. Vá/tókeze/ó lettem. A rendszerváltás 
után je/entós változás történt. Csökkentek a szá//itási igé
nyek, megindult a létszámleépítés. A munkakörülmények még 
rosszabbak lettek. A végrehajtó szolgálatban úgy tapasztal
tuk, hogy a leépítések szinte csak minket érintenek. A munkát 
sokszor a szükségesnél is kevesebben végeztük. Bár az igaz, 
hogy mennyiségben csökkent, de rapszodikussága miatt csak 
utasításellenes, balesetveszélyes munkavégzéssel lehetett idó
ben elvégezni. A dolgozók hangulata egyre romlott, amit a 
Záhony-Csop határforgalom „ ideiglenes szüneteltetése" to
vább rontott. A vasutasok körében legendák keringtek a"ó/, 
hogy környezetvédelem és „ vasútmodernizáció " fedónéven 
a hatalmas kamionparkokka/ rendelkezó, közúti fejlesztésben 
érdekelt politikai vezetóink tudatosan teszik tönkre a vasutat. 
Az a hír járja vasúti vezeJÖinkró/ is, hogy nagyon sokan ér
dekeltek kiilönbözó társaságokban. Vezetó beosztásukat a"a 
használják, hogy a vasút megcsappant bevételeinek egy ré
szével a társaságokon keresztül saját jövedelmüket növeljék. 

A közúti szállítás (kamionforgalom) Záhony biztonságát is 
veszélyezteti. Egyes áruk szállítása közúton nem biztonsá
gos, vasúton már megoldott, elég lenne közúton az é/ó és gyor
san romló küldemények szállítása. 

Kü/fö./dön, tudomásunk szerint, a közúti fuvarozást szigo
rítják. Így kerül több ország kamionja a Záhony-Csapi ha
tá"a. 

Az életkörülmények romlanak. A. vezetók között szétosztott 
hatalmas pénzösszegekró/, azok jogosságáról, a milliós ká
rokat okozó vezetók fe/e/ósségre vonásáról az emberek nem 
kapnak hiteles információt. Egyre kevésbé bíznak a politikai 
és gazdasági vezetókben egyaránt. 

Ha lehetne valamit kívánni, azt kívánnám, hogy a vasút 
valóban fej/ódjön. 

A. vasutas minden szinten meg tudjon élni a vasúti fizetés
bó/, ne legyen rákényszerítve a vasútellenes egyéb tevékeny
ségre, vagy másodállásra. 

Bakos Sándor 

, 

Keleten a helyzet 
változatlan 

Fél évvel ezelőtt jártam utoljára Záhonyban, ahol akkor forr 
volt a hangulat a széles pályaudvar bezárása miatt. Akkori el-
képzelések szerint 60 vasutassal voltak többen a szükségeshez 
képest. Azóta már tisztázódtak ezen ügyben a viszonyok, de má,ra, 
új gondokkal kell megküzdeni az üzemigazgatóságon és az At� 
rakási és Raktározási Igazgatóságon. 

Mintha a végtelenbe tartana ve
lem a vonat, olyan hosszúnak tű
nik az út, mire a vonat lefékez 
Záhony állomás harmadik vágá
nyán. Beszökött az ősz a vasutas 
régióba. Az ablakból változatos a 
táj: aranysárga nyárfaerdót almás
kert vált fel, majd a tuzséri Lada 
lerakatok emlékeztetnek arra, hogy 
már közel a volt szovjet határ. 
Párhuzamosan haladunk a 4. szá
mú főúttal. Kamionok közelítenek 
a határhoz, amelyhez nem kis bá
torságra van szüksége a gépkocsi 
vezetőjének, ugyanis napokba is 
beletelhet amíg átjut az ukrán ol
dalra. 

Vannak napok, amikor alig 
várakozik néhány TIR feliratú 
teherautó, ilyenkor persze sem
mi esélye a forgalomba állított 
kamionszállító vonatnak. Az el
múlt három hónap alatt csak 
minden harmadik napra telt meg 
egy szerelvény. Riasztja a sofő
röket a 110 dolláros átfuvarozá
si költség, illetve abban érdekel
tek, hogy minél később jussanak 
el a célállomásra, mert addig is 
jár nekik a napidíj - tudtam 
meg dr. Lórincz Sándortól, aki 
üzemigazgató. Már ismerősként 
fogad és az az érzésem mintha 
kevesebb ránc lenne az arcán a 
fél évvel ezelőttihez képest. 

- SaJnos, azt kell hogy 
mondjam, még mindig sokon va
gyunk, bár a létszám az elmúlt 
nyolc hónap alatt több mint 400 
fővel csökkent. Többnyire a kar
bantartói, fenntartási dolgozók 
foglalkoztatása okoz problémát, 
de hozzá kell tennem, hogy 
olyan rossz az eszközeink mú
szaki állapota, hogy mindenki
nek tudunk munkát adni. Fej
lesztésre lenne szükség de mi is 
tudjuk, hogy nincs a MÁV Rt.
nek pénze. Azért az több mint 
érdekes, hogy 1994-ben az áru
tonna-kilóméter teljesítésében a 
budapesti és záhonyi igazgató
ságok jártak az élen. U gyanak
kor az idei tervet mind a hét cso
móponton 25 százalékkal emel
ték meg, tekintet nélkül arra, 
hogy jól vagy rosszul dolgozott 
az adott terület. A beruházásra, 
fenntartásra fordítható összefek 
viszont nem emelkedtek. gy 
kénytelenek vagyunk olyan 
megoldáshoz folyamodni, mint 

azt Eperjeskén tettük. Egy vál
lalkozó idén felújítja az állomás 
vágányait, de csak a jövő évi 
keretből tudjuk kifizetni. Azért 
összességében bizakodó vagyok, 
mert létszám-leépítés ide, pénz
hiány oda, azért az idén végzeu 
vasúti szakközépiskolásokat 
mind fel tudtuk venni. Bízom a 
jövőben, mert egyszer minden 
rossznak vége lesz - fejezte be 
mondanivalóját dr. Lőrincz Sán
dor üzemigazgató. 

Záhony állomást járva furcsa 
mélyedést fedeztem fel. Mintha 
a kubikosok új halastavat vájtak 
volna a vágányok közé. Pö
hacker Attila VSZ területi titkár 
megnyugtat, hogy ott még nem 
tartanak, hogy halakat kellene 
tenyészteni. A látvány magyará
zata egyszerú. Az évek hosszú 
során az orosz vagonokból ki
folyt a vasérc, és napjainkra már 
több mint egy métert is elért az 
ércréteg vastagsága Egy vállal
kozó 20 millió forintért vette 
meg az eddig töltésként szolgá
ló nyersanyagot. ,,Biztos, hogy 
így is a vállalkozó járt jobban, 
nem a vasút" -tette hozzá At
tila némi lemondással. 

A XVIII. sz. őrhelyen hárman 
dolgoznak. Egy vezetó vá/tóke
ze/ó, s két vá/tókeze/ó. A széke
ket már maguknak szegelték 
meg vagy drótozták össze, mert 
egyébként szétestek volna. 
Pöhacker Attila elmondta, hogy 
legalább ilyenekre oda kellene 
figyelni, és esetleg a 20 millió
ból erre is fordítani. 

Délután az Átrakási és Rak
tározási Igazgatóságon (ÁRI). 
Kovács Józseffel, az ÁRI igaz� 
gatójával találkoztam, aki szin• 
tén statisztikákkal kezdi a be
szélgetést. Ezen a területen is 
jelentósen csökkent a létszám, do 
mértéke nem éri el az átrakási 
teljesítmény visszaesését. Átkép
zéssel, átszervezéssel az igazga• 
tó megoldhatónak tartja a prob
lémát. Azon karbantartók akik 
vállalják a darukeze/ói vizsga 
megszerzését, azok bizton szá• 
mithatnak arra, hogy a jövőben 
is lesz munkájuk. Kérdésemre, 
hogy mivel kompenzálják a több 
szakmát, Kovács József csak 
annyit mondott: a munkahellyel. 

Eles helyzet a szélesen 

Ottjártamkor (október 3-án) 
ülésezett a vezérigazgatóságon 
egy team, amely az ÁRI pri
vatizációját készíti elő. A jelen
legi információk szerint 100 szá
zalékos MÁV tulajdonú kft.-vd 
alakítják át. Bővebbet egyelőre 
az igazgató sem tud. Minden 
dolgozóban fészket rakott a fé
lelem, hogy hogyan lesz ezután, 

1973-ban kezdtem dolgozni 
Záhonyban az akkor minden
ki által ismert, de sem anyagi
akban, sem erkölcsiekben el 
nem ismert széles piilyaudva
ron. A végrehajtó szolgálat
ban, valamint az akkor átra
kón ak nevezett területeken 
(nem túlzás) emberfeletti 
munka folyt. 

Záhony széles pályaudvar tel
jesítette, sót túlteljesítette azo
kat az elvárásokat, amelyeket az 
akkori politikai helyzet elvárt 
tőlünk. Az elvégzett munkáért 
,,cserébe" az ipari átlaghoz vi
szonyítva 25 százalékkal keve
sebb bért kaptunk, de volt egyen
ruhánk, munkahelyünk, mun
kánk és büszkék voltunk arra, 
hogy vasutasok vagyunk. 

Igaz, hogy a napi munka után 
csak egy lavór hidegvíz állt a 
rendelkezésünkre „tisztálkodás" 
céljából, mégis szívesen vállal
tuk a nehézségeket, mert igen 
kevés kivételtől eltekintve úgy 
láttuk, egyfelé húzzuk a szeke
ret. A rends:zerváltás, az úgyne
vezett átalakulási folyamatok 
megzavarták az addig jól múkö
dó és ffileg hatalmas nyereséget 
hozó folyamatokat. 

A MÁV élén történő gyakori 
vezetóvá/tás, az új vezetők haj
meresztö tervei, ötletei, a gigan
tomániában szenvedó, de a vas-

útnál igen csekély gyakorlati ta
pasztalattal rendelkező új veze
tői réteg lassan az enyészetnek 
engedte át a széles pályaudvart. 
Az infrastruktúra fejlesztése ki
merült az új irodaházak, nyuga
ti márkáju gépkocsik és a bérta
ri fán kívüli - nem csekély -
anyagi juttatások kifizetésében. 
Közben a munkahelyen maradt 
a lavór hidegvíz, a század elejét 
idéző munkakörülmények. 

Ez évben azután eljutottunk 
odáig, hogy a széles pályaudvar 
forgalmát „ideiglenes jelleggel 
szüneteltetik". 

Elkeserítő, és egyben felhábo
rító az a tudat, hogy az a mun
katerület, amely nem kis pénzt 
hozott a MÁV konyhájára „ebek 
harmincadjára" kellett hogy 
kerüljön. Talán nem túlzás azt 
állítani, hogy jelenlegi vezető
inket teljesen hidegen hagyja a 
,,/cereskedó vasút" fogalma. 

A jelenlegi politikai és gazda
sági helyzetre való hivatkozás 
elegendő ahhoz, hogy minden
ki, aki hivatali beosztásánál fog
va megteheti, saját pecsenyéjét 
sütögeti. Ezek persze nehezen, 
vagy egyáltalán nem bizonyítha
tó dolgok, csakhogy az egysze
r,; vasutasnak is van szeme és 
füle. A záhonyi széles pályaud
var jelenlegi állapotában fillére
kért eladható. Bizonyára a leen-

dó vevók között lesz olyan is, aki 
ilyen állapotba hozta ezt. 

Az igen tisztelt urak azonban 
valamit kihagynak a számítása
ikból. Záhonyt és ezen belül is a 
széles pályaudvart a kétkezi, 
egyszerü vasutas tartotta fent és 
ezután is ók fogják.fenntartani! 

A lehető legkeményebb ellen
állásra szán1íthatnak akkor, ha a 
széles pályaudvart - egyéni ér
dekeket szem előtt tartva - el
kótyavetyélik, semmibe véve ez
zel több száz vasutas évtizedes 
munkáját és érdekeit. 

Falkenheim József 

Délután Pöhacker Attila fel
hívta dr. Bíró Tibort a VSZ új 
érdekvédelmi alelnökét. Egy rö• 
vid gratuláció után rögtön a lé• 
nyegre tért: - Abban kellene 
segítened, hogy Záhonyt megint 
át akarják alakítani. Szerintünk 
ez csak akkor megy, ha az egési 
térséget egységben kezelik, és 
nem csemegéznek belőlük a 
privatizátorok. Egyébként helyi 
sztrájkokat is elképzelhetőnek 
tartunk. TP 
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FEJTSE KI VÉLEMÉNYÉT! 

Küszöbön a bértarifa-módosítás 
A Vasúti Érdekegyeztet6 Tanics (VÉl) július közepi ülésén a MÁV Rt. vezet61 a munkavillalól 
érdekképviselet! szervezetek képvisel6inek itnyújtottik a bértarifa m6dosítishal kapcsolatos 
elképzeléseiket. A Magyar Vasutas hadbjain felhívtuk olvasóink figyelmét arra, hogy szívesen 
helyt adniok basibjai��on a bérrendszer mód�sítidban érintett munkavillalól véleményeknek. 
Tovibbra is arra buzdatJuk olvasóinkat: mondJik el véleményüket, javaslataikat. 

Alulértékeltek vagyunk =t:i�:!==b�!� 
A Magyar Vasutas felhívidra amiböl az fog kiderülni, hogy a annak ellenére, hogy a munkavég-

az a!Abbi személyes észrevéte- pji. szakszolgálat dolgozói alul- zés sajátosságai túlnyomó több-
lezést teszem. értékelt beosztásban dolgoznak! ségben megegyeznek. Kültéri 

Szakmunkások és szakmun- Példák: Biztosítóberendezési munka, karbantart.és, fenntart.és, 
kások között, illetve a szakszol- dolgozók, lakatos beosztásban 12_ új kitérók telepítése, fenntartása. 
gálatok (biztosítóberendezési, es, 11-es kategória. (Középisko- A biztosítóberendezés és a pft. 
távközlö, pályafenntartási, ) szak- lai érettségi, alapfokú MÁ y tan- szakswlgálat összehangolt váltó 
munkás képesítésű dolgozói kö- folyam, vagy tanfolyam nélkül.) erőmérés, illetve vágányzáras 
zött igen nagy kategóriakiilönb- Távlcöz/ö dolgozó/e: ipari szak- munkálatai. 
ség van a besorolásukban. Ami munkásképző, alapfokú MÁ v 

Most a távközlő és a vvf. szak-
helyénvaló is volna, ha mögötte tanfolyam J 1-es kategória. szolgálatot nem említem, mivel 
magasabb iskolai végzettség, Pályafenntartási dolgozó/e: la- a legjobban összehasonlítható a 
vagy magasabb besorolásra jogo- lcatos beosztásban 9-es kategória biztosító-berendezési dolgozók 
sító vasúti szakképesítés vagy szakközépiskolai érettségi, szak- és a pályafenntartási dolgozók 
tanfolyam állna, de ez sok eset- munkás képesítés, technikus ké- helyzete, illetve besorolása. 
beo nem érvényesül, illetve a ki- pesités, MA V középfokú tanfo- Mivel, az előterjesztői 57.ándék 
sebb bérbesorolás a ma_gasabb lyam, illetve szakközépiskolai szerint, az érintett dolgozókat be 
iskolai végzettséggel, MA V-tan- ére.ttségi, szakmunkásképzö, akarják vonni a bérrendszer mó-
folyammal párosul. MAV alapfokú tanfolyam 9-es dosításába, úgy az kérem, hogy a 

Jelen esetben a pft. szakszol- kategória. méltánytalanul háttérbe szorított 
gálat kitérölakatos beosztású dol- Ezen konkrét tények felsorolá- pft. szakszolgálat dolgozóinál 
gozóit fogom összehasonlítani a sa után minden elfogultság nél- hozzák egyszintre a béreket a 
helyi biztosítóberendezési és táv- kül kijelenthetjük, hogy a pji. társszolgálatok hasonló végzen-
közlö szakszolgálat szakmunkás szakszolgálat, szakmunkás képe- ségú szakmunkás dolgor/Jival. 
dolgozóinak bérbesorolásával, sítésú dolgozói alulértékeltek a Tóth Zoltin kltér61akatos 

, , , 

NYUGDIJPENZT AR 

MEGALAKULT 

Vasutasok önálló nyugdíjpénztára 
Október 3-án tarotta alakuló 
közgyűlését a Vasutas Önkén
tes Kölcsönös Kiegészítő 
Nyugdíjp!nztér. Létrejöttét a 
Vasutas Onkéntes Támogatá
si Alap (ÖTA) finanszírozta 20 
millió forinttal. Az ÖT A 
egyébként mir 8S éve élvezi a 
vasutasok bizalmát, ezért vár
ha tó, hogy az önkéntes 
nyugdíjpénztárat is sikerül 
népszerűvé tenni a dolgozók 
körében. A pénztár alapító 
tagjai elfogadták, hogy a fize
tendő tagdíj összege az idén a 
bér 2 szhaléka, a következő 
évtől ez az érték 4 szhalékra 
növekszik majd, amelynek a 
felét előreláthatólag a munki\1-
tató itvállalja. A támogatás 
mértéke azonban függ a vas
utas-szakszervezetei< és a 
MÁV Rt. között jelenleg is zaj
ló bértárgyalásoktól. 
Hogyan lehet a Vasutas 
Nyugdíjpénztárba 
belépni? 

Valamennyi szolgálati jönök
ségen az ÖTA-ügyintézönél. A 
Vasutasok Szakszervezetében 
bővebb felvilágosítást lehet kap
ni a 01-19-77/145 üzemi telefon
számon. 
Ki lehet tag? 

A vasutas nyugdLJpénztár tag
ja lehet a Magyar Allamvasutak 
Rt., Györ-Sopron Ebenfurti Vas
út Rt., a Magyar Államvasutak 

Rt. által alapított vagy többségi 
részesedésével múködő gazda
sági társaságok, a vasutas mun
kavállalók érdekképviseletét el
látó szervezetek, a vasutas sport
egyesületek, kulturális intézmé
nyek, vasutas jótékonysági egye
sületek, a vasutas egészségügyi 
intézmények, a közforgalmú 

vasút felügyeletét ellátó intéz
mények munkavállalója, köz
tisztviselöje. 

{Legközelebbi lapszámunk
ban a nyugdíjpénztári kedvez
ményekröl, a szolgáltatásokról, 
a tagdíjakról és más fontos tud
nivalókról írunk.) 

Varga Gyuliné 

KORKEDVEZMÉNY, KARNYÚJTÁSNYIRA? 

Kocsiszolgálati tagozat 
A kocsivi1.Sgálók korkedvezményes nyugdíjazidt a Vasutasok 
Szakszervezete kocslszolgélati tagozata - legutóbbi 199S. szep
tember 16-1 ülésén - Ismét napirendre tfizte. 

Amint azt a Zubály Bertalantól, a tagozat vezet6jétől az értekezletet 
követ6en megtudtuk: kocsiszolgálati tagozat 1990-es megalakulása óta 
folyamatosan követeli a vágányok közt forgalombiztonsági ellenőrzése
ket és javításokat végző gépészeti kollégák korkedvezményét A több 
mint négy éve szorgalmazott kezdeményezés úgy tűnik, most végre jó 
kezekbe került A tagozat 1994 őszén kérte fel dr. Tari Endre urat, a 
MÁV Vasútgészségügy Igazgatóság igazgató főorvosát, segítsen kimoz
dítani a holtpontra jutott kívánságot A felkérésnek eleget téve, a vasút
egészségügy szakemberei az elmúlt félévben elvéaezték a meajelölt mun
kakörök terhelésvizsgálatát Az egyelőre még nem hivatalos mérési ered
mények alapján a múszaki kocsiszolgálati feladatok ellátása olyan nehéz 
fizikai munkának minósül, amelyet kényszutesthelyutben az idójárás 
viszontagságainak, fokozott baleset- és fert6zésveszélynek kitéve, töb
bek között erós flny és árnyékhatás okozta tartós pszichés i&énybevételt 
is jelent A vizsgálatok ugyan nem tértek ki számos egyéb tényezőre, dc 
dr. Tari Endre is utalt arra, hogy súlyosbítja a helyzetet a vasútikocsik 
rossz műszaki állapota miatt fellépő fokozott/e/elósségvál/a/ás is. 

Zubály Bertalan végezetül elmondta: a kocsiszolgálati tagozathoz tar
toi.6 kollégák kitartásának köszönhetően karnyújtásnyi közelségbe jutot
tak a megoldáshoz. A végső sikerhez vezető úton azonban csak körülte
kintően szabad elindulni. Jó politikai érzék és kedvező &azdasági hely
zet is kell ahhoz, hogy a korábban aláírásgyújtéssel is nyomatékosított 
elvárás maradéktalanul teljesüljön. A tagozat ezúton is köszöni tagságá
nak támogatását és türelmét. 

KSz. 

e 
Tóth Mihály esztergályos mester 

I. telep II. telep 
6769 Pusztaszer, Felszabadulás u. 17. 6760 Kistelek, Erzsébet u. 48. 
Tel./fax: 62-37S-279 Tel.: 62-364-555 Fax: 62-364-774 

Ön is vegye igénybe a hazai és az export piacon több évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkező gépipari vállalkozásom szolgálatatásait! 

Vállajuk: 
· haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, mozdonyok és vasúti járművek 

alkatrészeinek gyártását, 
· femszerkezetek, femtömegcikkek és 
· hajtómúvek készítését. 

Fogaskerikgyártás felsőfokon: 
· egyedi és sorozatgyártás, 
· teljes típus- és méretválaszték (m= l -16 mm, d=20-1200 mm) 
· mart és köszörült kivitelben. 

A minőséget a magyarországi élvonalba tartozó 
gépparkunk biztosítja az Önök számára. 

További részletes információval az alábbi címen állunk rendelkezésükre: 
6760 Kistelek. Erzsébet u. 48. Telefon: 621364-SSS TeVFax: 62/364-774 

Tótlt Mih6/y 
forgácsoló vállalko7.6 

PROFITCENTRUM, ·VÉ 

Minden bizonytal 
(Folytatás az l. oldalról) 

- Nem tudom, hogy kinek áll 
az érdekében, hogy a leendó pro
fi tcen t rum oka t eleve tönkre 
tegyék? Az egyik környékbeli 
tsz ezer tonna gabonához igé
nyelt kocsikat és a MÁV nem 
tudta kiállítani. Mit várunk majd 
akkor, ha önállóak leszünk? Tel
jesen érthetetlen az üzletigazga
tóság hozzáállása. Erre mondok 
egy példát. A vontatási telep és 
az állomás fütése 7 millió forint
ba kerül egy é v  alatt. Ezzel 
szemben a vésztői képviselő tes• 
tület határozatot hozott, hogy 
amennyiben bevezetik a gázt az 
állomásra, ezért nem kér a falu 
közműfejlesztési hozzájárulást. 
Egy kivitelező ingyen szállíta
ná a terveket, és az egész beru
házás, egy évi gázszámlával 
együtt csak 6 millió forintba ke
rülne. Vagyis egy fütési idény 
alatt megtérülne a beruházás. 

A javaslaton máig is rágódik 
Szeged, pedig a vak is látja, hogy 
melyik megoldás az előnyösebb. 
Vagy egy másik ügy. A vésztöi 
polgármester megígérte, hogy 
évi egy millió forinttal támogat
na egy MÁV-os kis autóbusz for
galomba állítását, igy megold
ható lenne, egy a vonathoz csat
lakozó helyi járat beindítása. 

Az eszközhelyzetröl csak 
annyit: a jelenlegi forda szerint 
minden Sz-motorvonatot és 
mellékkocsit forgalomba állítot
tak, és így nagyjavításra egyet
len járművet sem lehet kivonni. 
Két vonatot adott kölcsön az 
üzletigazgatóság Püspökladány 
állomásra, és félő, hogy a regi
onális vasút ezeket nem látja 
viszont. Az infrastruktúra elsor
vasztásával az egész térség ki
esilc a beruházásokból, és sajnos, 
a pusztításhoz a MÁV Rt. a ne
vét adja - teszi hozzá kissé be
letörődötten. Ekkor lép be az aj
tón egy erös testalkatú, mosoly
gós ember. 

- Fönök, aláírod a betegpa
píromat? 

- Persze, gyere csak be Kar
csi! - mondja Csüllög Bálint 

- Leselejteztek Pici? - kér-

dezi Hunyadi György némi iró
niával. 

Indítsd el mihamarabb a le
százalékolást - teszi hozzá a 
kirendeltség vezetöje - mert 
tudod, hogy nincs más lehetósé
ged! 

- Még egy évig leszek be
tegállományban, addig is fizet
nek - neveti el magát Pici, 
majd kihátrál az ajtón ... 

Huszár János V észtö állomás
fönöke bö egy hét múlva a regi
onális vasút helyettes vezetője 
lesz. Éppen, mikor belépek az 
irodájába, csörög a telefon. Var
ga Zoltán - leendö fönöke - a 
profitcentrum már kinevezett 
vezetöje beszél a vonal túlsó 
végén. Miután leteszi a kagylót, 
közli velem, hogy Varga meg
tiltotta a nyilatkozatot. 

- Akkor az állomásfőnökkel 
kívánok beszélgetni. Úgy lehet? 

- Lehet. 
Továbbra is az új szervezeti 

felépítés a téma. Huszár optimis
ta. Elmondja, hogy minden át
képzett mozdonyvezetöt tudnak 
foglalkoztatni, és bízik abban is, 
hogy az eszközgondok is meg
oldódnak. Elképzelni sem tud
ja, hogy bezárhatnák ezeket a 
vonalakat, mert nincs helyettük 
már közlekedési eszköz. Hogy 
mindehhez honnan lesz pénz. 
még ó sem tudja. 

Vésztöröl továbbutazom Bé
késcsaba felé. Még Gyuláig sem 
jutok el, amikor a háromrészes 
Bz már zsúfolásig megtelt, még 
a poggyászkocsiban is emberek 

, , ,, 
MA V V ASJARMU 

Járműjavító és Gyártó 

Tevékenységi körünk: 

-. Bz motorvonat fővizsga, Bz motorkocsi korszerlls 
komfortosítása, Bzx átalakítása motorkocsivá, 
Bzx komfortosítása 

- 4 tengelyes személykocsi fővizsga, személykocsi/a 
javítás, személykocsik, teherkocsik és dízelmo:do 

kerikpárjainak fővizsgája,fődarabjainak és alk 
javítása és felújítása (PRÁGA 2M70 típ. hajtó•#. 

irányváltók, légtartályok, klf. motorok •.. ) 

- teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, fővizsga ai 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Gags, Lgs, EtU 

- vasúti nosztalgia járműjavítás 

- emelőgépek, kötöző elemek vizsgálata, javítása• 

- láng és plazmavágás, szemcseszórás 

- acél- és alumíniumszerkezet-gyártás, szerelés 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgácsolá!liflÍt 

Minket válasszo 
velünk csak nyer 

MÁV VASJÁRMŰ K 
9700 Szombathely, Szövő u. 

Tel./fax: (94} 313-313 
Vasúti tel.: (07) �8-05, 29-3 
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.··TÖPRENGÉS A BALOLDALISÁGRÓL 
., 

Tégy a gyűlölet ellen! 
Interjú Hegedűs Zsuzsa szociológussal 

Hegedűs Zsuzsa Franciaor- tudatosítani már gyermekkortól ni. A világ a komplexitás felé 
szágban élő szociológus nevét kezdve, hogy személy szerint halad, ez már az információk 
azok is ismerik, akik tudomá- fele/ás vagyok az emberekért. Az áramlásánál érzékelhető. A te-
nyos munkásságával nem ta- lesz az igazi demokrácia, ha az levízió gombjait nyomkodva a 
lálkoztak. A Tégy a gyűlölet esélyegyenlősége meg lesz min- világ kitágul, s ez a jövőben to-
ellen! mozgalom egyik motor- den gyereknek arra, hogy ember vább erősödik. Mindinkább ki-
jaként hallhattunk róla. A lehessen. Az emberi méltóság- derül, hogy az én problémám 

hoz az is hozzátartozik, hogy ta- nem más, mint a világ más tá-mozgalom megmozdított sok 1 · · · E kis közösséget. Gyerekek, fel- nulhasson, lakhasson a gyere- ján élőknek a prob emaJa. gy 
kem, jövőt adhassak neki. vagyok én is a sok ember közül. nőttek csatlakoztak hozzájuk. A demokratikus intézmény- Globális információs rendszer-Voltak látványos, és kevésbé rendszer keretei adottak, már ben élünk. A 80-as évek berög-látványos események. A lé- csak tartalommal kell megtölte- zült ,,csak én, csak én" ideoló-nyeg, hogy elindult valami sok ni. Ma Magyarországon fe/eró- giáját, az egyéni függetlenedé-ezer emberben: tenni kell, södött az önzés az emberekben. sen alapuló önállósodó, táguló, 

mert vannak, akik embertár- Ma itthon nagyobbak a különb- a világra nyitott szellemiség kell, 
saikat különböző okokból ki ségek a leszakadók és a gazda- hogy felváltsa. 
akarják rekeszteni. Születtek gok között, mint Nyugat-Euró- Nem szeretem ezt a megjelö-
kiadványok, képeslapok jelen- pában. A nyugaton élőnek az is lést, hogy baloldali. Rossz ez a 
tek meg, amelyek eljuthatnak furcsa, hogy mennyire az anya- kifejezés abban a modem világ-
azokhoz, akik hasonlóan gon- giakon mérik magukat az embe- ban, ami felé tartunk. Az ipari 
dolkoznak az ember felelőssé- rek. Másodrendűnek érzi magát társadalmaknak vége, amikor az 
géről. az, akinek nem nyugati kocsija osztályok köré szerveződött pár-

- Ha azt kérdezed tőlem, mi van, vagy nem úgy öltözik, mint tok a politikai hovatartozást fe-
az a baloldaliság, azt mondom, a tehetősek. Nemcsak lenézik a jezték ki ezzel a megjelöléssel. 
hogy az, ha én mindent megte- gazdagok a szegényt, a kevésbé Az új világrendbe való beinteg-
szek a saját gyerekemért, de te- tehetőset, hanem az egyén maga rá/ódás nem bal és jobb szerint 
szek a mások gyerekeiért is va- is másodrendűnek érzi magát, ha történik majd. Természetesen ez 
!amit. A baloldaliság szolidari- nem tud az újgazdagok világá- még nagyon bosszú út. A fejlett 
tás, a másokkal való foglalko- ba belépni. Másodrendű? Min- társadalmakban 10-15 éve \ezá-
zás, törődés. Lehetőséget adok denfajta kirekesztés ellen szól- rult nagyjából az a fajta érték-
a leszakadó embernek, hogy ta- nunk kell! Újra meg kell tanul- válság, amely most Közép-Eu-
nuljon valamit. Nem engedem, nunk itt, Közép-Európában, répában zajlik. lgy tudom, hogy 
hogy idő előtt kikerülJ.ön az is- hogy cselekedni kell a közért. A , k
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engedheti meg, hogy hátrányos élünk a világban, a másik ember 01 a isag számomra, azt mon-
helyzetbál induló családok gye- ügye az én ügyem is. Közös cse- dom újra és újra, hogy lehetősé-
rekei ezerszámra utcára kerül- lekvési lehetőségekre is szükség get adok mindenkinek, hogy 
jenek, mert az hamarosan azok van, hogy felszínre kerüljenek az egyenló esélye legyen az embe-
teljes leszakadásához, elzüllésé- emberekben rejtőző készségek a ri értékek szerinti életre. A szo-
hez vezet. Számomra az a \eg- jót-cselekvésre. Az adja a kohé- lidaritás minden ember értékei 
fontosabb, hogy természetes le- zióját egy társadalomnak, hogy közé kell, hogy tartozzon. S ez 
gyen az a fajta szolidaritás, mennyire képes az emberek lel- nemcsak a ma baloldalinak mon-
amely személy szerint megvan kiismeretét, felelősségét, szoli- dott ember értéke, hanem mind-
az emberekben, csak nem biz- daritását felébreszteni a másik nyájunké. 
tos, hogy előbukkan. Azt kell iránt, és cselekvésre ösztönöz- Lux Judit 

Személykocsigyártás Dunakeszin 
A MÁV személykocsi-parkjának karbantartását volt hivatott szolgálni a mintegy 30 hektá

ron elterülő, 1926-ban megnyitott Dunakeszi Főműhely. 
A járműjavító profilja mind a mai napig a vasúti személyszállításhoz kapcsolódó jármű

vek javítása, gyártása. A cég ugrásszerű fejlődése 1951-től mérhető, az addigi főműhely va
gongyár lett, a hozzá tartozó szellemi és műszaki kapacitásokkal. Az évtized végére saját 
tervezésű hálókocsikkal nemcsak a magyar vasutat látták el, hanem Csehszlovákiába, Ju
goszláviába is exportáltak. Megrendelés hiányában a gyártás 1983 óta szünetel, mégis a Ma-
gyarországon ma közl�kedő személykocsik 60 százaléka Dunakeszin készült. 

1993-ban a már MA V Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. megrendelést kapott a MA V 
Rt.-től új lnterCity kocsicsalád - nagyjavítás kere�n belüli - megtervezésére és megépíté
sére. A saját fejlesztésű DV J 93 fantázianevfi kocsi prototípusa mindössze tiz hónap alatt 
készült el, és megkezdődött a sorozatgyártás. Ebből a típusból kifejlesztésre került egy csa
lád, amely 1. és 2. osztályú, valamint étkező-bisztró kocsikból áll. A termékcsalád az lndustria 
'94 kiállításon nagydíjat kapott. 

A kft. mérnökei, technikusai és kivitelező munkatársai a kocsik korszerűsége mellett ma
gas színvonalú utaskényelem megtervezésére törekedtek. A konstrukció áttörés a hazai gyár
tási hagyományokban. Az átépítés az európai színvonalnak megfelelő anyagok felhasználásá
val, a kor színvonalának megfelelő konstrukciós megoldásokkal és technológiával készült. A 
termék közel 70 százaléka hazai gyártású· alkatrészből készült. 

A 160 km/ó sebességre alkalmas kocsikból ma már 90 darab fut és további 30-ra van meg
rendelésünk. A DVJ sikeres kocsicsaládja felkeltette a környező országok érdeklődését is. Az 
eredeti kocsitípusból Közép-Európa országaiban még 600 darab van forgalomban, az alkal
mazott korszerűsí,tési technológiával átépíthető hasonló 24,S méteres kocsikból több ezer fut. 

1993-ban a MA V Rt. tárgyaláso�at kezdett 200 km/ó sebességre alkalmas kocsi gyártására 
a német DWA Vagongyárral. A MA V Rt. igényére Zl típusú légkondicionált, zárt WC rend
szerű, tárcsa- és sínfékkel ellátott kocsi a legkorszerűbb kivitelben kerül gyártásra, bautzeni 
tervek alapján DWA-DVJ ,kooperációban. 

1995. július 11-én a MAV Rt. és a Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. (DVJ) vezetői 
aláírták azt a szerződést, melynek eredményeként S0 db Zl-es kocsi kerül a vasút birtokába 
1996-1997. évi leszállítással. A szerződés német hitelre támaszkodik, a Budapest-Hegyeshalom 
közötti vasútvonal rekonstrukciójához illeszkedve. A 2,6 milliárd forint értékű szerződés alá
írásával megteremtődött a Jehetősége annak, hogy tizenkét évi szünet után, 1996-ban ismét új 
kocsi gördülhessen ki a MA V Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. telephelyéről. Ez a nagy
jelentőségű megbízás nemcsak a Dunakeszin foglalkoztatott 1300 embernek ad munkát, ha
nem több mint száz magyar cég közreműködését is igényli. 

·-·... :-::· 

,,AZ ÖNZÉS ÜLI TORÁT" 

Antiszociális viszonyok 
"Koraszülött jóléti állam" vol
tunk, túl sokat költöttünk szo
ciálpolitikára, sokat fogyasz
tunk - halljuk, olvassuk nap
ról napra. A szociális jogok 
biztosítása költséges, korlátoz.. 
za hát azokat a költségvetés. 
Vissza kell szorítani a fogyasz.. 
tást - hangzik a szociálpoliti
kai rendszer átalakítóinak, a 
szociális jogok megnyirbálói
nak, a szociális juttatások le
építőinek az ajánlata. És be is 
indult az "úthenger", hiszen a 
zsebünkön érezzük és a bőrün
kön tapasztaljuk a Bokros-cso
mag megszorító intézkedései
nek a következményeit, a mo
netáris, restriktív gazdaság- és 
pénzügypolitika hatását. 

Az eddigiek azonban még af
féle „bemelegítésnek" számíta
nak ahhoz képest, ami ezután 
következik. Az államháztartás 
reformjával összefüggő módosí
tások és a jövő évi költségvetési 
törvény-tervezet azt tartalmaz
za, hogy kevesebb pénz jut szo
ciálpolitikára, egészségügyre, 
oktatásra és kultúrára. A csalá
di ellátások jogosultságát jöve
delmi és vagyonlimithez köze
lítik, a nyugdíjkorhatár pedig 
egységesen 62 évre emelkedik. 
Információnk szerint a kormány 
módosítani kívánja a szociális 
törvényt is. Az önkormányza
toknak juttatandó szociális nor
matívának csak az 50 százalé
kát vállalná magára az állami 
költségvetés. 

Alkotmányos 
biztonságot! 

Kétségkívül a fentiek egyfaj
ta álláspontot, elképzelést és tö
rekvést képviselnek. De vannak 
másfélék is. Olyan például, 
amely abban fejeződik ki, hogy 
ne a költségvetés karlátozza a 
szociális jogokat, hanem a szo
ciális jogok jelöljék ki a költség
vetés által teljesítendó feladato
kat. A maradékelv helyett érvé
nyesüljön az a/katmányos biz
tonság! A többi között ez a kö
vetelmény fogalmazódott meg 
abban az eszmecserében, amely 
a ,,Munkásképviselet Alapít
vány" Másképpen című előadás
sorozata keretében zajlott Ferge 
Zsuzsa és Csehák Judit közre
működésével. 

A szociálpolitika ugyanis 
nemcsak elosztó rendszer -
hangsúlyozta Ferge Zsuzsa -, 
hanem a társadalmi biztonság 
tartópillére. Nem helyénvaló 
ezért, ha állandóan azt vágják a 
fejünkhöz, hogy sokat fogyasz
tunk, sokat költünk szociálpoli
tikára. A biztonság mindig fon
tos volt, az ma is - emlékezte
tett a tekintélyes szociálpolitikai 
szakértő. A Kádár-rendszernek 
is ez volt a legfőbb értéke, tar
tópillére és a jelenlegi viszonyok 
között is jelentős tényező, hiszen 
a társadalmi béke, a munkabéke 
alapját és feltételét jelenti. 

Egyébként is: a legújabb ku
tatások és felmérések szerint a 

biztonság áll az értéksorrend 
élén. Ezt figyelmen kivül hagy
ni nagy hiba, ,,csaknem bűn
tény". Azt is be kellene látni, 
hogy az oktatás, az egészségügy 
- érvelt az egyetemi tanár -
beruházás az emberbe, a jövó
be. Nem pusztán elosztás. Az 
ázsiai „kistigrisek" példája ér
zékletesen mutatja ezt. Nemkü
lönben az Egyesült Államok el
maradása Japántól. 

Bünbak lett 
a szociológiából 

- Nem igaz, hogy a piacgaz
daságnak olyannak kell lennie, 
mint amilyen nálunk - mondta 
Ferge Zsuzsa. -Nálunk nagyok 
a jövedelmi különbségek, irritá
ló az esélyegyenlőtlenség. Szó 
sincs arról, hogy elfogyasztottuk 
a jövőnket. Arról viszont szó 
van, hogy a szociálpo/itikából 
bűnbak lett. Az eladósodás bűn
bakja. Jó tudnunk, hogy amikor 
arról vitatkoznak, hogy legye
nek-e bölcsődék és üdülők, ek-

kor nemcsak szociálpolitikai 
szempontok ütköznek, hanem 
ideológiai érdekek és ambíciók 
is csatáznak. S ez a harc világ
méretű. Most az önzés üli torát. 
Amíg ekkora a munkanélküli
ség, s ilyen mértékű az elszegé
nyedés, akkor több támogatás 
kell(ene). Egyszerűen elkerülhe
tetlen a tömeges támogatás. 

Meg kell védeni ami 
védhető 

Ez viszont rajtunk is múlik -
erősítette meg Csehák Judit. -
Az érdekképviscleteken is mú
lik, hogy mi marad meg a szoci
álpolitikai juttatásokból. A piac
gazdaság, a kapitalizmus magá
tól nem lesz jóléti. Ha nem fi
gyelünk, ha szemérmesek le
szünk és félénkek maradunk, 
akkor - a gyestől az üdülőkig 
- mindent elvisz a tőke. Ezért 

mindent meg kell védeni, ami 
védhetó. Ellenkező esetben még 
szegényebbek leszünk és sérül 
az emberi méltóság is. 

Az is tennivalóink sorába tar
tozik, hogy tisztázzuk, helyesen 
értsük e szót, fogalmat: szociá
lis. Ez ugyanis nem egyenlő a 
jótékonykodással. A karitatív 
tevékenység is fontos, ám csak 
ezzel nem oldhatók meg a tár
sadalom feszítő szociális prob
lémái. A szociális szó eredeti 
jelentése: társadalmi. Az együtt 
élő emberek csoportja csak ad
dig nevezhető társadalomnak, 
ameddig a szociális elemet tar
talmazza. Nélküle a társadalom 
szétszakad, atomizálódik. Ily 
módon az államnak - a pol
gárok önsegítő szerepvállalásá
val együtt - igenis van gondos
kodó, ellátó szerepe és felelős-
sége. 

Kárpáti Sándor 

, 
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Igy is lehet 
Nem vasutas családban született 
Kerekes Ferencné Miskolc, Tiszai 
pályaudvar VSZ alapszervezetének 
gazdaság/e/e/őse. Életútja azt bizo
nyítja: kitartó, becsületes, kemény 
munkával egy fél emberöltő alatt mi 
mindent lehet elérni. 

Szülei megismerték a nehéz sors 
minden kínját, de maradt erejük a 
gyerekek taníttatására is. 

Kati, merthogy Kerekes Ferencnét 
így ismeri mindenki, 1966-ban az 

érettségi után nem szokványos körülmények között került a vasút
hoz. Akkor, 30 évvel eze/ótt, mások voltak a felvételi kritériumok. 
Érettségizett váltótisztítóként kezdte a vasutasságot Nyéken. 

Állandóan tanult, egy év alatt minden szakvizsgát megszerzett. 
Volt bárcázó, kocsifelíró, naplózó, azaz a szamárlétra minden fokát 
meglépte. 1966-ban lett szakszervezeti tag, rögtön tisztséget vállalt, 
kapott, bíztak benne kollégái, bizalmivá választották. Ebben az idó
szakban szinte mindenes volt az állomáson. Bármilyen feladatot rá
bízhattak, s abban nem csalódott senki, ahogy elvégezte munkáját. 

Vágya nem teljesülhetett, mégpedig az, hogy forgalmi szolgálat
tevó legyen. Családi körülményei akadályozták ebben, egyedül ne
velte gyermekét, s emiatt nem vállalhatott fordulós szolgálatot. En
nek ellenére igen sok rendezvényt szervezett, amelyek a mai napig is 
emlékezetesek maradtak. Nyékládháza állomáson a Körzeti Uzem
jönökség keretén belül 1986-ig dolgozott. Mindig szem elótt tartot
ta a kisember érdekeit, gondjaikkal naponta foglalkozott. 

Vezetó tisztségvise/ó nem lehetett, mert elvei nem egyeztek az ak
kori helyi politikai erók elképzeléseivel. 

1991 óta gazdasági fele/ás a Tiszai pályaudvar VSZ szakszerve
zeti bizottságánál. Megtalálta a helyét a mozgalomban új színt és 
lendületet adott tevékenységével, hozzáállásával, az egyre keményedó 
és nehezedó szakszervezeti munka végzéséhez. Alapszervezete pénz
ügyeiró/ az a véleménye, hogy a szakszervezetek számára kedvezót
len pénzügyi törvények ellenére is je/entós az az összeg, amely vissza
áramlik a tagság részére különbözó formákban. Ezen juttatási for
mák azonban nem veszélyeztetik az alapszervezet működöképessé
gét, érdekvédelmi tevékenységét ... 

Berta Attila 

MÁVTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 
�.a" 
(Q \LJ\ A MÁV 100 százalékos tulajdonú 
� J[J;' ,:!ff/ vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása 

egész Európában. 
- Különösen kedvező feltételek magyai; export, import, 

tranzit viszony \atokban Ukrajna és F AK-országok 
területére, illetve az azokat tranzitban érintő szállítmányok 
esetén fuvardíj-költségviselés az emlitett szakaszokon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi 
,,kikötőjében", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíjkalkulációk készítése, hivatalos okmányok 

kiállítása, szükséges szállítóeszközök megrendelése, 
közreműködés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olaszországban. 
- Telefon: 269-1324 

Postacím: 1368 Budapest, Pf.: 153. 
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Rendkívüli közgyűlés 125 tVES A MÁV NYUGDÍJINTtzMtNYE (3.) Országjáró 
monori Új ügyvezető elnököt választottak az MVSC-nél 

A Miskolci Vasutas Sport Club elnöksége 1995. augusztus 30-ra 
összehívta a rendkívüli közgyűlést. Braskó Péter ügyvezet6 elnök 
korengedményes nyugdíjba vonulása tette szükségessé a tisztújítást. 
A közgylllés Németh Attila sporttársat az NB III-as labdarúgócsa
pat edziijét 111 szavazattal {120 föbiil) választotta ügyvezet6 el
nökké - eddig a bír. 

Bérpaloták az Andrássy úton 

Ennek kapcsán érdemes egy pillanatra visszatekinteni a múltba. 
A patinás vasutas sportegyesület, az MVSC, 1911-ben, 84 éve de
cember 09-én alakult azzal a céllal, hogy a vasúti munkások köré
ben érdeklődést keltsen a sportok iránt. Az egyesület életében vol
tak kiemelkedő időszakok, sikeres periódusok s bizony voltak ku
darcokkal teli évek is. A rendkívüli közgyűlést megelőző időszak
ban 1989-től Braskó Péter irányította az egyesületet. 

Ezen hét év eseményeiről kérdeztük meg a lekösi.önő elnököt: 
- Nem akarok közhelyeket mondani, de amikor átvettem a Sport

egyesületet, igen magasak voltak az elvárások. Én 1958-ban ismer
kedtem meg a sporttal 18 éves koromban, mint judós a miskolci 
Dózsánál, 1968-ig versenyeztem, majd a Dózsa megszűnése után 
1970-ben új szakosztályt - a cselgáncs szakosztályt alapítottam az 
MVSC-nél. Sok kiemelkedő eredményt elért versenyzőm volt, a te
jesség igénye nélkül hadd említsem meg néhányukat: Horváth Csa
ba Vasutas EB-aranyérmes, Pusztai István junior EB III., Hajtós 
Bertalan olimpiai ezüstérmes, Schulhoff Emő, Fürjész István, Illyés 
Miklós, akik igen sok ifjúsági és felnőtt versenyt nyertek. Menet 
közben szereztem meg a sportvezetői gyakorlatot, s bizony nehéz 
feladat elé állítottak. Az 1990-es évek elején a bázisvállalat felére 
csökkentette a támogatást, megemelkedtek az üzemeltetési, fenn
tartási költségek. Egyre többet kellett „kilincselni", szerencsére a 
városban akadtak sportszerető vállalkozók, akik nélkül ma már nem 
létezhetnépk. A szakosztályok is önállóan, saját maguk részére ke
restek támogatókat. Ennek kösi.önhetően, és annak, hogy a MÁV 
helyi vezetői, a szakszolgálatok, a vasutasok támogatták erőfeszíté
seinket talpon tudtunk maradni. Büszkén mondhatom, hogy edző
sporttársaim segítségével jelentős sportszakmai sikereket értünk el. 
úgy érzem, hogy nyugodt lelkiismerettel adom át a stafétabotot 
Németh At1ilának és ajánlásként elmondhatom, őrizze meg a sport
egyesület egységét, az anyagi bázisát, a vasutas mivoltát pedig tart
sa mindig szem előtt. 

- Megtisztelő számomra, hogy engem támogattak a szakosztályok 
és a vasutasok, s ennek kösi.önhetően irányíthatom a miskolci vas
utasok sportéletét - nyilatkozta Németh Attila, az egyesület új 
elnöke. Ma már más a munka jellege, mint nyolc-tíz éve, amikor a 
klub vezetői a bázisvállalatok maximális anyagi támogatására szá
míthattak. Napjainkban a sportvezetőknek a koldulás művészetét 
kell elsősorban elsajátítania. Törekszem arra, hogy a szakosztályok 
önállóságukat megőrizhessék és működésükhöz az anyagi feltétele
ket meg tudjuk teremteni. Munkám során el akarom érni, hogy egyet
len szakosztályt se kelljen megszüntetni, és ha szegényes körülmé
nyek köi.ött is, de életben kell maradni. Meg kell találnom a segítő 
kezeket, akik megfelelő támaszt nyújtanak. 

Berta Attila 

A Magyar Klrjlyi Államvas
utak nyugd(jintéi.etének 1907-
ben életbe lépett m,sodik, va
gyis a módosftott alapszab,
lya, hasonlóan a vasút Illet
mény- él 1:zolgjlati szabjlyza
t,nak rendelkezéseihez, na
gyon sok kedvei.6 intézkedést 
tartalmaztak. Ei.ek közé tarto
:zott az el61éptetési v,rakozbi 
id6 megállapitbhal kapcsola
tos, de csak a tisztvisel6ket él 
azok hozdtartozólt érlnt6 
korpótléknak a nyugdíj össu
gébe való besdmftha, vala
mint a lakhpénzjáradék 1910-
t61 történ6 bevezetése. A tény
leges ,uományban addig élve
zett laUspénz kárpótlásaként 
szolgáló lakáspénzjjradékot a 
tagok nyugdíjösszegének IS 
sdzalékában ,uapitottjk meg. 
Ennek összege a:zonban a tény
leges s:zolgálatban kapott utol
só fizetés után, a Budapestre 
megállapított lakáspénznek az 
50 súzalékát nem haladhatta 
meg. 

A második alapszabály 
egyébként alapelveiben, az 
egyes cikkelyek rendelkezései
ben, s a különböző összegekben 
- tagdíj, nyugdíjak, és egyéb 
szo/gállatások- 1920-ig, a Xl. 
függelék életbelépéséig, alig 
változott. Ettől az évtől kezdve 
viszont már gyorsvonati sebes
séggel követték egymást az ese
mények, amelyek törvényszerű
en maguk után vonták a függe
lékek módosítását. S az ered
mény? Három év alatt, 1923 jú
liusáig alaposan megváltoztak a 
nyugdíjintézet alapszabályának 
a rendelkezései. 

Történtek egyéb változások is. 
Az államháztartás egyensúlyá
nak helyreállítása érdekében -
ugyancsak 1923-ban - a ma
gyar királyi államvasutaknál 
nagymértékű létszámcsökkentést 
rendeltek el. Az egyik napról a 
másikra B listára került vasúti 
alkalmazottak közül azok, akik 
15 évi szolgálati idővel nem ren
delkeztek, megszabott összegű 

GANZ-HUNSLET 
A Ganz-Hunslet Rt a világ 38 országába szállította 

és a mai napig gyártja a következli „Vaskerekű" vasúti járműveket: 

diesel hidraulikus motorvonat, 
diesel hidraulikus mozdony, 
diesel villamos motorvonat, 

diesel villamos mozdony, 
villamos mozdony, 

helyiérdekű vonat (HÉV), metrószerelvény, közúti villamos, 
mozgópostakocsi, különféle vasúti szeme1ykocsik, 

különféle vasúti tartály és teherkocsik, 
speciális vasúti kocsik, 

a fenti járművekhez tartalék alkatrészek, 
nyomástartó edények és különféle hegesztett vasszerkezeti elemek. 

Budapest VIII., Vajda Péter u. 12. 
1430 Budapest, Pf. 29. 
Te.: 210-1168, 210-1177. Fax: 210-1175, 113-4624. 

végkielégítésben részesültek. 
Ezzel szemben azok, akik 1 S 
évnél hoSS2.8bb szolgálati idővel 
rendelkeztek és a szolgálati sza
bály szerint bármilyen jogcímen 
nyugalomba vonulha11ak, vá• 
laszthattak a nyugdíj és a végki
elégítés köi.ött. 

Egy évvel később, az 1924. 
évi lV. tc. alapján megjelent 
kormányrendelet értelmében a 
magyar királyi államvasutaknál 
is módosították a tényleges al
kalmazottak illetményét és a 
nyugellátásban részesülők já
randóságát. A nyugdíjra való 
jogosultság határideje például az 
addigi 10 évről 8 évre változott. 
A nyugdíjintézeti tagságot pedig 
9 évi, 6 hónapi 1 napi időben 
állapították meg. Ennek ellené
ben a teljes összegű nyugellátás 
elérését biztosító időt a 60. élet
év betöltésének meghagyása 
mellett, a főiskolai képesítéssel 
rendelkezőknek 34 évi, 6 hóna
pi és 1 napi, a középiskolai vég
zettségű tisztviselőknek és 
egyéb alkalmazottaknak 35 évi, 
6 hónapi és 1 napi nyugdíjinté
zeti tagsági időben állapították 
meg a korábbi, egységesen 36 
évi szolgálati, illetőleg tagsági 
idő helyett. 

A húszas évek második felé
ben és a harmincas évek elején 
hozott kormányrendeletek hatá
sára a MÁV tényleges alkalma
zottainak illetményét, a nyugel
látásban részesülők és özvegyek 
járandóságát is korlátozták. 
1934. május l-jétől pedig lakás
pénzüket is szabályozták. 

A nyugdíjasok kategóriába 
sorolását is ebben az időben ve
zették be. A Magyar Királyi Ál
lamvasutaknál az A kategóriá
ba tartoztak azok a nyugdíjasok, 
akik legkésőbb J 925. június 30-

ával mentek nyugdíjba; a B ka
tegóriába azokat sorolták, aki
ket 1927. október 31-ig nyugdí
jaztak; a C kategóriába pedig az 
1927. november l-je után nyu
galomba vonulók kerültek. 

Az alapszabályban azt is pre
clzen megfogalmazták, hogy ki 
lehet a MAV Nyugdíjintézet tag
ja. Esurint, az évi fizetéssel ki
nevezell alkalmazollakon kívül 
tagjai lehettek - 18. életévük 
betöltésétől - a havidíjasok, a 
napidíjasok és a napibéresek a 
szolgálatba lépés napjától, kivé
ve azokat, akiket nem külön 
surzódéssel alkalmaztak. 

A MÁV nyugdíjintézménye 
1945-ig, a megalakulása óta el
telt 75 év alatt nemcsak önálló
ságát őrizte meg, hanem jó hír
nevét is öregbítette. Egyrészt 
azzal, hogy a vasutas nyugellá
totlaknak, özvegyeknek és árvák
nak a legkritikusabb időszakok
ban is megbízható támasza volt. 
Másrészt, az intézmény veutö
inek jóvoltából ingó és ingatlan 
vagyona is szépen gyarapodou. 
Bizonyságul elég az Andrássy 
úton a múlt század végén vásá
rolt házhelyekre és az ott fel
épült bérpa/otákra utalni. Bizo
ny�a kevesen tudják, hogy a 
MAV Vezérigazgatóság épüle
te, a Köröndön: a páros és a pá
ratlan oldalon álló két patinás 
épület, s a Kerepesi úton, a Ke
leti pályaudvar mellelli, nyolc
ház néven ismert épületegyüttes, 
közép�ő részében a budapesti 
üzletigazgatósággal, szintén a 
magyar királyi államvasutak al
kalmazollainak magántulajdo
nát képező bérpalota volt 

(Irodalom: A Magyar Közle
kedésügy Monográfiája, Jóléti 
intézmények a vasutaknál) 

V.F. 

nyugdíjasok 
A VSZ monori nyugdfju alap
szervezete 1yakran szenez 
orsdgjjró túrjkat hadnk 
olyan tjjaira, ahol b6ven talAl
batók érdekességek. Le&utóbb 
Fejér és Veszprém megyében 
jbtak. Utiprogramjukról 
Moin,r Elek klubveut6 levél
ben súmolt be. 

A program a Fejér megyei 
Tácon kezdddött, ahol a Gor
siumi ásatásokat és a szabadté
ri múzeumot tekintették meg. A 
következő állomás a közeli bá
nyászváros, Várpalota volt. Ott 
is akadt látnivaló bőven. A vá
ron k.ivül a bányászmúzeumban 
a hazai vegyipari és bányásmti 
kiállítást tekintették meg. Ná
dasladányban a kastélyt, Ber
hidán az 1768-ban épült refor
mátus templomot tekintették 
meg. Ezután a Bakony legmaga
sabban fekvd települését, Tér 
községet keresték fel, mely a ten• 
gerszint felett 461 méter maga
san fekszik. A téri fennsíkon a 
századforduló utáni években 
még négy szélmalomban 6röltélc 
a gabonát. Két malom még ma 
is látható, bár már egyik sem 
működik. 

Útban hazafelé, a monori 
nyugdíjasok a sárszentmihályi 
kastélyt tekintették meg. 

A monoriaknak a múlt hónap
ban volt egy jól sikerült rendez
vényük, melyen elismerése/cet, 
jutalmakat adtak át a kiemelke
dő munkát végző tisztségvise
lőknek, aktivistáknak. Utána 
pedig fehér asztal mellett, be
szélgetéssel, szórako:zással foly
tatódott az ünnepség. 

vl 

Köszönet 
Nyugdíjas vasutasok - mint lokálpatrióta te

rézvárosi polgárok - erejüktől függően támo
gatják a föváros hatodik kerületi önkormányza
tát a városrész értékeinek megóvására, építésé
re, szépítésére irányuló törekvéseiben. Kérésük
re a polgármester 30-40 személy részére díjmen
tes színházjegyet küld a kerület nyugdíjasainak 
rendezett előadásokra. 

A Vidám- és Mikroszkóp Színpadon, valamint 
a Bábszínházban rendezett, fdleg esztrád mű
sorokon közismert és közkedvelt fflvárosi szín
művészek szórakoztatják vasárnap déleliittön
ként a nyugdíjasokat mindannyiunk nagy örö
mére. Közülünk többen első alkalommal voltak 
ezekben a színházakban. 

Kösi.önet Borsányi György polgármesternek. 
Hegedlis K,roly, 

VSZ Nyugd(jas elnök 

, , , 
KESZENLETIDEJERE 

Soron kívüli kongresszus 
A Kongresszus két feladatát 

és összehívásának okát tartal
mazza a meg fejtés. 

Vízszintes: 1. Bek. A vf7.Szln
tes 12. folytat,sa. 10. A méret
nek megfelelő. 11. Gyakori csa
ládi név. 12. Bek. A Kong
resszus egyik feladata (folyt.: 
a vwz. 1, IS, 21.). 14. Némán: 
az áram teszi. IS. Bek. A ví7.Sz. 
12. folytatha. 18. Daljátékot. 
20. Papp Elek. 21. Bek. A v(zsz. 
12. folytat,sa. 23. A tó tartal
ma (egynemű betűk). 24. Jó öt
let. 27. Beoszt része. 28 . .. a fe
kete lovas. 29. Azonos mással
hangzók kimondva. 30. Vonta 
párja. 32. USA-állam. 34. Női 
név. 36. Jogászok bibliája. 37. 
Zártam. 40. Vég nélküli férfi
név. 42. Bek. Ennek az ered
ménye alapjjn kell elvégezni a 
v(zsz. 12-t (folyt.: v(zsz. 52 és 
függ. 22.). 44. Ezt a fizetést sze
reti az eladó. 45. Dunai kikötő 
vissm. 47. Tengeri emliis. 50. 
Személynévmás. S 1. Ismeretlen 
személy egyik fele. 52. Bek. A 
vb.sz. 42. folytat,sa. 54. Előke
lő személy (ékbiba). SS. A függ. 
35. röv. 

Függ6leges: 1. Elektromos 
rövidítés. 2. M-mel a háború is
tene. 3. Hírekben gyakran su
replő övezet. 4. Egyik szül6 röv. 
(vissza). 5 . .... Ono (Lennon öz
vegye, keverve). 6. Kötőszó. 7. 
Olasz vasút cégjelében szerepel. 
8. Eu-i Köi.össég. 9. Dagályosan 
adott elő (argo). 10. Bek. A 
Kongresszus mjslk feladata. 
13. Zavartan fogyasztja. 16. Az 
ilyen fizetési részlet a jó. 17. Pl. 

19. A szerencse ellentéte. 22. 
Bek. A v(zsz. 42. bcíejeúse. 25. 
Szobrász teszi. 26. Népi Ellen
őrzési Bizottság. 3.1. Ugyanaz. 
33. Tehénszó. 35. Aramerdsség. 
37. Ceglédi ürmös. 38. Táv rö
vidítés. 39. Mozzanat, cseleke-
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det idegen szóval. 41. Smlmi
zációs hang. 43. Régies mér
tékegység (vissza) 46. Római 
szám. 48. Napsm. 49. Állami 
társadalmi intézet (keverve). 52. 
Állóvlz. 53. Indulatszó. 
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_.., ......... KabuúWtl. --�? - E.,_.. Dllll. Blí ij6,,_ ereded ISIIIY• ._ ....._ 6s 
FtbttílD. T�Jumond mauarosltotdk nevilket 

ac. ...... -i-0-- Le&6aYtorombán nm.a is j6r-licMiolai „Mt ..... sendje-m6d)a aaint bemutalkoztam. 
1'tynü, hoty KU!lriak' blvnak. J6a II rGatön • viluz: 6a mea Hrce Vll&YOk. Nem� hogy viccel, vaq pyol6dik, de mint • k6IG6b me,tudan. ez volt az illetl1 iaaza neve. 

-Mibw ,_. • WUUlál Bila Nc.rn - Na,yoo ne1m vok IDDak idej6a m61 pilyan1mlc4snak is be-keriilni. 1946-ba k61Dtl6nk idcriglenes szm.M6st, YB1Yis bámikor kirilahauat volnL BIY naayon aranyos ember volt a pályamestcnm - Maaa B61intnak bivdk -, ká6bb Ökrös Pista volt a aazdál. Ezt meael615en be�vtak katoúnak. A bevonulú utAn, e11 b6ttel ká6b'-_:;r:1etett Berta fiam, aki szintin vasutas lett, Bperjeekáa a dol&ozik. Anaol l>aú&ba estem, 1947-beo kiril'-1 i$m6t haza. - XonUJbOII "'""' foglalkoztalfl - Hatan vol• testv&ek, k6t lmy, n6ay fiú. Na&Yon-n8&)'on azeahyck voltunk, Halúz kisasszony6k birtokú dolaoztunk. M6Ddoból n&illtem, ajoos, a fele96aem 1989-beo elhunyt. Az unoktmmal - akit eay6ves korától mi neveldink -, valammt k6t d6dunokával, Uszlóval 6s Erzs6bettel lakom b6kess6aben eay fed6I alalt. Az unoka nyom1BtV6nytáros, a f6rje Kulcsár Uszl6 kocsiviapló, tet.l UIYancsak vasutasok. 
- Mikor kel, Mikor fdmilc, Mii csinál napközben Kalrlll báCltl - 84, de IObt káder.el egymrre, de u6rt megpr6bAlom a vá-laszt mepdni. Nem kelek korán, 6&Y 6-7 óra tájban, elWom a jómaot, majd biciklire ülök 6s megn67.elll a piacot, mert ott mindia akad látnivaló. Re11eliz6s után megyek a kertbe kapálni. úay 5 km-re van e11 darab kukoricatöldünk, kime&Yek. meanú.cm. Eljön az eb6d ideje, az 6jsqot kiböngmem, alsmm e&Y keveset 6s folytatom a munkM. Este mea 1167.em a TV-t, szeretem a krimit, a me-16t, de a palamenti közvetitéseket is meg rmlctam n6zni. S7.aetem • dhtmelmi könyveket Sd116nyl Bertalan 

A vasútegészségügyi 
sportnapokról 

A ny6r v616D rendezt6k mea a wuaí14émlgigyl dolgod hal)'OIMPl,m ,po,ttaWJrozójtll Balalo,..,_, a Vasumot Szabzsvezete Vu6te1ázl6&ii&Yi m lfjúú&i ta1ozat6nak szcrvezWben. A rendezvályen 180 egbzslg,igyl dolgozó 6s csal6dta&ja hat sportqban mábetre 6111.e erej6t 6s tudáút. A hangulatos k6t napot tá
bonizul, aalo111U18iitbsd qybekötött audaa esti proaramok. vet6bdcSk tarkftot1'k. Az IIIZlalitenia IIPC)l16aban a legjobb eredmmyt elút 3 sportoló Rlzt vett a Szolnokon m,:grendeatt Országos YIUl(la.r .4atalile•• Boj.,,,_.,11, ahol a benevezett 10 csapat közül a IL hel.)Wn v6aeztek. BoldotGllella MÁVTEKSeNaet 

MÁV TISZTKiPZO IN'ÚZET 1'75-BEN viaZETr núPiTMÉNY Ú lifD TAGOZATA 
, 

Evfolyam-találkozó 
A MÁV Tiszdt6pz6 lntáet Fel6pltnl6ny 6s Hld Taaozadn 1975-beo v6pett ballaatói r6mre 6vi>lyam taWkoz6t 1lltUDk, 8lelyre minden volt 6vi>lyaml6mmkat RCJetettel mqhfvunk 6s vúunk. � lal6Dcoz6 1995. október 27-&a 10 6nÍ 30 pen:kor kad&lik a volt OIZl6lytcrmünkben. Felvil61osltút ad: telei,non Balogh Lázló 19-11, 19-78, 48-13/ 171 6s 172 mell&en, V8&)' .41Ztalo8 Lázló 51-42 telefon. sdmoq. 

Munkavédelmi képviselők 
országos fóruma 

A munkav6delml k6pvllelA onda• 16raa6t 111p1•u H-21• nndezdk mea- A readezv6Dy• •ora6a 3 plll&eNl16t�vettnat.� .. �-- Y Rt. ao1&fl1U helyelrm, Oletve vuúd �l I t6r-sa161bcfl 6rkaett. Tanulúgul aolaálbat az el6adtieot, a •wlaltlokt'......,.,_ zott megállapitúa, ho&Y a nal}'IDávG munlcal6lltillil, ..,._ tési nebi:l.16&ek mellett romlott a munbv6delem belyme is. llyat körülm6nyek között kell valamit tenni, mert az elm6k 6veltben .,_ rozalol vesztes61ek át& a munbvtllal6Jcat. A tennivalók mqvalósltáúban IObt tehetnek a munkav6delmi k6pvisel6k. Ez a kq,viselet 6j szfni>ltot jelent a munka vil6pban! Mindennek me1batAroz6 felt6tele, boay a sqlcaaveafek bo&Y• tudnak 6rv6nyt smezni a munkavál1al6k ezen �viseleti mrv6nek ahhoz. bo&Y következetaeo kiállj...t a munbv6Dal6k 111UDkav6delmi ádekei mellett. PúkaJenl 
llalúl(>zús 

.... pal lNU .,.,_....,_. ... 2 ,__ 16v0, 51 ..., •• m6liila (2 1111Yaoba. konyha, wc). 2. •eleti. obO Wn1, 6nkonnmyali kom� latáolÍI tlaena.6m 1,5 VII)' 2 aobá kombtos lak--. ,-el 6s MÁV-laka is ádekel, Y11Y Bp. kömy6ki csalAdi búra. A k6vetkm telefonsúmon ba&Yjon Gzenetet, s majd vimahivom. Ozemi: 04/t8„70, 04/18-32, postai: 06/1/858-707. 
Elcser61D6m 75,5 Dé&Y7,elm6-tera, cirk611ltéses, gal&iú, 2,5 uobú MA V vállalati b6rlak6-som 2 kisebb lakásra, az egyik tan6csi le&Yen, vaay 1 kisebbre 6rt6keayeztet6ssel. Ozemi: 12-23/ Bódin6 vaay est6nk6nt: 113-9171 telei>nszámon. 

lg6nyesnek eladó Göd k6z. pontjában e&Y k6tszintes, teljesen különálló, k6tlakúos, 1AzfGt6ses, al6pinc6zett, 1arúsos. ak6lyes, illetve teraszos, pmabolaantennás családi bú; 155 n6gyszö16les telken. A lak-,t 1 50-1 50 n6ayzetm6teresek, 4 szobúak. �rdekl6dni: Bencze GyöraYi 8-14 órái& a 01 /49-09-es ii7.eml telei»non. 
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SZOtGAtTATASOK 

VASUTAS KOLLÉGÁKNAK AJÁNLJUK Társas utak, valutaváltás kedvezménnyel, vasúti helybiztosftás, repülójegy értékesítés. 
Várjuk érdeklődésüket. Bővebb infonnádó irodáinkban. 

GWK - MÁVTOURS irodái: 
1� Bp. Teréz krt. 62. 1051 Bp. ádor u. 19 3525 Mi.lcok, 
Tel · 269-5-122 / 269-Jt,02 Tel 111 �:; 111-2-1-12 Kazinczy u. l. Fax· 269-5-IJ"i 269-lbll.1 Fax 111-mi,1 Tel /fax: (46) 342-718 1122 Bp. Magyar Jabblnmok �1. (�I Pu) Te! fax 201-8365 
Tel 213-0301 
. .,.,.._. (Keletf pu) 'M flli 322-9011 1062 Bp. Tlréz Krt. 57 
Tel�J:i 

1051 Bp. Kígyó u. 2. Tel 1111-17311 2t,M,SJ4 Fax 2fió..6II n 
4GIIZl>eb--, l>etófim-12 (VatUtállomásl 
9GZ1G,-. 
.Ml,.aiU; Tel fax (%) 128-280 

4400 Nyíregyháza Zrinyi u 8-1 O 
Tel fax (421 310-392 6720 Szeged, Jóluu u 11 Te! (62) 324-166 Fax: (62) 324-144 ,-.s ...... .,. 
� u. 39. 
Tel. fax 1941311-4'J8 



ÜLÉSEZETT A SZÖVETSÉGI TANÁCS 

Nagy Sándor lemondott 
Jöwfre ne• lehet reálbircsökkenés! 

A M•a-r St.dsurNUld Orsdgos Sdvdl/6« (MSZOSZ) sdH ... l taic,bd 1'95. októbn lkl i/bil, N•a Súlor 
kfeloldU k•o•lbl núlikit, ••t • tatii/a llllo•i•I 11m. Dö11tb nik•a •rról is, llogy • l�o•lis •i•a fd•«rilt 
� klrliuk .,.. •«• llhwd öau ralkwliU ko•gran,,st, Ila«• ., •lllpn,,btllyrt, lli'll•tkom, 1995. IIOH•b«r , .. • 
n.ö1'd.figl tuiu "4illnl.J- •• •: á} «btököt Ekkor 'lliat.J- •• • n.ö'HISigi lll•ics • su,wut b«áó strwklllrilú to"4bb/«Jiai
lbbd kirlbd, ,,._y •kbtököt á ia-,i'l16t .,,.,.s:14 .. k •«· 

Ai MSZOSZ m,lkwiiU ko111raso,d11d öaultwis4ról nPló kn.laúllYff,á,61 - ••«l,wt • VaSIIIIISOk S:11ksu� soro11 
kwiill ko111ras:11• ll•llro-utibH Is kilit4sb• ll«�a- • n.ö'lldSiri tatlcs ágy fogllllt ill4st, hogy•: 199'-. ivn killlllhlt 
1•dm1i, polililc•i á ftllksurwutpolitibi 11«/yut /iu'llfflyiba, • kMbbidba fog lö•t«•L A j«knlMk többsig« •zo•b•• • 
tPlkwiiH ko111ran,,s ·•·""· •«Udt ln,«lt, ••«l�t .,,,,,,.tó.,, krkáőbb 1996 ds6 ·•�""ib«• IDIH cilsurli össu-
1,m,L 

A: MSZOSZ-ba, • •11nkawlU.lók kö11«t«lisin Jaw,slatot kisdu11d dó ai trl«k«gy«:t«tó Tanács köv«tk«:6 lilisire. E su
rúlt -«• ar«llld4 •• jö116n • rnlbircsökkn,á. S:iiks/6 "°"'• ir-, bl,.•4U.poitlsra, • ttlrsatlalo•bizJosilbi-jtln,likjlu
tá •J ko•Slrllkcló}tlra, w,lll•illt • su•ilyi jöv«tl«k••tló tön,iny oly,,n 114lto:14t4s4ra, hogy az hossv,bb ""°" u «ntl•inyn.
UII roa:11bb podclóbt • •1111bwlU.lókn•k. 
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NEM CSAK MI "KEMÉNYKEDÜNK" 

FOGLALKOZTATÁSI 
BIZTONSÁGOT! 

Zál1onyi 
tiltakozás 

A Vasutasok Szakszervezete 
dhonyi Területi Bizottdga 
október H-'n az jtrakókörzet 
aerveuti-gazdjlkod,si struk
túrjJjnak tervu.ett módolftj
s6dl ürgyalt. 

A testület a leghatározottab
ban tiltakozik az ellen, hogy a 
MÁV Rt. egyes vel.ett5i tényként 
kezelnek olyan elképzelése/cet, 
amelyekben sem igazgatótaná
csi döntés nem volt, sem az ér
delcképviselete/clrel nem egyez
tettek: súlyosan veszélyeztetve 
ezzel a munkabékét. A testület 
ezért felszólítja a MÁV Rt. ve-
7.dését, hogy az átrakókörz.etet 
érintc5 mindennemű intézkedés 
meghozatalába a munkavállalók 
érdekképviseleti szervezeteit 
vonja be. 

Í!rtékeli a MÁV Rt. vezetésé
nek azt a törekvését, hogy ver
senypoziciójának megőrzése, il
letve javítása érdekében keresi 
Záhony körzet felújitásához a 

forrásokat. A testület nyomaté
kosan felbivja azonban a figyel
met, hogy a térség munkaválla
lóinak érdekében, csak az átra
kókörzet egységes kezelését tud
ja elfogadni. 

Az 1995. évben létrehozott 
sz.ervez.eti intézkedések tapasz
talatai alapján, véleményünk 
szerint, a MÁV Rt. érdekei ellen 
ható folyamatok indultak meg, 
amelyek megszüntetése közös 
érdekünk. 

A lehetséges altemativák kö
zül a térség regionális vasúttár
saségkénti kezelésével, működ
tetésével tudunk azonosulni -
ez illeszkedik a MÁV Rt. stra
tégiai koncepciójába is -, 
amennyiben a társaság működé
si feltételei lehet6séget teremte
nek a fejlesztési források kiter
melésére, a munkaerő hosszú 
táw foglalkoztatásának biztosi
tására. 

Az elmúlt hetek eseményei az egyetemi és ffiilkolai dijkdgra lrányítottjk a közfigyelmet. A tan

díjfiutésl kötelezettség ellen szervei.ett demonstr,ció végül megegyeússel úrult, bjr ez nem min
den egyetemistának nyerte el a tetszését. A diákok és a vasutasok érdekérvényesítési módszerei 
között nagyok a különbségek, ugyanakkor néhjny hasonlóságot is felfedezhetünk. A Mal)'ar 
Vasutas munkatársa felkereste Szabó Ljszlót, a Hallgatói Önkormányzatok Szövetségének 
(HÖKÖSZ) elnökét. 

(Írúunk a 6. oldalon olvasható.) 

Sztrájkhelyzetben az egészségügyiek 
Nincs hod hátrilni. Az egész- tározat született arról is, hogy elvárásokat is megfogalmazott a 
légügyi rendu.er elérker.ett ah- amennyiben követeléseiket a kormánnyal szemben például 
hoz a hat,rhoz, hogy ha meg- kormány nem teljesiti, és a no- azt, hogy az egészségügyiek -
sr.erzett pozíciója todbb rom- vember 6-ai Érdekegyeztető Ta- természetbeni juttatásként bizo-
lik, akkor a rendszer egészé- nácsiilés sem hoz számukra el- nyos egészségügyi szolgáltatá-
nek mllköd6képessége kerül fogadható eredményt, november sokat kedvezményesen vehesse-
venélybe. (gy Jellemezte a J l-én a Parlament előtt de- nek igénybe; hogy az 1992. júli-. 
helyzetet az Egészségügyben monstrációt tartanak. Ha ez sem us elötti munkaviszonyt is lröz-
Dolgo7.6k Demokratikus Szak- veutne eredményre, és a továb- alkalmazotti jogviszonyként is-
szervezete (EDDSZ) október bi tárgyalások is sikertelenek, merjék el, és hogy a kormány 
19-ei ülésén. sztrájkolni fognak az egészség- tárgyaljon a szaksz.ervezetellel 

. Az egészségügyi dolgÓzók el- ügyiek. A sztrájkbizottságok a nyugdíjkorhatár-emelés mód-
fogadhatatlannak tartanak olyan már a jövö héten megalakulnak, járól és ütemezéséröl. Mind-
intézkedéseket, amelyek tovább megkemik a kilátásba helyezett ezekben a kérdésekben, hason-
rontják az intézmények működ- munkabeszüntetés elökészítését, lóan a bérköveteléshez, azonna-
tetésénelc feltételeit és a bérhely- hogy az esetleges sztrájk ne ve- li tárgyalást kememényez a kor-
z.etet. szélyeztesse a betegellátást. A mánnyal az EDDSZ. A smks7.er-

Az alapszervezetek tanácsa munkabeszüntetés idötartamáról vezetek döntését a Magyar Or-
egyhangúlag úgy döntött, ra- és idöpontjáról nem akartak nyí- vosi Kamara és a kórházi intéz-
gaszkodik a 35 százalékos bér- latlcozni. Bár sztrájkolni csak a ményvez.etőket tömörit6 e&Ye-
emeléshez és a dologi költségek bér- és a dologi költség emelé- sületek is támoga1ásulcr6l bizto-
10 S7.ázalékos növeléséhez. Ha- séért fognak, a tanácsülés más sították. 

, , ,, 

MA V V ASJARMU KFT. 

Szombathely, Szövő u. 85. 
Tel./Fax: (94) 313-313 

SZERZETf JOGOT CSÖKKENTENI? 

A menetkedvezményről 
A Vasutasok Szaksurvezete értetlenkedve olv 

a MÁV Rt.-t61 érlcu.ett „A vasúti kedvezményre jtJii< 
gosultak köre" című javaslattervezetet, amelynek sem 
aláírója, sem ügyiratszáma nem volt. A Vasutasok 
Szakszervezete felszólította a munkáltatót, hogy 
együttműködési törvényi kötelu.ettségének haladék
talanul tegyen eleget. A VSZ fellép az utazási ked
vezmény csorbítása ellen. A szerzett jogot antidemok
ratikus módon, rendeleti úton csökkenteni elfogad
hatatlannak tartják. 

A témában a Központi Üzemi Tanács is állást fog
lalt, melyről az 5. oldalon tudósítunk. 

Rovatunkban dr. Mirluu Imre. a Vuutuok Szallmel � 
te elnöke, nndlzenlen köD'tadJa u elmúlt hetek egy-ed 

olyan esemáyft, amely aktuililan frind a aakaervezed 
tagsjg frdekelt. 

A MÁ. V Rt. -né/ folyó bértárgyalások ismételten a szé
les közvélemény előll folynak. Mint mindennek, ennek 
is van jó és rossz oldala. Jó azért, mert a nyilvánosság 
a demokrácia szerves része. Nincsenek titkaink. Nem
csak a szakszervezeteknek, hanem a MÁV Rt. vezetésé
nek is az a szándéka, hogy az ország ismerje meg a 
vasút gondjait és eredményeit egyaránt. Rossz azért, 
mert olyan összehasonlításokra ad lehetőséget., ame
lyek legtöbbször nem állják meg a helyüket. Ezek az 
összehasonlító „elemzések" évről évre hamis szlnben 
igyekeznek feltüntetni a munkavállalók és a munka
adók megállapodási szándékát. 

Korábban sem volt és most sincs politikai felhangja 
a vasutasok bérkövetelésének. Egyszerűen egy kollek
tív alku folyik a bérekről, amely a megélhetés egyedüli 
fo"ását jelenti a vasutasok többségének. 

Munkavállalói és alkalmazolli csoportokfotadatlan 
prókátorai, akik még mindig a tervgazdaság észjárá
sát tudják csak köve!ni, keménykedéssel vádolták meg 
a vasutasokat. A MA V Rt., amint azt elnevezése is tük
rözi, önálló gazdasági társaság és nem állami válla
lat. Működéséhez ugyan az állam tön,ényben elólrt 
kötelességét teljesltve hozzájárul - akárcsak a vl/46 
összes többi országában -, de ennek ménike C8ak a 
„nagykalap" elméletében hlv6k szerint befolyásolja 
más munkavállalói csoportok érdekérvényeslt6 /ebe-• 
tőségeit. 

A vasút megújulására a kormány nagyon komoly fel
tételeket szabott: az elmúlt négy évben csalcnem/elére 
csökkent a vasútnál foglalkoztatottak létszáma (és az 
idei reá/bércsölc/renéssel minden vasutas egyenként is 
áldozatot vállalt a cég pénzügyi helyzetének rendezé
sében). 

A bérfejlesztési statisztikák, amelyek csak százalé
kokat emlegetne/e, nem veszik figyelembe az átlagos
nál nehezebb, egészséget, idegrendszert károsltó, fo-
kozott felelóségvállalás kényszerét. A. vasutas munka
vállalók többségének mégis rend/elvül alacsony a jö
vede lme. Túlzás nélkül ál/lthatom, hogy a 
vasutascsaládok döntő többsége - a mozdonyvezet6-
ket is ideértve - a létminimum alatt él. 

Sajnos, a magyar társadalom hozzászokott az állam 
atyáskodásához, amely, mint minden kényszerű elosz
tó rendszer, egyenlősdit is jelent. Le kellene végre vet
kőzni azokat a rossz beidegződéseket, amelyeket saj
nos, a jelenlegi politika is sugall, miszerint minden 
követelés mások rovására megy. Ha annak jogát senki 
sem vitatja, hogy egy-egy csoport fokozoff mértélcú ál
dozatot vállaljon, akkor ennek eredményeként miért 
fáj az, ha ennek eredménye kézzelfoghatóvá válik? 

Tény, hogy a vasutasok minden évben, már majd
nem menetrend szerint, kénytelenek a tárgyalóasztal 
mellett elhangzó érveilcnek nyomatékot adni. Ugyan
akkor azt is alátámasztja a tapasztalat, hogy e k.ivete
léselcből minden esetben olyan kompromisszum szüle
tell, amely teljesíthető leli volna konfliktusok né/leül 
is. Így van ez most is. 

Nem vagánykodásból „ keménykedünk ", hanem azért, 
mert partnereink újabb és újabb bóröket akarnak le
húzni az amúgy is túlterhelt munkavállalókról. Demok-

'í:e����=�:::,�:Íc L� fot 
megbélyegzése pedig, 1 
sajnos, a bérkövetelések-
nél messzebb mutat ... 

Az MVJ-vel -vasúti Jirmíijavftis 

-fémmegmunkilis 

kedvezőbben: -acélszerkezet-gyirtát 





1995. OKTÓBER 26. 
MAGYAi VASUTAS 

FEJTSE KI VÉLEMÉN'YET! 

Küszöbön a bértarifa-módosítás 
A Vasúti trdekegyeztet6 Tan,ca (VtT) július közepi ülésén a MÁV Rt. vezet61 a munkadllalól 
érdekképviselet! szervezetek képvilel61nek ,tnyújtott,k a bértarifa módosítbbal kapcsolatos 
elképuléaeiket. A Magyar Vasutas has,bjaln felhívtuk olvasóink figyelmét arra, hogy szfveaen 
helyt adn,nk hadbjalnkon a bérrendszer módosít,s,ban érintett munkadUalól véleményeknek. 
Todbbra Is arra buzdítjuk olvasóinkat: mondJ'k el véleményüket, javulataikat. 

CSAK A MÁY RT. STABILIZÁCIÓJA UTÁN 

Teljesítményorientált érdekeltségi rendszert! 
A jelenlegi garoasági helyi.et

ben a bérbesorolási és alapbér
rendsi.emek csak a korszerűsí
tése lehet a célunk, mivel a vál
to:zások megindulásával a mun
kaerő-piaci viszonyokhoz való 
köi.eledés megalapozását kezd
hetjük meg. A szakmai fejlődés 
- az állandó tanulási kényszer 
mellett - az előrejutást számos 
munkakörben (például szak
munkások esetében) igen sze
rény mértékben, vagy egyáltalán 
nem biztosítja egy bizonyos fi
i.etési osztály elérése után a je
lenlegi rendszer. A Távközlő 
Erősáramú és Biztosító-berende
zési intéző bizottság szakági 
függelékében elsőként vállalta 
fel az elvégzett tanfolyamok 
függvényében afizikai dolgozók 
életpálya-menedzselését. 

Bérbesorolási és alapbérrend
s:zerünk elismeri a vasúthoz való 
kötődést, de nem állította érték
rendbe a vállalat munkaköreit, 
nem tükrözi a leterhelést. Nem 
lehet differenciálni, így nem tük
rözóáik a bérben a dolgozói na
gyobb teljesítmény, az egyenlő 
elbírálás miatt a munkavállalók 
nem érdekeltek a nagyobb ered
mény elérésében. 

A bérbesorolási és alapbér
rendszer működésével kapcsola
tos tapasztalatokat nagy részben 
a munkaügyi perek elemzéséből 
szűrhetjük le. Úgy .tűnik, hogy 
ebben a mélyrepülési folyamat
ban a MÁV Rt. nincs felkészülve 
egy nagyobb átalakításra, vagy 
fejlesztésre. A besorolási és 
alapbérrendsi.er korsi.erűsítésé
h� a jelenlegi viszonyok között 
nem látszik biztosítottnak az 
anyagi háttér. Száguld az inflá
ció, amelynek sokkoló hatása 
egyre erőteljesebben sújtja a bér
ből és fii.etésből élőket. Erek fi
gyelembevételével behatárolt
nak látszanak a bérintézkedési 
lehetőségek. 

A MÁV Rt. szervei.ete jelen
tős mértékű átalakulásban van, 
fgy teljesen új bérrendszer kidol
gozására csak a szervezet stabi
lizációjának, és gazdasági hát
terének megerosödésekor - ta
lán évek múlva - lesz sikeres 
lehetőség. 

A jelenleg hatályos besorolá
si és alapbérrendszert kellene 
alapvetően továbbra is megtar
tani. A jelenleg hatályos rend
szernek a még meglévő, az ed
digi gyakorlatban megismert hi
báit kell kijavítani a továbbfej
lesztés során. A legelső és leg
fontosabb lépés a 6/1992. MüM
rendelet előírásainak módosí
tandó szabályozásba történő át
vitele. Szükséges ez azért is, 
mert a hivatkozott rendelet már 
1992. július l -jétől életbe lépett, 
de a MÁV Rt. még jelenleg sem 
alkalmazza. A hivatkozott 

MüM-rendelet előírásainak be
építésével szüntesse meg a mó
dosított szabályozás a fizikai 
dolgozók jelenlegi, a munkakö
ri tükrök alapján történő beso
rolását, amely gyakorlatot a hi
vatkozott rendelet életbelépése
kor hatályon kívül helyei.ett, és 
a 6/1992. MüM-rendelet alapján 
kerüljenek besorolásra. 

A felesleges viták, félreérté
sek és félremagyarázások elke
rülése érdekében a módosított 
szabályo:zás a munkaköröket ne
vesítve, a FEOR-ban leírtak si.e
rint sorolja fel pontosan megha
tározva, hogy az előírt feltéte
lek alapján milyen munkakörben 
milyen fizetési osztályokba so
rolhatók be a munkavállalók. A 
módosított szabályozás adjon 
lehetőséget arra, hogy az egyes 
gyújtőfogalmakon belül (mint 
például: átviteltechnikai műsi.e
rész, távközlési músi.erész stb.) 
a Szakági függelék munkakörök
re bontást adhasson meg. Ez 
nagy mértékben könnyítené, és 
egységesítené a besorolási eljá
rásokat. 

Az egyes szakágak aktív be
vonásával a munkáltatónak ki 
kell dolgozni �gy besorolási pél
datárat a MA V Rt.-nél meglé
vő valamennyi munkakörre vo
natkozóan egy közösen megálla
pított egységes minősítési elv
rendszer alapján. 

Szükséges lenne az is, hogy a 
módosítás során kapjon nagyobb 
hangsúlyt a munkavégzés minő
ségének elismerése. Az eddig 
alkalmazott gyakorlattól eltérő
en, végre történjen meg az össze
hasonlítás az ágazatok tevé
kenységi körei között a módosí
tás során a munkavállalók beso
rolásában, hogy a szabályozás
ban meglévó ellentmondások 
csökkenjenek. Legyen biztosítva 
a szakmunkások előrejutása a 
nagyobb képzettség megszerzé
se esetén, mert a jelenlegi sza
bályozás ezt nem biztosítja. 
Alapjaiban kerüljenek szabályo
zásra a szakmunkások szakirá
nyú képzettségével kapcsolatos 
elvárások, amelyeket a Szakági 
függelékben lehessen pontosíta
ni, részletezni. 

Élve a 6/1992. MüM-rendelet
ben adott lehetőséggel, biztosít
sa a módosított szabályozás a 
,,,szellemi foglalkozásúak ll-be" 
soroltak közül a nagy gyakarlat
tal rendelkezők, kiemelkedő tel
jesítményt nyújtók, és mindei.ck 
mellett középiskolai érettségi
vel, és felsőfokú szakképesítés
sel rendelkező munkavállalók
nak főmunkatárs kategóriába 
sorolását a szolgálati főnöksé
geken is. Ez a lehetőség legyen 
meg a szolgálati főnökségeken 
a ,,szellemi foglallwzásúak 111-
ba" soroltak közük az egyetemi, 

és főiskolai végzettséggel ren
delkezők esetében is. A MÁV 
Rt. szervezeti átalakításában 
bekövetkező kétlépcsős irányí
tási rendszerre történő átalakí
tás miatt kell alkalmazni az 
utóbbi javaslatokat. 

Az alapbér tarifái a jelenlegi 
rendszer szerint maradjanak, 
tehát minimumbért megállapító
ak legyenek. A kiemelkedő, na
gyobb teljesítményt nyújtó húzó 
réteg megfizetését egy alaposan 
átgondolt és kidolgozott pótlé
kalási rendszer biztosítsa a tel
jesítményorientált érdekeltségi 
rendszer kialakítása érdekében. 

Az egyes bérosztá(vok közöt
ti differencia a jelenlegi 10 szá
zalékkal maradjon, míg a szol
gálati időtől függő bértételek 
közötti differencia 5 százalék 
legyen, és a tarifa kezdő pontja 
(az alap szorzó) erőteljesebben 
közelítsen az állami minimálbér
hez, vagy érje el azt az átalakí
tást követően. 

Szükséges felülvizsgálni a je
lenlegi 14-es és 15-ös fizetési 
osztályok közötti 10 százalékas 
különbözetet, mert a jelenlegi 
állapot nem ösztönző a vezetői 
munkakörök betöltésére. Az 
említett két fizetési osztály kö
zötti át/épésnél 15 százalékos 
különbséget kellene megál/apl
tani, így talán a vei.etői munka
körök is vonzóbbá válnának. 

A sz.olgálati helyek csoportba 
sorolása a miiszaki szalcszolgá
latolaiál nem szükséges. Ezt már 
több éven át különböző fórumo
kon jeleztük, most csak megis
mételni lehet. A műszaki szak
szolgálatoknál, mint például a 
TEB szakszolgálatnál, a bizton
ságos üzemmenetet egyformán 
biztosúani /rei/ bármilyen osztá
lyú a szolgálati hely, a munka
vállalók képi.ettsége pedig azo
nos. A jelc.nlegi létszámkeretek 
alapján végi.ett csoportba soro
lás semmiképpen sem jó, mivel 
az eúósorban forgalmi területe
ken a kis állomások csoportba 
sorolását van hivatva elvégez
ni. Amennyiben a módosítás so
rán a tárgyaló felek mégis ra
gaszkodnának ezen minősítési 
tényező megtartásához, akkor 
javasolható, hogy a minőségi 
tényezóket vegyék figyelembe a 
műszaki szakszolgálatoknál a 
csoportba sorolásnál (tehát a 
munkavállalók iskolai végzett
ségi szintjét, képi.ettségét stb.). 
Mindei.ek figyelembevételével, 
a leírtak alapos átgondolásával 
a módosítás során talán még a 
fizetési osztályok számának 
csökkentésére is lesz lehetőség 
a bérbesorolási és alapbérrend
szer módosítása során. 

Vass Zolt,n 
Hvköl.lésl & Biztolftó

berendemi Főnökség Debrecen 

Tóth Mihály esztergályos mester 

I. telep 11. telep 
6769 Pusztaszer, Felszabadu1's u. 17. 6760 Kistelek, Erzsébet u. 48. 
Tel./fax: 62-375-279 Tel.: 62-364-SSS Fax: 62-364-774 

Ön is vegye igénybe a hazai és az export piacon több évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkező gépipari vállalkozásom szolgálatatásait! 

Vállaljuk: 
• hasz.ongépjármúvek, mezőgazdasági gépek, mozdonyok és vasúti járművek 

alkatrészeinek gyártását, 
· fémszerkei.etek, fémtömegcikkek és 
· hajtóművek készítését. 

Fogaskerékgyártás felsőfokon: 
· egyedi és sorozatgyártás, 
· teljes típus- és méretválaszték (m= l -16 mm, d=20-1200 mm) 
· mart és köszörült kivitelben. 

A minősiget a magyarországi élvonalba tartozó 
gépparkunk biztos(tja az Önök számára. 

További részletes információval az alábbi címen állunk rendelkezésükre: 
6760 Kistelek, El7.Sébet u. 48. Telefon: 62/364-SSS TeVFax: 62/364-774 

Tódr MU.4/y 
forgácsoló vállalkozó 

BÉRTÁRSYAI.,ÁS 

Egyelőre nincs meg 
Szerkeszt6ségünkt61 egyre ffibben érdekl6dnek az 1996. évrt ... ..-

1

111■.1 

Magyar Vasutasban mb megírtuk:, szeptember 18-'8 megkt„lM a 
Rt. és a reprezentatív szakszervezetek kö:wtt. Az eltelt ld6s�--
legnagyobb sajn,lat,ra érdemi el4re�pés nem ffirtént. Úgy gOlldlli • • 
ló köuead,s,val megprób61juk bemutatni a t,rgyalófelek '"6'1••• ... 
tudunk beaz,molnl. 

1995. szeptember IS. 
A bértábla 30 százalékos nö

velését javasolja 1996-ra a Moz
donyvezetők Szakszervezete a 
MÁV vezetőségének. A javas
latot a Mozdonyvezetők Szak
si.ervei.etének közgyűlésén adta 
át Borsik János, a Mozdonyve
i.etők Szakszervei.etének ügyve
i.ető alelnöke a MÁV vei.etősé
gének. 

A Mozdonyvei.etők Szakszer
vezetének közgyűlésén Ri$Ó 
Zoltán kifejtette: ha a MA V 
modernizációs üzleti stratégiá
ját következetesen végrehajtja, 
a vasutasok jelenleg az ipari át
lag alatt lévő átlagbére lényege
sen meghaladja majd az ipari 
átlagbéreket. 

1995. szeptember 19. 
A Vasutasok Szakszervezete 

összességében 3 9 százalékos 
bruttó keresetnövekedést tart 
szükségesnek a jövő évben. 

Az idén ugyanis - mint azt 
Győri István, a Vasutasok Szak
szervei.etének alelnöke elmond
ta - a vasutasok reálbérének 
csökkenése eléri a 17-18 száza
lékot. A VSZ javasolja az alap
bérek 2 5 százalékos növelését, 
a 13. havi fizetés rendsi.erének 
visszaállítását, valamint az ön
kéntes nyugdíjbiztosítás bevei.e
tését. A bérnövekedés mértéke 
pedig nem függhet a MÁV 
létszámcsökkentési stratégiájá
tól. 

A MÁV Rt. jelenlegi számí
tásai szerint személyi jellegű 
kiadásokra 15 százalékkal töb
bet fordít majd 1996-ban, mint 
az idén. Ez a bérfejlesztésen kí
vül egyéb pótlékot és juttatást is 
magában foglal. Minderről Ma
gos György, a MÁV Rt. vezér
igazgató-helyettese adott tájé
koztatást a tárgyalásokat köve
tően. 

1995. szeptember 21. 
Nem köi.eledtek az álláspon-

tok a MÁV és a vasutas szak• 
szervezetek közötti csütörtöki 
bértárgyalásokon. A MÁV jöwl 
évi bérfejlesztési javaslatában 
1 S százalékos jövedelemnöve
kedést ígér, ami mindössze 10 
százalékos alapbérfejleszté1t 
tartalmaz. Emellett kilátásba he
lyezték, hogy hozzájárulnak a 
MÁV vasutas nyugdíjpénztár• 
hoz és decemberben, illetve vas
utasnapon teljesítményjutalmat 
fizetnek. Mindezt Szabó Tiw,
dar, a MÁV si.emélyügyi igaz
gatója ismertette. 

A tárgyalás egyetlen eredm6-
nye, hogy a MA V teljesíti a 
szakszervezetek igényét, 6s 
pénzügyi támogatást nyújt a vas
utasok nyugdíjpénztárához. A 
MÁV bérfejlesztési javaslatát a 
szakszervezetek azonban elfo
gadhatatlannak tartják, s ne
hezményezik, hogy nem vett 
részt a tárgyaláson a MÁV ve
zérigazgatója. Ez ugyanis nem 
segíti a megegyezést. 

1995. október 10. 
A sajtótájékoztatón dr. Már

kus Imre szólt arról, hogy a V•
utasok Szaksi.ervei.ete 39 száza
lékos bérköveteléssel lép fel 
1996-ra vonatkozóan, s ez véle
mén yük szerint reális, mivel 
mindössze az 1995. évi színvo
nal megtartására elég. Ismeretes, 
hogy a MÁV eddig 15 százal6-
kot ajánlott a dolgozóknak. Az 
elnök hangoztatta: az idén hé
rom és félezer dolgozó hagyja el 
a MÁV-ot önként, feltehetően az 
alacsony bérek miatt. 

1995. október 12. 
A vasutas bértárgyalásokon 

nem közeledett a MÁV és a 
szakszervei.etek álláspontja • 
jövő évi bérfejlesztéseket illet6-
en. Rigó Zoltán, a MÁV vezér
igazgatója, aki ismételten mea
jelent a tárgyaláson, hangsúlyoz
ta: nemcsak a MÁV-tól kell 6j 
bérfejlesztési javaslatot várni, 

, , ,, 

MA V V ASJARMU 
Járműjavító és Gyártó 

Tevékenységi körünk: 

- Bz motorvonat fővizsga, Bz motorkocsi konu� 
komfortos(tása, Br.x átalak(tása motorkoalv6, 
Br.x komfortos(tása 

-4 tengelyes személykocsi fővizsga, szemllyualforgi 
javítás, személykocsik, teherkocsik és df� 

kerékpárjainak fővizsgája, fődarabjainak is 
javítása és felújítása (PRÁGA 2M70 típ. l,tljtóld, 

irányváltók, légtartályok, klf. motorok ... ) 

- teherkocsi részlegvizsga, futójavftás, fővlag11 � 
t(pusoknál: Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Gags, L11, Bafll}i 

- vasúti nosztalgia járműjav(tás 

- emelőgépek, kötöző elemek vizsgálata, jtlt1/tb11 á • 

- láng és plazmavágás, szemcseszórás 

- acél- és alum(niumszerkezet-gyártás, szerdis 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgáaolmllL 

, , ,, 

MAVVASJARMU 

9700 Szombathely, Szöv 

Tel./fax: (94) 313-3 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 
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SOK-SOK KÉRDŐJEL 

Az új megváltó: 
PROFITCENTRUM 

A veszteséges mellékvonalak átváltozásának csodája 

817.onyira még sokan emlékez
nek arra az illampolgirok ide
geit bonoló tavalyi korminy
zatl elképulésekre, hogy több 
sziz kilométeren a mellékvo
nali vasúthilózatot fel kell szi
molni. Az onzig minden tijin 
felhiborodást kiviltó tervek 
azóta (időlegesen) lekerültek a 
napirendr61, de mintha más 
intézkedések bitterében to
vibbra Is ez illna. 

A MÁV Rt. vezetésében né
hány új ember, új tervekkel je
lentkezett: profitcentrum. Pedig 
a mellékvonali profitcentrum 
tekintetében igen sok kérdés fo
galmazódik meg. Sajnos, az 
érintett térségek szolgálati veze
töi, munkavállalói tanácstala
nok: kérdéseikre érdemleges 
választ nem kaptak. Pedig jó 
volna, ha az elöttünk álló nehéz
ségeket a gazdasági vezetés a 
dolgozókkal közösen oldaná 
meg. Nehéz elképzelni, hogy·a 
homályosan körvonalazott, de 
1996. január elsejétöl minden
képp bevezetésre kerülö intéz
kedéseket a vasutasok örömmá
mora fogadná. 

A néhány fórumon elhangzó 
szűkszavú tájékoztatók alapján 
egyelöre csak annyi tudható, 
hogy várhatóan november else
jétöl kinevezik a vezetöket és 
elsödleges feladatuk lesz az úgy
nevezett üzleti terv elkészítése. 

A minimális adminisztratív 
létszámmal működö, a fuvaroz
tatók igényeihez igazodó rend
szer kiépítése tehát a cél. Az 
alapellátást kell szolgáltatni, 
esetleg saját kockázatra, ha a 
bevételek nagyobbak a kiadás
nál, még szolgáltatásbövítésre is 

sor kerülhet. Az itt dolgozók -
vezetök és munkavállalók -
sajátjulcként kezelnek mindent, 
és a személyes felelősségvá/la
lásuknak is köszönhetően minő
ségi javulás várható. A vezető 
az infrastruktúra vasúttól rendeli 
meg „ a pá(l'a legalább jelenle
gi állapotát biztosító" munkála
tokat. A kereskedő vasúttól bér
leti díj ellenében kaphat moz
donyt, kocsit, személyzetet. A 
vezetö további feladata a kap
csolattartás polgármesterekkel, 
az intézmények és iskolák veze
töivel, illetve végül, de nem 
utolsó sorban a fuvaroztatókkal. 

Első hallásra tehát minden 
szép és jó. Emlékezzünk azon
ban: mintha egykoron a Terüle
ti Árufuvarozási Tanácsadó és 
Értékesítési Irodák létrehozása
kor is hasonló jelszavak hang
zottak volna el: .. Közvetlenebb 
kapcsolat a fuvaroztatókkal ... ". 
,.Fuvarszerzés ... ". Aztán új iro
dák, telefon, fax, gépkocsihasz
nálat... Mi lett az eredmény? 
Nem az ott dolgozók hibája: 
mindenki feje felett megmarad
tak a kisfcinökök és nagyfönökök, 
a felügyelők és osztályvezetők, 
akik pontot tehetnek az i-re. 

Mélyedjünk csak el a kulcs
fontosságú büvös szavak között. 

Fuvar. ez feltételez megfele
lö mennyiségü - a fuvar telje
sítéséhez szükséges - eszköz
parkot. Hogyan fog kocsit biz
tosítani a kereskedő vasút, ha 
a jelenlegi menetrendben meg
hirdetett vonatokhoz sincs elég 
személykocsija? 

Miként működhet a rendszer, 
ha a profitcentrumba majd a je
lenleginél is több ügyfél még 

több igényt támaszt, amikor már 
most is csak többhetes késéssel 
tudunk megfeleli! teherkocsit 
biztosítani számukra? A nyári 
szezonban fellép6 nagyobb uta
zási igények miatt hogyan tud 
további embert biztosítani az a 
szolgálati vezetö, aki már most 
is túlóráztat? 

Minimális adminisztratlv lét
szám: ami persze korszerú tech
nikával valósítható csak meg. 

Ha jelenleg sem telik a l 00 
fönél nagyobb szolgálati fönök
ségekre még egy hasmált fény
másolóra sem, ha nincs elég iro
dapapír, ha már a kalauzkulcs is 
hiánycikk, miböl hozzák létre a 
müszaki-technikai bázist? 

Közvetlen kapcsolattartás: 
gondolom csak gépkocsíval és 
rádiótelefonnal felszerelten le
het eleget tenni e kívánalomnak. 
Belegondolni is hátborzongató: 
mi lenne, ha a profitcentrum el
söszámú vezetője például a 84-
es mellékvonalon a 20 km/óra 
„gyorsasággal" száguldó Bz 
motorral lenne kénytelen elkáp
ráztatni partnereit. 

Felmerült még néhány kétely 
bennem: nem sorolom tovább 
ezeket, hiszen bármit teszünk és 
mondunk is - szélmalomharcot 
folytatva - véleményünk süket 
fülekre talál... 

El kell tehát fogadnunk Her
czog László helyettes államtit
kár véleményét, aki az áprilisi 
sztrájk kapcsán a MÁV Rt. mun
kaügyi kapcsolatait elkeserítő
nek nevezte. 

Csáki Zsigmond 
szb-titkár 

Kii-Kápolna 

Intercity-kocsik 
légkondícionálása 

A MÁV 1993-ban indított korszerűsítési programjának alapján üzemünk, a MÁV 
Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft., az eltelt időszakban 75 darab kiöregedett, 
forgalomra alkalmatlan vasúti kocsi felújítását végezte el. 

Az igény az volt, hogy a kocsik részt tudjanak venni az induló városközi forga
lomban és a mai igényeknek megfelelő utazást biztosítsanak. 

A tervezésnél törekedtünk arra, hogy a belső kialakítás esztétikus legyen, és az 
utazóközönségnek kellemes komfortos utazást tegyen lehetővé. 

A kocsi megjelenése azt sugallta, hogy klímab�rendezéssel van ellátva, ezért a 
nyári utazásnál az utasok hiányolták a kocsik klimatizálását. 

Az utasok és az üzemeltetők igényére kifejlesztettünk egy klimaberendezést, amely 
a nyári utazásnál jelentkező reklamációkat megszüntetheti. Ezzel a berendezéssel 
1995-ben 5 darab első osztályú és 1 darab bisztrókocsit szereltünk fel, amelyeknek 
július és augusztus hónapban volt a próbaüzemük. Az üzemelés során szerzett ked
vező tapasztalatok alapján a MÁV-vezérigazgatóság az össz.es átépített INTERCITY
kocsinál igényli a klímaberendezés beépítését. 

A megrendelés alapján az 1996-os menetrend változásig üzemünk a forgalomban 
lévő összes INTERCITY-kocsinál beépíti a klímaberendezést, biztosítva ezzel az 
utasok minél kulturáltabb, komfortosabb és kényelmesebb utazását. 

(x) 

Október 17-ei dönt' 
A vasútegészségügy 

gondjai 
A MÁV eégszségügy helyu

téröl dr. Tari Endre vasútegész
ségügyi igazgató tájékoztatta a 
Kö�ponti Uzemi Tanácsot 
(KUT). A tanácskozáson az 
igazgató elmondta: a Bokros
csomag bevezetése miatt a fog
lalkozás-egészségügy munkálta
tói feladattá vált, így a finanszí
rozás is a MÁV Rt.-re hárul. A 
táppénzes állományba vétel 
ezentúl nem üzemorvosi feladat, 
hanem a háziorvos állapítja meg 
a keresőképtelenséget. A ve
szély abban rejlik, hogy a rész
munkaidös üzemorvoslás meg
szűnése miatt vasutasok kerül
hetnek nehéz helyzetbe, mivel 
nem találnak olyan háziorvost, 
aki elfogadná tölük kártyáikat. 
Dr. Tari Endre szerint a Vasuta
sok Szakszervezete által benyúj
tott kongresszusi határozat pil
lanatnyilag nem valósítható meg 
forráshiány miatt. A MÁV Rt. 
támogatja azt az elképzelést, 
hogy az ÖT A és a vasutas biz-

tosítók segitségével hozzák lét
re az Önkéntes Vasutas Egész
ségbiztositó Pénztárt. A továb
biakban az igazgató hangsúlyoz
ta, hogy bármi is történjen a vas
útegészségüggyel, az érdeklcép
vise/etek kapjanak ellenőrzö 
szerepet. 

Menetkedvevnényi 
változások 

A Központi Üzemi Tanácsot 
Rimóczi Béláné tájékoztatta a 
tervezett menetlcedvezményi 
változásokról. Felülvizsgálatra 
kerül a nyugdíjasok uta7.ási ked
vezménye, mely szerint az ed
digi 5 évről 10 évre emelkedik a 
minimális szolgálati idö az arc
képes igazolvány véglegesítésé
hez. Változás következne be az 
első kocsiosztá(vra jogosultak 
körében is. A tervezet szerint 
zöld színü arcképes igazolványt 
csak az intézői ranggal. illetve 
annál magasabb ranggal rendel
kezök kaphatnának. !gy azok a 
vasutasok, akik nem rendelkez
ne/e felsőfokú végzettséggel, 

, , 

IFJUSAGI TAGOZA 

Tapasztalatok és élménJ 

Vállalkozunk: 

MÁVDEBRE 
JÁRMŰJAVÍT 

4034 DEBRECEN,_FA 

- vasúti tartálykocsik bérbeadására 
- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és fővi 
- nyitott és különleges kialakítású teherkocsik (kami 

tartálykocsik, tartálytest gyártására 
- vasúti teherkocsi-alkatrészek és f6darabok gyártásán., 

(légféktöml6k, laprugók, ütköz6k stb.) 
- vasútüzemi célú, muzeális, nosztalgiakocsik felújítá 
- daruk, tolópadok, acélszerkezetek gyártására, javí 

Felvilágosítás: 
Vállalkozási osz 

Tel.: 52-346-800/283, fax: 
Vasúti telefon: 03-2 
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Uj vezetőség a SZVSE-nél 
A Sugedl Vasutas Sport Egyesület (SZVSE) tagjai sz.eptember 
lMn tisztújító közgy111és keretében új vez.et6séget vilasztottak 
mert lejárt a tánadalmi elnök és a hirom elnökségi tag mandá: 
tuma, H�lász Antal ügyvez.et6 elnök pedig nyugdíjba ment. 

A megJelent sportolókat, sportve7.etöket és vendégeket az ügyve
z:etó elnök kösrontötte, köztük Tóth Imrét, az üzletigazgatóság ve
z:etöjét, Szabó Milclósnét, a Vezérigazgatóság szociális ellátási osz
tályának vezetöjé� a BVSC vezetőit, továbbá a megye és S7.eged 
város sportvezetÖtt. A korábban megküldött írásos beszámolóhoz 
Halász Antal fúzött szóbeli kiegészítést: sikeres év áll mögöttük 
mondta, hiszen valamennyi szakosztályuk eredményesebben s1.ere
pelt a korábbi éveknél. Sportolóik eredményeikkel öregbítették a 
vasutas sport, az SZVSE és Szeged jó hírnevét. 

Atlétáik folytatták sikersorozatukat: 1994-ben 13, míg idén öt or
szágos bajnoki címet szereztek. Legeredményesebb versenyzöik: 
Kiss Ágnes, Szentgyörgyi Katalin, Dudás Gyula és Csabán /.ászló. 
Nemzetközi versenyeken is helytálltak: Sipos István szupermaraton 
futó a 2945 mérföldes TRANS-AMERIKA futóversenyt fölényesen 
nyerte, Szentgyörgyi Katalin az ifjúsági mezei világbajnokságon, 
Dudás Gyula a felnőtt Európa-bajokságon vett részt. Eredményeik
kel az országos szakosztályi rangsorban reményük van az elsö I O 
közé bekerülni. Birkózóinkná/ tapasztalható a legnagyobb fejlődés, 
hiszen ez évben 10 magyar bajnoki arany érmet nyertek. Négyen 
világ- vagy kontinens bajnokságon képviselték a magyar és a SZVSE 
színeit. Jelenleg öt válogatott keretta&Juk van. A labdarúgócsapat 
az új bajnokságot teljesen átszervezve kezdte, céljuk az NB 1/l-as 
tabellán az e/sók között végezni. Tájékozódási szakosztá(vuk fenn
állása óta a legsikeresebb éveit zárta. Legeredményesebben a fel
nőtt nök szerepeltek: közülük is kiemelkedik Oláh Katalin, aki a 
közelmúltban a németországi Detmo !dban megrendezett I 6. táj futó 
világbajnokságon a klasszikus távon világbajnokságot nyert. Ezzel 
ö a SZVSE elsö világbajnoka. A tájfutók egyébként öt magyar baj
nokságot nyertek, ebböl Oláh Katalin egymaga hármat. 

Az egyesület gazdálkodásáról szólva elmondották: a MÁV segí
tése ellenére nem kis gondokkal küszködnek, annak elfenére, hogy 
az egyesület eredményessége évek óta egyenletesen nö. Ezért JO· 
gosnak érzik, hogy az önkormányzati juttatásból nagyobb támoga
tást kapjanak. 

Az ügyvezető elnöki posztra kiírt pályázaton hat jelentkezöböl 
három pályázó felelt meg a követelményeknek. Az ügyvezetö elnök 
Szabó István, társadalmi elnök pedig dr. Árva Pál lett. Új számvizs
gáló és fegyelmi bizottságot is választottak, vezetőik Nyisztor 
Gyuláné, illetve dr. Sándor Csaba. 

Gellért József 

Találkozó 

A Vlllamoa Fenntart,11 
Ha6kHg Budapest Ke.. 
d p"yaudvar aakaurve
Dd blzoltl'&a l99S. aep
tember 22-'a nyugd(Jaa 
tal,lkoz6t szervezett. Az 
6aaeJ6vetelen k6zel ab 
nyugdfju, harminc meg
hívott bozzátanor.ó, & J6 
n6b'8y aktív dolgom vett 
r&zt. 

Az elhunytakról t6rtmt 
keueletteljet mqeml&e
:rá ut,n Mo/n,, s,,.,,,, 

Hb-tltUr k6azönt1Ute a 
me&Jelenteket, majd pe
djg N a&Y Józ:aef uol&álad 
velltt6 adott táj&oztatút 
a AJD6klig Eletir41, t6� 
nelml vl11zaplllanU1t 
nyújtva „a ngl az.ép kl6k
rll". 

A ayugdijuok k6nayes 
aummel k6alllnt& meg a 
azeretettelje1 megbfdat, 
egykori munkahelyük 
meai'togatáúaak lehet6-
ligft, a kapott aj,ad&ot, 
1 lllogy nem feledkeztek el 
róluk.. A ta1'1kow febir 
aatal mellett csal,dl ban
cutatú ö11zejöveteUE ala
kult ,t. 

M.S. 

Rudolf biztosító 
Az 1875-ben alapított Rudolf Biztosító és Se

gélyegyesület ez évben 120 esztendős. Hazai vi
szonylatban ez ritkaságszámba menő esemény. 
Az egyesület tagja lehet minden magyar állam
polgár, de nem zárkóznak el külföldi állampol
gárok tagságától sem. 

Az egyesület Rudolf Extra néven létrehozott 
egy új segélyrendszert, amely a fiataloknak és 
az időseknek egyaránt egy életen keresztül biz
tonságot nyújt. 

Az egyesület Hévízen, a korábbi MÁV EBSE 
üdülője helyén, egy háromcsillagos, az európai 
színvonalnak megfelelő szállodát épített fel. Az 
új létesítmény kettös funkciót lát el, közel száz 
féröhelyéböl harminc az egyesületi tagok ked-

vezményes pihenését, gyógyúdülését szolgál
ja, míg a többi kereskedelmi szálláshelyként ke
rül értékesítésre. 

A szállodában 44 kétágyas szoba és három 
lakos7tály várja a vendégeket. A szobák mini
bárral, telefonnal és színes televízióval vannak 
felszerelve. Az épület földszintjén étterem te
rasszal, söröző és drinkbár gondoskodik a ven
déglátásról. A parkolást az épület alagsorában 
24 személygépkocsi elhelyezésével oldottuk 
meg. 

Az egyesület további pih.::nési, üdülési lehe
tőségeket biztosít Parádfürdőn és Hajdúszo
boszlón. 

(x) 

, , , 
KESZENLETIDEJERE 

A MÁV. Rt. KSZ új 85/B. §-a alapján a munkáltatónak és a munkavállalónak 
lehetősége, hogy ......... (megfejdendő). Található: Vízszintes 1. Függőleges 12. és 
1'3-ban. 

Vízszintes: l. Beküldend6. 
10. Nem becsületes. 12. Keres
kedelmi TV-adó. 15. Finom sör
márka. 17. Tomboló siker (latin) 
19. Országos Választmány 20. 
Előadó (röv.). 21. Hátvéd a fo. 
ciban (angolul). 24. Híres finn 
futó (-R). 25. Munkácsy Mihály 
születési családi neve. 2 8. 
Élet... ... (feleségét). 29. Buda
pesti tudományegyetem (rövi
den.) 30. Becézett férfinév 
(vissza). 32. Az üres hordó te
szi. 33. Önköltséges (idegen szó
val). 37. Kalap, sapka (németül) 
(BRE). 38. Híres angol gróf. 39. 
Állatkert (latinul). 40. Pályaud
varok oldala. 43. Balogh Nán
dor Róbert. 44. Kicsinyítő kép
ui. 49. ABC tagja. 50. A legegy
sunlbb gép. 51. Támogatásban 
rés7.esül. (Valakinek a ...... van.) 
53. Lélek tükre! 

Fü1161ege1: 1. A MÁV har
mada! 2. S7.élsöséges (latin). 3. 
Nagy fele! 4. Azonos mással
hangzók. 5. MAKO egynemű 
betűi. 6. Süsü felének a fele. 7. 
Szovjet belsö elhárítás szerve 
volt (keverve) 8. John Lennon 
özvegye (-K), ... Ono. 9. Férfi 
családi nevek előtti rövidítés. 11. 
Vívásban találat (vissza) 12. 
Bekilldend6. 13. Beküldead6. 
14. -ban, -ben (latin). 15. Kagy-
161 kázülék, rövidítve. 16. Ke
leti aommd ország lakója. 18. 
Feszület felirata. 22. Els6 a be
takkömtt. 23. Smvjetunió utód
ja. 26. F6mpénz tekercs (-N, 
vissza nánetül) 27. A kiskakasé 

közismert. 28. Nagy medencé
be vizet enged. 31. Termelösro
vetkezet. 34. Nemes tulajdonsá
got. 35. Néma zakós. 36. Elekt
romos részecske. 41. Egyetem 
vezetője rövidítve. 42. Földet 
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egyik párja. 43. Brigitte Bardot. 
46. Villanykörte. 47. Angol igen 
(fölös ék.). 48. Azonos betűk. 
51. Kicsinyítő képzö. 52. Motor
kocsi betűjele. 

Össz.eállította: 
Bánsz.egi József 
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IDŐSEK VILÁGNAPJA A TÖREKVÉSBEN 

Jó lenne az év minden napján ••• 

Az Id6sek Világnapja - egy 
ENSZ határozata nyomán -
minden évben alkalmat kínál 
arra, hogy fokozott figyelmet 
fordítsunk az idősek megbe
csülésére. Hazánkban is lassan 
kialakulnak a hagyományai e 
szép ünnepnek. A Nyugdíjas 
Klubok Országos Szövetsége 
Budapesti tagozata és a Törek
vés Nyugdíjas Klub össz.efogá
sával október 4-
én a Törekvés 
Műv e l ő d é s i  
Központban kö
szöntötték az 
ünnepelteket. 

A vasutas és a 
,,civil'' nyugdíja
sokat György 
István, Kőbánya 
p o lgármestere  
k ö s z ö n t ö t t e .  
Négy budapesti 
klub öntevékeny, 
amatör művészei 
adtak műsort. 

A „Csili" mű
velődési házat ki
túnö versmondó
ja Illés Katalin és 
a táncdalénekes 
Garas Elvira 
képviselte. Az 
„Ikarus" klub 
Aran_r Páva 
együttese népda-

lokat adott elő. A budafoki klub 
tagja László Emília magyar nó
tákat énekelt, Visegrádi Ilonka 

és Berczky Pál cigánydalokkal 
aratott óriási sikert. A műsor 
Knoll István, a klubszövetség 
elnökének összefoglalójával ért 
véget. 

A megjelenteket az OTP 
szponzori segítségével, pogácsá
val és üdítővel láttuk vendégül. 

A megjelent 300 idös ember 
azzal a jó ér7.éssel távozhatott: 
megbecsüljük öket, törődünk 
velük, fontosak a fiatalabb nem
zedékek számára is. Jó lenne, ha 
az év minden napján ilyen sze
retet és figyelem venné őket kö
rül. Ezért kötelességünk megten
ni mindent, hiszen mindannyi
unk fölött múlik az idö! 

Swllősl Ilona 

A MŰVÉSZET BARÁT AI 
PÉCSI TERÜLETI BIZOTTSÁG 

Kulturális-művészeti élet 

Örömmel számolhatunk be, 
hogy területünkön igen élénk 
az érdekl6dés az Erkel Színház 
m(isorai iránt. A Vasutasok 
Szakszervezete már 35. éve 
folyamatosan sz.ervez bérletet. 
A bérlettulajdonosok száma 
megköz.eliti a százharmincat. 

Az operakedvelő kollégák sok 
élménnyel gazdagodtak az el
múlt évadban is (Carmen, Lom
bardok stb.). A kiváló szereposz
tás, rendezés mellett a zene 
szépségének mindig felemelő 
hatása van, mely igen sokszor 
hossz.antartó tapskösronetet vált 
ki. Külön élményt jelentett, hogy 
például az olasz nyelvű operát 
magyar vetített szöveg tolmá
csolta. Balettelőadásokon gyö
nyörködtető az értékes, óra
mű pontosságú bemutató. 

Ugyancsak kedvelik a több 
műfaJt játszó József Attila szín
házi vasutas bérleti előadásokat 
is. Jelentősen emelkedtek az új 
bérletek helyárai, ennek ellené
re itt 50 bérletesünk van. Kivá
ló szereposztás, igényes, nívós 
rendezés a jellemző. Nagy kö
zönségsikert aratott az elmúlt 
évadban az ,,Én és a kisöcsém" 
bemutatója. Nem sajnálják tehát 
az utazásokkal járó fáradalma
kat egy jó kikapcsolódást jelen
tő programra a színházJcedvelök. 
Kollégáink nevében köszöne
tünket fejezzük ki a Vas utasok 
Szakszervezetének a lehetösé
gek biztosításáért. 

Vidéki színházak iránt is je
lentös érdeklődés mutatkozik. A 
pécsi Nemzeti Színház az új 
évadban 100 éves. Szépen fel
újított környezet fogadja az ér
deklődöket. Az ünnepségre a 
köztársasági elnök is hivatalos. 
Itt közel 60 vasutas rendelkezik 
bérlettel az idén is, mellette még 
számottevő jegyigény tapasztal
ható. 

Az elmúlt évadban három al
kalommal csoportos látogatás
ra is sor került. A nyugdíjasok 
és családtagjai számára néhány
szor sikerült jelentős mennyisé
gú díjmentes jegyet biztosítani, 
amit örömmel fogadtak. A Fil
harmónia előadásaira szintén 
érdeklődés van. 

A kaposvári színház iránt 
ugyancsak jelentős az igény a 

környékbeli településekről. A 
Szegedi Szabadtéri Játékokra 
minden évben több szolgálati 
helyről is csoportos látogatáso
kat szerveznek. Mindezek mel
lett meg kell emllteni a többszö
rösen kitüntetett, elismerést és 
jó hírnevet szerzett pécsi Vas
utas Koncert Fúvószenekart. 
Baráti körének minden évben 
külön hangversenyt ad. A leg
utóbbmál az érdeklődök alig fér
tek el a Liszt-teremben, melyen 
Üzletigazgatóságunk vezetői is 
részt vettek. Igen forró hangu
latú, szinte véget nem érö taps
viharral jutalmazták zenekedve
löink. 

Pécsi Vasutas Művelődési 
Ház is színvonalas programok
kal jelentkezik. Nemzetközi 
Bridzsverseny volt korábban 
(Palatinusz, Tenkes), mely több 
mint 200 résztvevőt vonzott. 
Pécsi Napok alkalmával más
más tevékenységgel mutatkoz
tak be. Megrendezésre került 
Balatonbogláron a szavaló ver
seny 30 fö részvételével. Rejt-

vény/ejtő csapatbajnokságot 
szerveztek, melyen a mester csa
pat második helye7.ést ért el. A 
,.Család Éve" al1c:almával szín
vonalas műsorral jelentkeztek. 
Választási fórumok és nyugdi
jas rendezvények is emlékeze
tesek voltak itt. 

Összesen 8 alkalommal kü
lönféle témájú kiállítás került 
megrendezésre. Rendezésükben 
Pécs állomás Kultúr-váró tenné
beo festményekből, szobrokból 
és vasútmodellekböl volt kiállí
tás. A nagykanizsai Művelődési 
Ház igen aktív közművelődési 
centrum. Többek körott 89 is
meretterjesztő előadást rendez
tek itt, több mint 3800 résztve
vővel. Koncertekre, színházi je/
legú rendezvényekre és kiállítá
sokra került sor többeZies érdek
lödés mellett. A hagyományos 
táncos családi összejöveteleknek 
sikere volt. Gyermekeknek ját
szóházat szerveztek. Kirándulá
sokat és külföldi utakat. 

Dr. Kovács László 
területi kulturális szervez6 

Tisztelettel lrteslte• 
a s:állú6 vdllalatolu,t, hogy a 

�ZABÓ és FIA Kft.� 

a MÁV egyedi ftritl KOCSIZÁR 116rfl 
SZR-10 mGlnyac ldvltelben 

nem.zetköJJlea meafele14 v'-letWs alatt '816 
term&et k&zft. 

Megrenúlbiiűl wlrjal: 

2000 Suntendn, 

Kondor Biltl i,t 1. 

TeL: 26-JJJ.JIS. 



Elhunyt 
Menczer Tibor 

1-7. ilelmer.fa-ipari Dol-
loa6t Szabarvezeteinek .......,.bplut. ao-
lllCll6 hht Mencar Tillor, 
•JIIMll6& oln6b 61e16uk 
46. 6Y6ben vntlan hirti
llnl6gel elhunyt. Temet6-
16D :F•• 1y6aol6 
k61Dlt • ltetlltmapt 
•M 6saV....._ 
Saablaveale ii. 

, 

Evforduló 
Ati ..... lltalMÁVÓft418 
Moadoay.aell „ 3-5. -
alla: f1Rnfflf1fnlk2tM• 
..................... 
116tlllrded 

Az iltdolpP,....,,. .... 
6s volt 6voc161obt ..-.ue1 

mep1vjut 1995 • .,....,. 30-
8 14,00 6dl61 la1Nd6 ... 
p6ly• ld611tin „ a at k6-
vel5 ldkltlm ........_ 

Elctenta,a Misk3 
aebbr6a6n.a0� 
11'1 16vcJ 2 aoba, 1MIIY 
6mkomforlo1, telefODOI ,_ 
bol_.tennú, rel1mú, vli6ijJ 
51�-� 
nfl tae.omat budapati �t. 
6nkorm6nymi. 'fatY MÁV♦ 
kára. Minden mqoWI 6ftW. 
kel. K6Nm, a k6veibd • 
fonmmon hqyjon ilzeneteC, 
majd viuzahivom: 04/18-32, 
06/1-185-8707! 

VASUTAS KOLLÉGÁKNAK AJÁNLJUK 
Társas utak, valutaváltás kedvezménnyel, vasliti 

helybiztosítás, repü16jegy értéltesftés. 
v.ú.jukfldeld6cléliike B6vebbinfonmd6Uucltinkban. 

GWK - MÁVTOURS iroclti: 

1062 lp. ,._ kit. 62. 
Tel.: 269-5'22 / 269-1602 
Fax.: 7169-5415 / 269-lfim. 

ma1p....,_ 
,..... 11ltt-L 
(Dtli Pu.) 

Tel/falc 201-8365 
M:213-0381 

1m1p.mcs-a.u 
Tel.: 111-4025 / 111-2442 
Fax: 111--0061 

1051 lp. Kfg6a. 2. 
'Jel. 118-3738/ 266-6814 
Fu.. 211í6-M13 

_...., 
K.azinlzy u. 3. 
Tel./fu: (46) � 



Bemutatkozik 
a VSZ Szombathelyi Területi Bizottsága 

Kedves Olvasó! 

A VSZ Szombathelyi Területi Bizottsága nevében köszöntjük Önt. Örülünk, hogy Ön is kezében tartja a Magyar Vas
utast és,így alkalmunk va� arra, hogy bemutatkozzunk. 

A MA V Szombathelyi Uzletigazgatósága területén 6823 munkavállalóból 38S6 tagja van a Vasutasok Szakszervezet
é�ek. A te��letünk�n működő MA V tulajdonú kft-k közül öt kft. dolgozói is a mi szakszervezetünk tagjai. A területi 
bazottság kozvetlenul 28 alapszervezet munkáját irányítja, valamint az itt működő de más középszervezetekhez tartozó 
alapszervezetek munkáját segíti. 

' 

Az alapszervezetek érdekvédelmi tevékenységét a szakmai bizottaágokon keresztül látják el, és ezek tárgyalnak a part
ner gazdasági vezetőkkel. Felismerve a középvezetők szerepének fontosságát 1995. augusztus 9-én megalakult a VSZ 
állom�_sfő�ö� tagozata, amely)61 epüt�működik az üzemviteli szakmai bizottsággal. 

Teruleb Bazottságunk hosszu távu célJa: olyan érdekvédelmet akarunk megvalósítani, amely nem szakad el a gazdasági 
és politikai környezet realitásaitól, de biztos munkahelyet, jövedelmet és egzisztenciát nyújt a tagságunk számára. Olyan 
szerve�etet akarunk, amely megfelelő időben és helyen ieformálja a tagjait. Minden téren nyitottak akarunk maradni, 
valammt hatékony érdekvédelmi kapcsolatot szeretnénk fenntartani a tánszakszervezetekkel. Céljaink megvalósítása 
érdekében összefogunk és reméljük, továbbra is sokan csatlakoznak hozzánk. 

ÁRA: 11 Ff 

Karádi László 
VSZ Szombathelyi Területi Bizottsága titkára 

XXXIX. évfolyam, 21. szám A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1995. NOVEMBER 8. 

Kedves Barátaink! 

Az 11tóbbi hónapokban az or
svigban megint irer,J,etően erő
södik az egyre tömegesebb /e
szakadásból, reminytelensig
ből fakadó elkeseredett hang11-
lat, ami igen könnyen az egy-
11ubsal szembeni türelmetlen
sig is az agresszivitás növeke
disiher., illetve a gyűlölködist 
gerjesztő ideológiák tirnyerisi-
1,ez vezethet Az első jelek •lir 
•a tettDt irltetők a hitlcöu,api 
is II politilc«i iletben is. Ennek 
a jogos okokból fakadó, de ve
sr.ilyes irányba m11tató tenden
ciának csak mi, hitlcöu,api em
berek, 11 közvileminy is a civil 
társadalom szabhatllnk gtitat 

Er.irt a Tigy a gyűlölet ellen! 
keZtleminyezés 1995. november 
S. is december 10. - az Embe
ri Jogok Nemzetközi Napja -
között Tigy II gyűlölet ellen! 
hónapot szervez. Ennek kereté
ben a reprezentatív vas11tas
szakszervezetek - közöttük a 
Vas11tasok Szakszervezete -és 
a MÁV Rt segitsigive/ novem
ber 5-in egy Tigy a gyűlölet el
len! vonatot indit11nk, amely 
egy hónapon keresztül az orsZJÍ
got jtirja, szamszidainkat is 
Meglátogatja. Lehetősiget nyújt 
Mindenkinek, aki tenni akar 
azirt, hogy iletünket ne mér
gezze meg a gyűlölet, hogy he
lyi kezdeminyezisekkel, ren
dezvinyek,fón1mok, koncertek, 
•ás eseminyek szervezisivel 
táMogassa kezdeményezésün
ket 

A vonat egy mozgássirültek 
sviMtira is megköullthető „Be
sr.iljünk Egymással!" /ór11m
kocsit, zene-kocsit, valamint 
e,y gyermekrajz, / otó is /est
•iny kitillítást visz magtival 
Helyi kirisre a vonat, menet
rend keretein belül, mindenütt 
Megáll 

Ezzel egy idejűleg a Tigy a 
gyűlölet ellen! kezdeminyezés 
gyerekrajz- is „Neked mit jelent 
az emberi jog'!" ptilytizatot hir
det tilta/tinos is kör.ipiskoltisok 
riszire. A rajzakat a vonatra 
kell e/j11natni, a kirdisre adon 
válaszokat pedig a /ór11m
kocsiban elhelyeun papir ,,/a
lakra" kirjük /e/Imi A nyertes 

TÉGY A GYŰLÖLET ELLEN! 

1995. november S. 12 óra, 
Budapest Nyugati pályaudvar: 

elindul a „ Tégy a gyűlölet!" ellen vonat 

A vonatvezető: 
Palotai Árpád 

pályázatokat a vonat megirke
zisekor, december 10-in a Tigy 
a gyűlölet ellen! hónap záró 
koncertjén ismertetjük. 

Menetrend 

Három ivvel ezelőtt 300 000-
en jelezték aláírásukkal, hogy 
tenni akarnak azirt, hogy a ma
gyar társadalmat ne szakitsa 
szil a gyűlölet 

Ma a"a kirünk mindenkit, 
gyereket is felnőtteket, a helyi 
civil szervezeteket is egyházi 
szemilyisigeket, hogy novem
ber S-e is december 10-e közön 
saját környezetükben minden
ki tegyen valamit azért, hogy 
i/etiinket ne Jertór,J,esse meg a 
gyilkos gyűlölködis! 

Kérünk mindenkit, keZtlemi
nyezéséről feltétlenül irtesitse 
a „ Tigy a gyi_lölet ellen!" 
sajtóköt.pontját TeU/ax (06-1) 
351-77-49. Suretnink 11gyanis 
naponta tájikoztatni az orszá
gos és a helyi midiát, amelyek 
támogatását ezúton is kirjük: 
tegye1c khetővi, hogy a Tigy a 
gyűlölet ellen! hónap keretiben 
szervezett kezdeminyezisek 
mindegyike, a legkisebbtől a 
legnagyobbakig, megfelelő 
nyilvánosságot kapjon. 

a Tigy a gyűlölet ellen! 
/e/1,ivás kezdeminyezői 

A „Tégy a gyűlölet ellen!" vonat állomásai 
november 5. 14.20 Győr 
november 10. 10.00 Wulkaprodersdorf (Ausztria) 

14.10 Szombathely 
november 11. 12.10 Sopron 
november 12. 10.00 Veszprém 

14.00 Székesfehérvár 
november 17. 12.00 Nagykanizsa 
november 18. 10.00 Koprovnica (Horvátország) 

14.00 Kaposvár 
november 19. 10.00 Pécs 
november 24. 13.40 Palic (Jugoszlávia) 
november 25. 10.00 Szeged 
november 26. 10.00 Békéscsaba 

15.00 Curtici 
december 1. 12.00 Debrecen 
december 2. 10.00 Nyíregyháza 

14.50 Csap 
december 3. 10.00 Kosice (Szlovákia) 

14.10 Miskolc 
december 8. 9.00 Eger 

14.00 Hatvan 
december 9. 9.05 Püspökhatvan 
december 10. 9.00 Szolnok 

14.00 Budapest Nyugati pályaudvar 

, , ,, 

MA V V ASJARMU KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-313 

RADIKALIZÁLÓDÓ SZAKSZERVEZETEK 

Demonstrációk, sztrájkok 
Az események - úgy tűnik - azokat igazolták, akik „forró őszt„ 

jósoltak 1995-re. A Horn-kormány hivatalba lépését követ6 várako-
2'.ás, a megelőlegezett türelem elfogyott: a munkavállalók kömtt eg� 
nő a társadalmi elégedetlenség a csekély mértékű jövő évi bérem&,. 
lésről szóló hírek hallatán. 

A munkavállalók a „nyitányt" október 30-án a Paksi Atomerómai
ben ,,rendezték" meg. A Villamosipari Dolgozók Szakszervezeti 
Szövetségének 20-25 százalékos béremelési követelését a bakonyi, 
a dél-dunántúli, majd a tiszántúli áramszolgáltatók figyelmeztd6 
munkabeszüntetéseivel nyomatékosították:. Sztrájkbizottság alakuh 
a Tiszai Vegyi Kombinátnál, a jövő héten tüntetnek az egészség
ügyiek, a pedagógusok, december elején pedig a honvédségi és a 
rendőrségi alkalmazottak. Lapzárta után értesültünk anól, hogy már 

a köztisztviselők is sztrájkkal fenyegetőmek. Elszántságukat jól jel
lemzi: nyilvánosság előtt bejelentették azt is, hogy bár ,,a köztiszt
viselők a munkát nem szüntethetik be a törvény értelmében, viszont 
saját érdekeik védelmében erre is sor kerülhet". 

Radikalizálódnak a szakszervezetek. Szaporodnak a demonstrá
ciók és a figyelmeztető sztrájkok. A munkabéke fenntartása azon
ban mindannyiunk elemi érdeke. 

k. 

... Aktuális 
Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szaksz:erveze
te elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szakszervezeti 
tagság érdekeit. 

Úgy tűnik, a szakszervezetek és a MÁV vezetése között 
folyó tárgyalások idejére a propaganda egyre nagyobb teret 
hódít magának. Az még érthető, hogy minden szerepló ter
mészetes érdeke, hogy saját állásponját minél hatélwnyab
ban tudja közvetíteni az ország közvéleménye felé, s érveik 
minél meggyőzőbbek legyenek a vasutasok előtt. Az azon
ban már nem mindegy, hogy a munkavállalókhoz eljutó hí
rek milyen mértékben közvetítenek hiteles információkat. il
letve mennyire manipulálják a közhangulatot. 

Sajnos, a MÁV Rt . .,MÁS EZ A MAV" című kiadványai
ban, illetve más sajtótermékeiben sokkal inkább felfedezhe
tők a mindent lehengerlő, propaganda-hadjárat elemei, mint 
a vitathatlan tények higgadt bemutatása. E jelenség mellett 
nem mehetünk el szó nélkül. 

A szakszervezeti követeléseink megfogalmazásalwr min
denekelőtt a vasutasok megélhetési lehetőségeit, a MÁV Rt. 
gazdasági helyzetének elemzését, az ország költségvetésének 
realitásait és a várható adótörvények hatásait vettük alaT 
pul. Szakszervezeti követeléseink tehát tagságunk megbízá
sából, a külső körülményekhez igazodva, szakmai érvek alap
ján fogalmazódtak meg. Ha leegyszerűsítjük a helyzetet. nincs 
többről szó, mint arról, hogy a munkaerő újrateremtéséhez 
biztosítani kell a feltételeket. Ennek fedezetét egyedül a bér 
szolgáltatja. 

Tény (és ezt a MÁV vezetése is elismeri!), hogy az utóbbi 
években a vasútnál átfogó műszaki fejlesztésre nem került 
sor, ezzel szemben a létszámcsökkentés folyamatos volt. A 
most tapasztalható teljesítménynövekedés hátterében tehát 
az „emberi tényezők" játsszák az elsődleges szerepet. A vas
utasokra eső terhek folyamatosan nőnek, amit a túlórák és a 
kiadatlan szabadságok növekedése is alátámaszt. Ebben a 
helyzetben a munkáltató nem szakmai, hanem érzelmi érve
ket soralwztat fel a munkavállalók és a szakszervezetek szem
beállítására. 

A. hangulatkeltés nem a megegyezés irányába vezet - ezt 
már a korábbi konflilaushelyzetekben is tapasztalhattuk. 

A. Vasutasok Szakszervezete elutaslt minden olyan meg
nyilvánulást, amely szakmai csoportok, vezetők és vezetet
tek, munkavállalók és szakszervezetek közt ellentétek szltá
sára alkalmasak, hiszen ezek mindig csak a valós problé
mákról terelték el a figyelmet. Nem lehet érdeke senkinek -
saját, vélt igazát bizonyítandó - olyan eszközöket bevetni, 
amely a bérmegállapodás megszületését követő időszakra is 
ráveti az árnyékát. A jövóben is együtt kell majd dolgozniuk 
azoknak, akiket ma esetleg ma egymással szemben 
ugrasztanak. 

Szakszervezeti tagságunk nevében visszautasítunk tehát 
minden olyan rágalmazást (mint például ami a Vasutasvilág 
olaóberi számának 5. oldalán látott napvilágot), amely a bé
rekért síkraszálló szakszervezeti vezetőket „felelótlen 
követelózóknek "nevezi. Akiknek minimális intelligenciájuk 
sincs, .. buta - demagógok, s a MÁV szakszervezetébe a múlt 
rendszert képviselve szivárogtak vissza". Ebben az írásban 
az állították, hogy „ a MÁV szakszervezetei fizetésemelést 
kérnek azoknak, akik már eleve többet keresnek. mint a ma
gyar munkás általában ". Ezzel az utóbbi állítással szemben 
mi többször elmondtuk már: az átlagbérek alakulására tett 
megállapítások félreértésre adnak alkalmat, ha figyelmen 
kivül hagyják a több tízezer vasutas többműszakos foglal
lwztatását (műszakpótlék) és a jelentős mértékú rendkívüli 
munkavégzések (túlóra, készenléti szolgálat) tényeit. 

Mi a reálbérek (a munkabér valóságos értéke) jövő évi 
csökkentésére vonatkozó terveket tartjuk elfogadhatatlan
nalc. A vasutasok reálbére az év végére - s ezt a MÁV Rt. 
hivatalosan is elismeri - körülbelül 20 százalékkal csök-
ken. Szakszervezetünk ezért 

� 
tartja reális követelésnek 

� h 
azt, hogy 1996-tól az inflá- I 
ció mértékét meghaladó 
mértékű bérfejlesztésben 1 
részesüljenek a kollégáink. 

Az 1-NJ-vel - vasúti járműjavítás 
- fémmegmunkálás 

kedvezőbben: - acélszerkezet-gyártás 
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Két kongresszus 
* 

1995. október 5-7-én került sor a Görög Vasutasok Szakszer
vezetének 21. kongresszusára, amelyen 13 orsi.ág vasutas-szakszervezete képviseltette magát. A Vasutasok Szakszervezetét dr. 
Márkus Imre elnök és Györi Ist
ván alelnök képviselte. A kongresszuson a görög közlekedési 
miniszter támogatásáról biztosi
tolla a vasútal, a vasutasokat. Kérte, hogy a szakszervezet is tegyen meg mindent a vasút fejlesztése érdekében. A vasút helyzetéről szólva a vezérigazgató többek között arról beszélt, hogy addig, amíg Európában építették a vasutat, náluk felbontották. Ennek mára az lett az eredménye, hogy igen elavult a görög vasút. k. 

1995. szeptember 27-29 között tartotta 15. kongresszusát az 
Osztrák Vasutas Szakszervezet. A kongresszuson 18 ors7..ág 28 vasutas-szakszervezete vett részt, köztük volt a három magyar reprezentatív vasutas-szakszervezet küldöttsége is, a VSZt Györi István alelnök képviselte. A kongresszuson megjelent 
Vranitzky szövetségi kancellár is, aki beszédében a szolidari
tás fontosságával, a s7.akszervezetekkel való folyamatos párbe
széd szükségességével, a szoci
ális biztonság kérdésével foglalkozott. Az osztrák közlekedési miniszter hozzászólásában egy 

ésszerűen átszervezett új vasút 
kialakítását tartotta fontosnak. Véleménye srerint ezt a gondolatot kell, hogy támogassa és képviselje a politika és a szakszervezet egyaránt. ,,Egy esetle
ges vasútvonal megszüntetését 
háromszor is meg kell gondolni 
mielött döntés születne" -mondta. A kongresszuson a küldöttek meg\·álasztották a vezető testületeket és tisztségviselőket. Annak ellenére, hogy ez évben Franz llums kollégát s1.0-ciális miniszternek nevezték ki, ismét biz.almai kapott: ÚJra megválasztották az Osztrák Vasutas Szakszervezet elnökének. 

OKTATÁS-TOVÁBBKÉPZÉS 

, 

Erdekes tematikák 
A VSZ Távközlési-, Erősára
mú, és Biztosítóberendezési 
Intézőbizottság háromnapos 
kőszegi tanfolyamával néhány 
hete megkezdődött a Vasuta
sok Szakszerve:r,ete 1995/1996. 
évi szakszervezeti tisztségvise
lőinek oktatása. Az elnökség által elfogadott képzési terv alapján a területi bizottságok elkészítették helyi képzési terveiket, amelynek táblázatos összefoglalóját közreadjuk. Amint azt a képli:si terv is 'tartalmazta érdekes tematikákat állítottunk össze a tisztségét hossz.abb ideje ellátó gyakorlott sz.akszervezet1 biwttsági titkároknak és a biz.alm1aknak, illetve a különböző sz.akszervezet1 tisztségekre alkalmas kollégáink számára. A titkárok to

vábbképzése sokkal inkább a feladatok gyakorlati megoldásához 

kapcsolódik és szeretne segítséget nyújtani, míg a leendö tisz1-
ségviselök részére átfogó ismereteket szeretnénk közvetítem. A z.avartalan részvétel lehetőségét a tisztségviselőknek a Munka 
törvénykönyvében rögzített mun
kaidö-kedvezmény /elhasználá
sával biztosítjuk, de természetesen, a szabadidejében bárki látogathatja rende:ivényeinket, mert a tanfolyamamk mindenki előtt nyitottak, A programJaink részleteiről a VSZ területi- és inté1.iib1zottságain és a Képzési és Oktatási Bil.Ottság taruaitól kérhetnek részletes tájékoztatást az érdeklődők. Újdonság: az alapszervezetek kezdő ga1.dasági felelőseinek, háromnapos külön alapfokú tanfolyamot tartunk Debrecenben és Budapesten. (Ezúton köszön-

jük meg Kiss Tibornak az előkészítésben végzett munkáját.) Januárban és februárban hasonló tematikával folytatódik a képzési tevékenység, amelynek pontos időpontjait a Magyar Vasutasban ismét közreadjuk. Ekkor lesz például az az adó
és pénzügyi szabályok változá
sait ismertető felkészítő, amelyet elsősorban az alapszervezeti gazda'>ági felelősök részére szervezünk. A VSZ Országos Nyugdíjas 
Szervezete idén is megrendezi Balatonbogláron a kétnapos tanfolyamát. A rendezvényen szakszervezeti, nyugdíjas és egészségügyi témákban jeles előadók fogják tájékoztatni a köz.el százhúsz nyugdíjas alapsz.ervezet és .csoport vezetőit. K. SZ. 

A Vasutasok Szakszervezete 1995. őszi 

oktatásainak ütemezése 

Rendező szervezet Időpont Témák 

Szombathely TB 1995. november 14-16. ! Munkajog, Tárgyalástechnika, 
Munkaügyi kapcsolatok, Tagdíjfelhasználás, 
Munkaharc-akciók 

Pécs TB 1995. november 28. A Kongresszus tapasztalatai, 
Érdekvédelmi és közösségépítési ismeretek. 
Tagdífelhasználás, Munkaharc-akciók 

Debrecen TB i 1995. november 29-30. Aktuális érdekvédelmi információk, Munkajog, 
Munkaügyi kapcsolatok, Munkaharc-akciók 

Záhony TB 1995. nov. 30-dec. 1. Aktuáli érdekvédelmi információk, Munkajog, 
Munkaügyi kapcsolatok, Munkaharc-akciók 

Budapest TB 1995. december 4-5. Aktuális érdekvéáelmi információk, A Kongresszus 
tapasztalatai, Munkaharc-akciók, Tagdífelhasználás 

Miskolc TB 1995. december 6-7. Aktuális érdekvédelmi információk, Tárgyalástech-

1 
nika. Érdehédelmi és közösségépítési ismeretek, 
Munkaharc-akciók 

1 Szeged TB 1995. november 2. 
1 

Csomóponti oktatások keretében: 

Anyagellátási 18 1995. november 20-22. 1 
Munkaharc-akciók, VÉT-tárgyalások eredményei 
Aktuális érdekvédelmi információk, 

Országos Nyugdijas 1995. november 6-7. 
1 

Tagdífelhasználás. Munkajog 
Szakszen•ezetpolitika, 

Szervezet Nyugdijigazgatóság, Vasútegészségügy 

Aktualitások és új ismeretek 
A Vasutasok Szakszervezete 
Távközlési-, Erősáramú és 
Biztosítóberendezési (TEB) 
Intézőbizottság o�tóber 17-20-
ig Kőszegen a MA V Gyermek
nevelő Intézetben tartotta az 
évenként megrendezésre kerü
lő, oktatással egybekötött to
vábbképzését. Az első napon Molnár Ákos ismertette a TEB-föosztályon megtartott, a szakszervezet által kezdeményezett, egyeztető tárgyalás eredményét. Ezek közül érdemes kiemelni, hogy a kollektív szerződés 60. paragrafusában foglaltak milyen formában vonatkoznak a TEB-szaksz.olgálat munkavállalóira. A témáról elvi megállapodás született, amelyet a szakági érdekegyeztető tanácsnak kell majd megállapodás formájában elfo
gadni. Több szolgálati helyen eldfordult, hogy a srolgálati fő
nökök bérmegtakarítás cimén 
rábeszéléssel a „törvényes út betambáw,r illetmény nélküli mbad� küldték a dolgozókat '-A aláson nemtetszélGDbf tlMiilk ki az Ilyen mód

k eflín. Bzzel szemben a 
••••e nyomal6kbl 

azt hangsúlyozta, hogy „a főosztály nem kezdeményezte, sőt ellene volt az illetmény nélküli szabadságok elrendelésének". Végezetül ismertették az október 16-án megtartott érdekegyeztető biz.ottsági ülésen elfogadott állásfoglalásokat. A Jelenlévők továbbra sem tudták elfogadni a MÁV Rt. által felajánlott 1 5 si.áz.alékos béremelési javaslatot. Kérték a VÉT -en tárgyaló szakszervezeti delegációt, hogy a VSZ által benyújtott követelések mellett állJon kL Az ÉB-ülés határozatának megfelelően összeállítottuk azoknak a munkaköröknek a listáját, amelyeket a jelenlegi bértarifarendszerben föltétlen módosítani szeretnénk. Megállapodás született arról, hogy szükség van egy olyan új bértarifarend
szerre, amely hűen tükrözi a smszolgálatok munkavállaló
inak értékrendjét és megfelelő 
anyagi elismerést biztosít min- · 
deo vasutas munkavállaló szá
mára. 

A második napon szakmai lá

togatásra mentek az ausztriai 
Grazba. Az osztrák vasút helyi 
s7.8kági képv1seldi bemutatták 

tevékenységi helyeiket, megismerhettük munkavégzési körülményeiket és a munkafeltételeket. A szakági bemutató után bepillanthattak az állomás munkájába. A hivatalos programok után rövid városnéz.ésen vettek részt. A harmadik napon pénzügyi tájékoztatót hallgattak meg Kiss 
Tibor; pénzügyi revi.?,Ortól. Emtán 
a �A V Köi,ponti Uzemi Tanács (KUD ülésén elhangz.ott témakörökről és határozatokról adott számot Kotter József. a s2'.8ksrolgálattól delegált KUT-tag. 

Dr. Szunyogh János a Munka törvénykönyve módosítása után 
bekövetkezett változásokról és aktuális munkajogi témákról tartott előadást. A negyedik napon Györí Ist
ván. a VSZ alelnöke tartott fórumot. tájékoztatást adott az MSZOSZ szövetségi tanácsülésén elhangzottakról, a 96. évi bérfejlesztési tárgyalásokról, az ár-bér megállapodásról, a nyugdijkorhatár és tb-járulék tervezett változtatásairól, valamint a 
MÁV-egészségügy helyie�L 

Moln6r Ákos 
TEB IB-tltk6r 
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MA V Rt. Vagyonvédelmi Igazgatóság 
Terveink szerint a Magyar Vasutas hadbjain rendszeresen hfrt adunk a vuút vagyonvédelmi 
llelyr.etéről. Írunk majd olyan bfincselekményekről, amit a vuút ellen követtek el, amely megká
rosftja, a vasútat és megrövidfti valamennyiünk pénztirdját. A vuúti ii7.em rendes működésébe 
nem illeszthető bele a rongilás, a szándékos károkozás és a lopás. Mindenkinek feladata megvé
deni a reábfzott vagyont. hogy munkahelye biztonságban legyen, amire a szolgálati eskO is köte
lezi. Félévvel ezelőtt új vagyonvédelmi szervezet alakult a MA V Rt.-n belül Irásunk a Vagyonvé
delmi Igazgatóság céljáról, feladatairól szeretné tájékoztatni olvasóinkat. 
A MÁV Rt. összevont vezetői 
értekezlete 199S. év elején t�r
&Yalta meg a „Javaslat a MA V 
Rt. Vagyonvédelmi Igazgató
ság megalakftására" című elő
terjesztését. Ekkor döntöttek 
arról, hogy 199S. április 1-ével 
létre kell hozni ezt a szerveze
tet. Gábor Béla igazgatót arra 
kértük: mutassa be az igazga
tóság felépítését. 

- A Vagyonvédelmi Igazga
tóság felügyeletét az üzemelte
tési vezérigazgató-helye/les lát
ja el. Az igazgatóság élén, a 
MÁV Rt. központi intézménye• 
ibez hasonlóan, az igazgató áll. 
Az igazgató munkáját a vagyon
védelmi és a gazdasági igazga
tóhelyettes segíti. A vagyonvé
delmi igazgatóhelyettes irányí
tása, felügyelete alá tartozik a 
Stratégiai és Operatív osztály, 
melynek élén egy-egy osztály
vezetö áll. A Controlling osztály 
irányítását a gaz.dasági igazga
tóhelyettes végzi. Az igazgató 
közvetlen irányítása alá tartozik 
a törzs, mely igazgatási, belsö 
ellenörzés1, különféle operatív 
munkát stb. végez. A Vagyon
védelmi Igazgatóság területi 
központjai általában az. üzlet 
(iizem) igazgatóságok székhe(ve
in helyezkednek el, ezek a régi 
üzembiztonsági és védelmi fö
nökségek, kivétel a déldunántúli 
körzet, mert itt a központ Dom
bóváron működik. A területi 
központok vezetőinek irányítá
sa alapján végzik feladatukat a 
rendészek és a fegyveres bizton
sági őrök. 

-Az 1960-as évek elején egy
szer már megszúntették a vasúti 
rendórségel, 1989-ben vissza 
akarták állítani, most mi a heh'-
zet? 

· 

- A hálózat nyolc csomópon
ti állomásán már megalakult 
egy-egy vasúti rendórórs, amely 
együttműködö külsó szervként a 
végrehajtás szintjén közvetlenül 
kapcsolódik a vagyonvédelmi 
rendszerhez. Természetesen 
mindkét fél (MÁV és ORFK) 
egyetért abban, hogy további 
rendőri szervezetek létesítésére 
lenne szükség, de jelenleg -
elsösorban az anyagiak hiánya 
miatt - ennyire futotta. 

- Térjünk rá a feladatokra 
milyen céllal hozták létre a va
gyonvédelmi szervezetet? 

- Szervezetünk áruvédelmi 
és kármegelózési, rendészeti 
alaptevékenységet ellátó, vala
mint fegyveres biztonsági egy
sége/ere bontható. Feladatunk 
egyrészt a vasúton elkövethető 
búncselekmények megakadályo
zása, beleértve a sz.ándékos ron
gálások, lopások megelőzését is. 
Másrészt a MÁV vagyonának 
védelme, őrzése. Természetesen 
ezt ez a szervezet hatékonyan 
csak úgy tudja ellátni, ha vala
mennyi vasutas dolgozó 

együttműködik ebben velün1c és 
támogatja a munkánkat. 

- A vasút bevételének nagy 
része favardíjból ered, mit tesz
nek annak érdekében hogy meg
nyerjék a favaroztatók bizalmát? 

-- A fuvarozásra felvett kül
deményeket - alapszolgáltatás 
keretén belül - rendszeresen 
figyelemmel kísérjük. Termé
szetesen, hogy mit és milyen 
vonatokat figyelünk, az marad
jon titok, de azoknak meglepe
tés lesz, akiket dézsmálás alkal
mával tetten érünk ... 

Megalakulás óta vannak-e 
eredmények? 

Nehéz fába vágtuk a fej
s1.énkct. Először is saját szerve
zeten belül kellett végrehajtani 
olyan intézkedéseket, amelyek 
elkerülhetetlenek voltak. El
küldtünk olyan dolgozókat, akik 
nem feleltek meg a szolgálati 
követelményeknek (például nem 
kaphatták meg a hatósági erköl
csi bizonyítványt). Fény derült 
olyan lopássorozatokra is, ami
ket sajnos az.ok követtek cl, akik 
őrzésére volt bízva a küldemény, 
ezek ellen természetesen bünte
töeljáqíst is kezdeményeztünk. 

� Ugy érti, hogy saját belső 
öntisztulás folyik? 

Nem engedhetjük meg, 
hogy egy-két munkatársunk ve
szélyeztesse a többi dolgoro jó 
hírnevét, és a vasút amúgy is 
megtépázott becsületét. 

A privatizálás érinti-e az 
igazgatóságot? 

- Voltak, vannak erre kísér
letek, de ezt kérdést a vasút ve
zetőinek kell megválasz.olni. Az 
igazgatóság megalakítása sok 
pénzbe került. A „fizetésünket is 
ki kell termelnünk" legalább 
azz.al, hogy csökkennek a vasút 
területén a kárkifizetések. Így 

talán megőrizhetjük másfélei.er 
ember munkahelyét. 

-Kii/só vagyonvédelmi cégek 
rendkiviil nagy, érdeldódést ta
núsítottak a MA V Rt. iránt. nem 
tart attól. hogy beteszik a lábu
kat? 

- Az öreg vasutasok azt 
mondták, a vasút állam az állam
ban. Ide nehéz bejutni, hiszen 
speciális orvosi vizsgálat, okta
tás, szakmai vizsga szükséges, 
ahhoz, hogy valakire azt mond
ják, hogy vasutas. A jelenlegi 
rendészeti és fegyveres létszám 
is egyrészt a vasút más területe• 
iről átirányított dolgozókból ver
buválódott. Igaz ugyan, hogy a 
fizetés nem sok, de legalább van 
munkahelyük, és nem kerültek 
utcára. Ezt a létszámot csak bó
víteni lehet, leépíteni nem, ter
mészetesen, ha más vasúti szak
területen felszabadulnak embe
rek és az elvárásoknak megfe
lelnek, nálunk lesz munka bő
ven. Külsó cégeknek nem enge
dünk teret, minden állomány
gyülésen elmondom munkatár
saimnak, úgy végezzék felada
tukat, hogy ne lehessen elma
rasztalni senkit, hiszen a mun
kahelyüket is védik ezzel. Tevé
kenységünket tehát a továbbiak
ban is úgy kívánjuk végezni, 
hogy a vasút vagyonvédelmét a 
mi szervezetünk oldja meg, alap
vetően a vasutas társadalom ha
tékony köneműködésével. 

- Végezetül. hol található az 
igazgatóság központja? 

- Az igazgatóság központja 
Budapest 1087 Kerepesi út 14. 
szám alatt, a Budapest Keleti 
pályaudvar mellett, telefon 25-
41, 25-51. Bármilyen bejelentést 
megköszönünk. Természetesen 
minden információt bizalmasan 
kezelünk. 

- Köszönjük a beszélgetést! 
Szász Ottó 

Krimi 
Konténerdarabolás 

A a MÁV Rt. Vagyonvédelmi Igazgatósága a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Rendórjökapitányság gazdaságvédelmi osztá
lyával - együttműködve - nagy értékben elkövetett, rend
hagyó csalás ügyében folytat nyomozást. A vizsgálat eddigi 
megállapításai szerint az előzetes letartó�ban lévő Sz. Ist
ván gyanúsított idén augusztusban szerződést kötött a MÁV
val konténerek bérbevételére. A MÁV 288 darab alumínium
ból lcészúlt nagyméretú tároló eszlcözt adott át a gyanúsítottnak 
napi 200 forint bérleti díJ ellenében. A konténereket az ország 
lcülönbözó részeiböl juttatták el a sz.olnoki teherpályaudvarra, 
ahonnan az.okat teherautókkal Abonyba fuvarozták. Ott Sz. Ist
ván a konténereket feldaraboltatta, és az fgy nyert alumínium 
hulladékot az ország különbözó színesfém-felvevő telepein ér
tékesítette. A rendőrség lakossági bejelentés nyomán figyelt fel 
e tevékenységre, de a 288 konténerből már csupán tii.et sikerült 
épen lefoglalnia. Az elözetes becslések si.erint a vasutat 30 és 
J 00 millió forint körüli kár érte. Amennyiben új konténerekkel 
akarják pótolni a feldarabolt ládákat, úgy a valós kár akár az 
egymilliárd forintot is megközelítheti. 

S 
Tóth Mihály 

-� 0 1. telep 
6769 Pusztaszer, Felszabadulás u. 17. 
Tel.lfax: 62-37S-279 

esztergályos mester 

II. telep 
6760 KJstelek, Erzsébet u. 48. 
Tel.: 62-364-SSS Fa:1: 62-364-774 

Ön is vegye igénybe a hazai és az. export piacon több évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkező gépipari vállalkozásom szolgálatatásait! 

Vállaljuk: 
· hasrongépjánnúvek, mezógaz.dasági gépek, mozdonyok és vasúti jármúvek 

alkatrészeinek gyártását, 
· fémszerkezetek, fémtömegcikkek és 
· hajtómúvek készítését. 

F ogaskerékgyártás felsőfokon: 
· egyedi és soro:t.atgyártás, 
• teljes típus- és méretválaszték (m= l -16 mm, d=20-1200 mm) 

mart és köszörült kivitelben. 
A minőséget a magyar(!rsz.ági ilvonalba tartozó 

gépparkunk biztosítja az. Őnök számára. 

További részletes információval az alábbi címen állunk rendelkezésükre: 
6760 Kistelek, Erzsébet u. 48. Telefon: 62/364-555 TeVFax: 62/364-774 

Tóti, Miltály 
forgácsoló vállalkoro 

Továbbra sincs megállapodás 
Szerkesztőségünkt6I egyre többen érdeklődnek az 1996. évre szóló bértárgyaláaok állásáról. A 
Magyar Vasutasban már megirtuk: szeptember 18-án megkezd6cltek a bértárgyaláaok a MÁV 
Rt. és a reprezentatív szabzerveutek között. Az eltelt ld6szak alltt azonban, a munkavállalók 
legnagyobb sajnálatára, érdemi előrelépés nem történt. Úgy gondoltuk, boay u alábbi ösaefogla
ló közreadásával megpróbáljuk bemutatni a tárgyalófelek álláspontját. ba már eredményről nem 
tudunk beszámolni. 

1995. október 24. 
A vasutasok bértárgyalása to

vábbra is sikertelen. A MÁV 
keddi részmegállapodás-terve
zetét visszalépésnek minősítet
ték: a tervezetben ugyanis a 
MÁV a vasutas nyugdíjpénztár 
támogatásához korábban meg
ígért munkaadói hozzájárulást a 
keresetfejlesztésre vonatkozó 
végleges megállapodás létrejöt
téhez kötötte. 

1995. október 24. 
A MÁV számára teljesíthetet

len a szakszervez,etek 30 sz,áza
lékos vagy ennél is nagyobb ará
nyú béremelési igénye - mond
ta Rigó Zoltán Szombathelyen, 
a helyi vasútigazgatóság fóru
mán. A MÁV vezérigazgatóJa 
reméli, hogy a tárgyaló felek 
kölcsönös kompromisszumkész
sége miatt az idén nem lesz vas
utassztrájk. Szerinte a szakszer
vezetekkel folytatott bértárgya
lások most először lényegesen 
eltérnek a korábbiaktól: most 
ugyanis nem csupán alkufolya
matról van szó, hanem arról, 
hogy a fizetések emelése csakis 
a MÁV üzleti terveinek megva
lósításából fakadhat. Ez pedig az 
eredményességet feltételezi: a 
kérdés tehát az, melyek az üzle
ti tervnek az.on elemei, amelye
ket mindenképpen szerepeltetni 

kellene, és melyek azok, ame
lyeknek megvalósulása megala
pozhatja a nagyobb béremelést. 

199S. október 26. 
A vasutas bértárgyalások is 

eredménytelenül értek véget. A 
megállapodás azért nem jött lét
re, mivel a MÁV kínálta új 15 
százalékos alapbér-emelést a 
szakszervezetek nem tartják el
fogadhatónak. A MÁV sajtóiro
dájának közleményéből kiderült: 
a MÁV jövő évi átlagos 
alapbérfejlesztési ajánlata 15 
százalék, amely több részletből 
tevődik össze. A minimálbér 15 
ezer forintra emelkedne, módo
sulna a besorolási alapbé"end
szer, a bértarifa-tábla induló ér
téke 12 ezer 430 forintra nóne, 
s a vasúttársaság végrehajtaná a 
háromévente esedékes soros elö
léptetéseket. 

1995. október 31. 
Továbbra sem született meg

állapodás a MÁV és a vasutas
szakszervezetek közötti bértár
gyaláson. A munkáltató csak 
annyiban változtatta korábbi ja
vaslatát, hogy ígéretet tett: haj
landó meghosszabbítani a kol
lektív szerződés hatályát 1996. 
december 31-éig. Szabó Tiva
dar, a MÁV személyügyi igaz
gatója hangsúlyozta: a hosszab
bításra csak abban az esetben 

113 éve írták 
Kommentár nélkül 

kerülhet sor, ha a munkáltatónak 
és a szaks:zervez.eteknek sikerül 
megegyemiük a végkielégúés, a 
13. havi fizetés, a motivációs 
rendszer és a távoléti díj allcal
ma7.ásának kérdéskörében. 

A MÁV és a szakszervezetek 
viszont megállapodtak abban, 
hogy a tárgyalást november 7-
én folytatják. 

November 2. 
A Vasutasok Szakszervezete 

székházában a vasutas reprezen
tatív szakszervezetek egyeztették 
álláspontjukat a MÁV-val szem
ben támasztott követelésekről. A 
szakszervezeti oldal reméli, 
hogy a bérfejlesztés mértékére 
a VET 1995. november 7-1 tár
gyalási napján a MÁV Rt. veze
tése újabb javaslatot terjeszt elö. 
A MOSZ, a VDSZSZ és a VSZ 
egységesen ragaszkodnak ah
hoz, hogy a decemberben esedé
kes 4 százalékos teljesítmén)ju
ta/om kifizetését a júliusban al
kalmaz.ott elvek alapján szám
fejtsék. A reprezentatív szak
szervezetek nem zárkóznak el 
attól, hogy amennyiben a mun
kavállalókra egységesen érvé
nyes 4 százalék kifizetésén túl 
további jutalomkeret képződik, 
annak felhasználására más -
egyeztetett -elvek alapján ke
rüljön sor. 

A pinziigyi bizottság MII terjeszutte bt jtlot
tisit II kipviulóhárJ,01. • vaggo,uziiksigktek 
költsigti tárgyábll,r, Mtly cr.iMtlf 200 OOO 
forintot kir utólag II költsigvttisben jölvi
tetni. A lffint II pinzíigyi bizottságban er. iv
btn lffindtn tárgy, ,így ez is gyors11,r kőrölu
tett, s II bizottság 1r,egs1.11v111.111 • kirt össu
gtL Meg fogja sr.avau,i II ház is, ,rincs btlflft 
kitsigü,rk, dt kiván11tosnak t11rt11,rók, ha t1. 
alkaloMból 111.ok, 11 kik II bi1.ottságbll,r 11 
kormánynyal tlltlflites 4/lást foglaltak el, 
nir.ettiktt II hát.ban is tlMonda,rák. Er. tá,r 
majd váltor.lllt vallllffit azoko,r a vus:ásságo
kon, 11 lfft/ytk t úren saj,,osa,r lszklhetók. 

csak csupá,r birltúrt. Dt •ei ktlktt ten,ri, 
Mert II g111.Jlakör.insig irt/dni VUr.i/yet.lLtni 
lft#I volt su,b11d ilyen •eglllkllrú4sokkllL 

Most 11%14,r rájött II ko,.,,,IÍlfy, hogy kocsi
besurr.isdet kell telflfk 111. tilllllflv11sutaklfál, 
dt e •11gáb1111 vivt ""KY0" helyes is sziiksi
ges beruhár.lÍSltál is tuls41okb11 esik. Mert a 
mi pi,,zíigyi politikúkbu II vigktd •indig 
iri,rtbu,tk. V11gy IYM/4,r g111.dálkodó 
sr.iik•11rhság, v11gy ok•llln pó,q,ocsdohís 
jtllt•'li ko,.,,,ányunk g11r.'álko'4sát. 

Egy fii lvvtl eulőtt tudn •aó kára volt 
11 gar.tlálfllk v11ggo,rhiáy •llltt. Most, egy fii 
iv "'""'" •er lllflfyi wiggo,rt nndtbttk egy
su"e, hogy 111. álhísb1111 Jog • sok kocsi tl
ro111lllni. Ott, 11 hol 111. ors:,fÍg lllkosoin11k ,r11gy 
többsigt jöltllffivtlbsd fogllllkozik, elsőra,
d(í Jo,rtosságg11I biró kirtlis, hogy II wisuúlk 
ktllő •tnnyisigli s1.4lllt4si tsr.kö1.ökktl ti 
w,,r,r11k� 14tv11; dt II ho/ 11föltl•ivtlisstl/og
lalkor.ók már is 11rányt11l11nul nagy adóval 
terhtlvik, hasonló Jo,rtosság,í kirdis 11 •eg
takarltások kirdise is. Surezziik be II nilkü
lör.ltttetltnt, mert nagy kár háramlik II kör.
ltkedisi tsrJcöwk hiányosságából, de nt köl
ttktuiink tulságosan, #ltrt ennek is n11gyok 
11 körgavlasági hátrányai. 

A magyar ál/11111 kör.el hár0Ms1.ár. 111i/lió 
forintot ölt lffár bt VIISUúliba, lftM sr.ólvfÍlf " 
kalffatgarancriákról, 11 Mtlyek "'" 15,8 lffil
lióról 10 lffillióra s:állottak ugya,r k, dt 111. 5 
lffilliónyi különböut tlltnlbtn ott 4/lllnak 111. 
ivtnki,rt jiute,rdő törltsr.Jisi is vitelárltát
ralllc össugek II keleti is II vágvölgyi vasuta
kirt. És ennek II IÖlffirdek áltlo1.11tn11k dac:4-
ra, is dac:ára 111. ivek óta fenn álló, s 11 11111-
gyar korlffánynak sr.intin milliókba kerülő 
vagon-gyárnak, 11 magyar államvasutaknak 
nincse,r kellő számú tthtrs:állitó kocsija. 

Er. ivben II szokottnál jobb termisünk volL 
Külföldre kellett menni vaggonokat birltni 
is naponkint 2500 forintot jir.ektt 111. állam 

(Függetlenség, politikai, közgazgasági és 
társadalmi napilap, 1882. december 10.) 

MA V DEBRECENI 

JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 
4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 

Vállalkozunk: 

- vasúti tartálykocsik bérbeadására 

- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és fővizsgálatára 

- nyitott és különleges kialakítású teherkocsik (kamionszállító), 
tartálykocsik, tartálytest gyártására 

- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fődarabok gyártására, Javítására 

(légféktömlők, laprugók, ütköz6k stb.) 

- vasútüzemi célú, muzeális, nosztalgiakocsik felújítására 

- daruk, tolópadok, acélszerkezetek gyártására, javftására. 

Felvilágosítás: 
Vállalkozási osztály 

Tel.: 52-346-800/283, fax: 52-314-725 

Vasúti telefon: 03-29-86 
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BEMUTATKOZIK A VSZ SZOMBATHELYI TERULETI BIZOTTSAGA: 

KÖVETENDŐ OSZTRÁK PÉLDA 
, 

Atalakulás európai módon 
Szeptember elején tizenkét tit
kár kollégámmal együtt nagy 
érdeklődéssel hallgattuk Graz.. 
ban osztrák vendéglátóink tá
jékoztatóját az osztrák vasút 
átalakításáról. A tájékoztatót 
az ÖBB képviseletében az üz
letvezető és két helyettese, a 
szakszervezet részéről pedig az 
osztrák Vasutas Szakszervezet 
központi vezetőségének szak
referense, illetve a tartományi 
vezetője tartotta. 

A szakvonali és az érdekvé
delmi oldal más-más oldalról vi
lágította meg az átalakítást, de 
mindkét oldal azonos célt látott 
maga előtt. Az itt kapott infor
mációt okulásképpen, vagy gon
do laté bresztésnek szeretném 
megosztani a Magyar Vasutas 
olvasóival. 

Az ÖBB hasonló szervezeti 
felqiítésben működött, mint a 
MA V (szolgálati főnökségek, 
üzletigazgatóságok, vezérigaz
gatóság), legfeljebb nagyobb 
arányú hozzájárulást kapott az 
államtól, több árut és személyt 
szállított és fejlettebb techniká
val rendelkezett. Akkor miért 
kell átalakítani és hogyan? Erek
re a kérdésekre várták a választ 
az ÖBB munkavállalói és érdek
képviseleti srerveretének képvi
selői. Ausztriát az Európai Unió 
tagsága kötelezi a 440/1991. évi 
Európai Közösség határozat 
végrehajtására, mely srerint az 
állam csak a vasúti infrastruk
túrát finanszírozhatja, ezért kü
lön kell választani a vasúti inf
rastruktúrát és a kereskedő 
vasútat kereszt-finanszírozás ki
küszöbölésével. Autonómiát 
kell biztosítani a szállítási vál-

lalkozóknak, a gazdaság átalaku
lásának következtében országo
kat átölelő üzletláncok jönnek 
létre, megszűnik a raktárra való 
termelés, közlekedési vállalko
zások szövetségeket kötnek, me
lyekkel szemben nagy állami 
vállalatoknak nehéz felvenni a 
versenyt. 

A vasútak között is komoly 
konkurenciaharc alakul ki. 

A vasútnak csak akkor van 
esélye a piacon maradni, ha sok
kal attraktívabb, és szélesebb 
�!olgáltatást tud nyújtani. Az 
OBB vezetése a miértre 1993. 
januárban megadta a választ, és 
ezután leült a szaksrerverettel és 
az üremi tanáccsal a hogyanról 
tárgyalni. Egyetértettek a reform 
szükségességében és a megva
lósítás alábbi feltételeiben: kül
ső céget bíznak meg az ÖBB 
munkahelyeinek átvilágításával, 
majd a cél meghatározása után 
az átalakítás kidolgozásával és 
lebonyolításával (ezzel mente
sül az átszervezés a szakmai 
vakság következményeitől), a 
reform nem járhat elbocsátássai 
a kereskedó- és infravasút szét
válásával a vasutasok jogállása 
változatlan marad (1994. decem
ber 31-én már ÖBB-alkalma
zottra a régi szabályok. 1995. ja
nuár 1. után ÖBB-hez kerülő al
kalmazottra új szabályok érvé
nyesek). A kereskedó vasútat 
úgy kell működtetni, hogy nye
reséges legyen, ami 150 s7.áza
lékos teljesítményt igényel. Ez
után megbízták a Mc Kinz/ey cé
get az átvilágítással és az átala
kítással. Ez a cég elejétől fogva 
bevonja a szakszervezetet és az 
üzemi tanácsot. Tevékenysége 
minden fázisát egyezteti, mert 

Területi ifjúsági 
szervezet alakult 

A helyi területi bizottság 
meghívására Szombathelyre 
látogatott a Vasutasok Szak
szervezete Ifjúsági Tagozatá
nak elnöke, Csáki Zsigmond, 
valamint négy tagszervező 
kollégája: Csákvári Tünde 
(Záhony), Hajnal Ildikó (Bu
dapest), Pocsai Sándorné, 
(Püspökladány), Fekete Lajos 
(Szeged). 

Látogatásuk célja az volt, 
hogy felmérjék egy helyi 
szakszervezeti területi ifjúsá
gi szervezet megalakításának 
lehetőségét. Október 24-én az 
alapszervezetek által küldött 
fiatalok jelenlétében ismertet
ték elképreléseiket a tagsrer
vezésről. Elmondták ötletei
ket és javaslataikat az érdek
védelmi munka javításáról. 
Ennek nyomán felettébb ta
nulságos vita bontakozott ki, 
amelyb6l aktívan kivették ré
:szüket ajelenlévlik. A hangu
latot legjobban a fiatalos len-

': dukt és hevesség jellemezte. 
( ·'···· 
lift \/it';;J e;... ·. '· ·. ' 

melynek köszönhetően meg
alakult a szombathelyi területi 
ifjúsági szervezet. 

A szombathelyi szervezet 
alapító tagjai: Szabó Zoltán 
(Szombathely Vontatási Fő
nökség), Oláh Gábor (Szom
bathely Vontatási Főnökség), 
Czuczay László (Veszprém 
Pályafenntartási Főnökség), 
Rosta András (Szombathely 
Állomásfőnökség), Simon At
tila (Körmend Állomásfőnök
ség), Fekete István (Zalaeger
sreg Vontatási Főnökség), Ta
kács Roland (Zalaszentiván 
Állomásfőnökség), Kozma 
András (Zalaegerszeg Állo
másfőnökség). 

Jó munkát kívánva kérjük, 
hogy munkájukkal, magatar
tásukkal járuljanak hozzá a 
Vasutasok Szakszervezete 
munkájánalc jobb megítélésé
hez, váljanak a jövő letétemé
nyeseivé. 

Horváth Csaba 
TB-titkirhelyettes 

tudja, hogy a megvalósítás so
rán eredményt csak akkor vár
hat, ha a megvalósítók a produk
tumot elfogadják. Az átvilágítás 
után megállapították: a cél eléré
séhez szükséges, hogy közelebb 
kerüljön a vasút a piachoz, a fe
lelósség, illetékesség ( döntési 
pont) azonos helyen legyen, la
pos hierarchia (2 lépcsős irányí
tási rendszer) és az eredmény
orientáció jellemezre a srerve
zetet. 

Ehhez párosulni kell: a meg
fele/ó motivációs rendszernek és 
a vállalkozás-mobilizálásnak. 
Kidolgozásra került a srervezet 
reformja (nem titkos!), mely 
szerint a kétlépcsős irányítás 
szintjei: a végrehajtási szint, 
stratégiai szint: - vezérigazga
tóság, és tartományi vezetés. Az 
üzletigazgatóságok megszűnnek, 
jog és hatáskörük felosztásra 
kerül a stratégiai és végrehajtá
si szint között. A szervezetát
alakítást nem szakaszosan, ha
nem egy lépésben valósítják 
meg, ha lesz egy kipróbált, be
járatott rendszer. Ehhez létre
hoztak két próbaegységet (pilot 
projekt), melyből az egyik 
Grazban van. 

A próbaegységeknél a próba
ürem 1995. május 18-án bein
dult és 1995. december 31-én 
fejeződik be. A próba három 
szakaszból áll: állapotfelmérés 
(május 18-tól 9 hét), opti
mizálják az állomások működé
sét (9 hét), az átalakítás utáni ki• 
futási idő ( december 31-ig). 

Az új srerveretben milyen el
várásoknak kell megfelelni a 
menedzsereknek? Dupla teljesít
ményt kell produkálni, team 
munkával kell az eredményt el
érni, lapos hierarchiával kedve
zőbb költséget kell elérni, az 
embert produkciója szerint kell 
kiválasztani, eddig az iskola szá
mított, ezután az attraktivitás, 
fantáziadússág lesznek a mérv
adók. A munkavállalóknak újat 
kell tanulni, állandóan képezni 
kell magukat, rugalmasnak kell 
lenniük. A szaksrerveretnek pe
dig a gazdasági realitásokat kell 
figyelembe venni, az eddigi vív
mányokat pedig meg kell őriz
ni. 

Olvasóink tehát láthatták, 
hogy milyen vonalak mentén 
folyik az átalakítás az ÖBB-nél 
a szakszervezet és az üzemi ta
nácsok bevonásával. Mi sem bi
zonyítja jobban, - hogy ezt 
mennyire komolyan veszik -, 
mint az a megállapodás, mely 
szerint: minden átalakításról 
gazdasági számítást kell készí
teni. Ha gazdaságos az átalakí
tás, a számítás, a megtakarítás 
25 százalékát a szaksrerveret ja
vaslata alapján bér jellegű jut
tatásként a dolgozóknak ki kell 
fizetni. Ha viszont nem gazda
ságos, nem kell kifizetni és nem 
szabad beveretni. 

Valahogy így néz ki az ÖBB, 
de ,,MÁS EZ A MÁV" (sajnos). 

Karádi László 
TB-titkár 

Szombathelyi centenárium 
A MÁV Szombathelyi Ozletigazgatósága novemberben ünnepli fennállásának centenáriumát. Az 
elmúlt évtizedek történéseit áttekintve kibontakozik az a robbanásszerii fejlődési folyamat, ame
lyet a regionális hivatal letelepülése indított el szűkebb környezete, a vasi megyeszékhely vala
mint polgárainak életében. 
A XIX. század utolsó évtizedé
ben az államvasutak vonalhá
lózata már oly mértékben át
szőtte az országot, hogy a deb
receni, szegedi és budapesti 
üzleti vezetőségek után, a köz.. 
lekedési tárca vezetői egy du
nántúli központ alapításáról 
határoztak. A telepítés helyszí
nének kiválasztása kapcsán 
Győr és Szombathely városok 
között versengés bontakozott 
ki. Baross Gábor az intéz
ményt Győrben kívánta létre
hozni, de Széll Kálmán hatha
tós közbenjárásának eredmé
nyeként a küzdelemből a vasi
ak kerültek ki győztesen. 

Szombathely városa az új hi
vatal részére egy reprezentatív 
palotát építtetett, amelyet elő
nyös feltételek biztosítása mel
lett adott bérbe az államvasutak
nak. Továbbá kötelezettséget 
vállalt arra is, hogy a vasúti tiszt
viselők számára városi bérlaká
sokat utal ki. A hajdani város
atyák bölcsessége és előrelátó 
politikája nyomán fellendült a 
térség gazdasági és kereskedel
mi élete, s terebélyesedett a me
gyeszékhely. 

A Magyar Királyi Államvas
utak Szombathelyi Üzletvezető
sége 1895. november l-jén, az 
Aradról áthelyezett csáfordi 
Pottyondy Gusztáv {l 842-1907) 
irányításával kezdte meg műkö
dését, - aki az emlékezetes 
nagy vasúti sztrájkig, 1904. jú
nius 15-ig, nagy agilitással és 
kitűnő srervezőkészséggel biz
tos alapokra fektette az intéz
ményt, majd nyugállományba 
vonult. 

Az akkori időkben kényes 
helyretet teremtett, hogy Szom
bathely kis vasútállomása -
mely a várostól egy kilométer 
távolságra helyezkedett el - a 
Császári és Királyi Szabad Déli 

Vaspálya Társasághoz tartozott. 
Az államvasutak csupán a Gyór
Kiscel/-Gyanefalvi vonal megál
lóhelyeként használta. Az üzlet
igazgatóság, valamint a MÁV 
Járműjavító Üzem Szombathely
re telepítése következtében ki
alakult közlekedési gócpont ki
nőtte állomásépületét. Az új -
szecessziós és eklektikus építé
szeti elemek ötvözetét magán 
viselő - historizáló architektú
rájú 174,2 méter hosszú és 14,15 
méter széles, 5610 négyzetmé
ter alapterületű létesítményt 
1901-ben avatták fel, s azóta is 
a város egyik ékessége. 

A vasúti csomópont léte nagy 
hatással volt a polgárok életére. 
Kitárult a világ. Szombathelyről 
a fővárosba öt, Bécsbe, valamint 
Grazba három óra alatt lehetett 
eljutni. A fővonalakon kívül he
lyi érdekeltségű vasutak sora 
épült. Az első világháború kitö
réséig a megyeszékhelyen 33 
gyár és ipartelep létesült. Ebből 
a 21 nagyürem 10 millió koro
na befektetéssel üzemelt és 285 
munkást foglalkoztatott. 

A kibontakozó utazási kedvet 
a statisztikai adatok híven tük
rözik. A szombathelyi állomás 
személyforgalma országosan a 
harmadik helyen, az e/szállított 
tonnasúlyok viszonylatában pe
dig a vidéki városok között az 
élen állt az 1908. évben. A 31 
ezres lélekszámú város lakossá
gának 14 százaléka közlekedés
ből, 50 százaléka a nyomában 
felélénkült iparból és kereskede
lemből élt. Így minden túlzás 
nélkül elmondható, hogy az üz
letvezetőség száz esztendővel 
erelőtti megnyitása a térség éle
tének sorsdöntó dátuma. Epüle
te pedig olyan fejlődési perió
dust jelképez, mely kitörölhetet
lenül beíródott a város történe
tébe. 

,, Akkortájt az intézmény elhe
lyezkedése nem volt ilyen félol
dalas, mint napjainkban. Nyuga
ti irányban közel száz kilométer
rel távol, míg északon Pozso
nyig, délen Zágrábig tartott a 
szakaszhatár "- mondta Né
meth István, az üzletigazgatóság 
titkárságának vezetője. Az ere
detileg kétszintes pafota Sonczi 
Szakáll Ferenc 1919-től 1924-ig 
tartó igazgatási idején egy eme
lettel bővült. A Kisfaludy Sán
dor utcai szárnya pedig a hatva
nas évek elején készült. 

A II. világháború előtti idők
ben körei 140 tisztviselő és 380 
irodaszolga dolgozott az igazga
tási központban. 

Az intézmény a közelmúltban 
több névváltozáson esett át. A 
cégtáblamódosítások azonban a 
falalc közt zajló tevékenység lé
nyegét nem érintették. A napja
inkban átalakulás alatt álló üz
letigazgatóság november 15-i 
centenáriumi ünnepségeit meg
előzően, október végén, a száz 
esztendó történéseit felelevení
tő háromkötetes, 1800 oldalas 
művet jelentetnek meg, a KTE 
Vas megyei szervezetével közös 
kiadásban. Németh István szólt 
arról is, hogy a könyvben 19 
szerzó munkája kapott helyet. 
Az első kötet a szakszolgálatok 
történetét dolgozza fel. A máso
dik rész a vasútvonalak múltját 
öleli fel. Az almanach befejező 
résre pedig a szolgálati helyek 
vezető tisztségviselőinek emlé
két örökíti meg. 

A centenáriumi kiadvány re
mélhetőleg nem csupán hasznos 
dokumentumként marad majd 
fenn az utókor számára, hanem 
sorai élettel telítődnek s a szá
zad évtizedeinek légkörét, han
gulatát is felidézik, s közvetítik 
a mindenkori olvasók felé. 

ódri 

MÁV VASJÁRMŰ 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

Tevékenységi körünk: 

- Bz motorvonat fővizsga, Bz motorkocsi korszerűsítése, 
komfortosítása, Bzx átalakítása motorkocsivá, 
Bzx komfortosítása 

- 4 tengelyes személykocsi fővizsga, személykocsi forgóváz 
javítás, szeme1ykocsik, teherkocsik és dízelmozdonyok 
kerékpárjainak fővizsgája, fődarabjainak és alkatrészeinek 
javítása és felújítása (PRÁGA 2M70 típ. hajtómű, 
irányváltók, légtartályok, klf. motorok ... ) 

- teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, fővizsga az alábbi 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Gags, Lgs, Eas főjavítás 

- vasúti nosztalgia járműjavítás 

- emelőgépek, kötöző elemek vizsgálata, javítása és minősítése 

- láng és plazmavágás, szemcseszórás 

- acél- és alumíniumszerkezet-gyártás, szerelés 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgácsolással. 

Minket válasszon, 
velünk csak nyerhet! 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./fax: (94) 313-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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VESZÉLYES ÜZEM 

MUNKAVÉDELMI TANULSÁGOK 

Ez év suptember és október 
hónapban két kocsirendező 
szenvedett súlyos balesetet. A 
sfrültek libait amputálni kel
lett. A munkabalesetek vizsgá
lata még nem zárult le, de a 
balesetek tanulságul swlgál
hatnak mindazok számára, 
akik nap mint nap a ,·ágányok 
között végzik veszélyes mun
kájukat. 

* 

Cs. J. kocsirendezö szeptem
ber 6-án kipihent állapotban je
lentkezett szolgálatra a forgal
mi irodában. Tolatásvezctöje 
irányításával végezte munkáját. 
Utasítására hat kocsll kellett le
ak:asztama a negyedik vágányon 
álló elegyből. A kocsirendező 
nem tudta végrehajtam ezt a 
műveletet, an11t kömlt a tolatás
vezetövel. A tolatásvezetö tudo
másu 1 vette a közlést és azt 
mondta, hogy ö elvégzi a kocsik 
leakasztását, dc Cs.J. a moz
donyt akassz.a rá és nyomassa 
össze a kocsikat. 

Ezt a műveletet elvégezte, a 
mo;-.dony és a kocsik közül k1-
búJt. A III sz. vágányhoz köze
lebb, annak vágánytengelyébe 
behajolva állt és figyelte a tola
tásvezetöt. Eközben a tartalék 
tolva-húzva közeledett a forgal
mi iroda felé a Ill. vágányon és 
a tolt teherkocsi Jobboldali ka
paszkodóvasa az űrszclvénybe 
behajoló kocsirendezö hátának 
ütkö:tiitt, állva maga előtt tolta. 
A szerencsétlen kocsirendező 
pár méter után egyensúlyát ve
szítve elesett. Ennek következ
tében előbb a bal lábfején ment 
át a kerék, majd a Jobb lába ke
rült a sinkoronára. Sérülése 
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olyan súlyos volt, hogy mindkét 
lábát amputálni kellett. 

* 
J. J. kocsuendező si.alasztásos 

tolatással rendezett szét kocsi
kat a guritó<lombon. A IX. vá
gányra szalasztott első kocsi 
kéz1fékJét kezelte. Tolatásveze
tÖJétől ezt a feladatot kapta. 
Több szalasztásos műveletet 
végzett. Eddigi megállapítások 
szerint a további tolatások során 
a VII., a XVI. és a VI. vágányra 
szalasztottak. Majd a IX. vá
gányra guruló 5 kocsi a 

\ 

·' "• 1 
-

�-
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kocsirendezőt elgázolta. Ez saj
nos, annak ellenére bekövetke
zett, hogy ott nem volt dolga a 
kocsirendezönek. 

A gázolás következtében a 
sérült mindkét lába csonkoló
dott, bal keze is megsérült. A 
balesetnek szcmtanúJa nem volt. 

Mementó: a vasút ves;-.élyes 
üzem. A vasúti vágányok köwtt 
dolgozók munkájuk során körül
tekintően, figyelmesen, a kiadott 
utasításokat megtartva tevé
kenykedjenek, csak így kerülhe
tők el a az ilyen súlyos balese
tek. Pásku Jenő 

Halálos balesetek 
A 25 kilovoltos vezetékek veszélyes megközelítéséből / 994-

ben 6. az idén pedig már J 3 súlyos vagJ,' halálos kimenetelü 
baleset történt. Az idei balesetek közül 7 esetben fiatalok, il
letve gyermekkorúak: másztak fel a vasúti kocsik tetejére, ahol 
áramütést szenvedtek. További 6 alkalommal pedig a vasúti 
területen munkát végzók szegték meg a munkavédelmi szabá
lyokat. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vasút il
letékesei a szülök és a pedagógusok segítségét kérték. k. 

Intercity-kocsik 
légkondícionálása 

A MÁV 1993-ban indított korszerűsítési programjának alapján üzemünk, a MÁV 
bunakeszi Vagongyártó és Javító Kft., az eltelt időszakban 75 darab kiöregedett, 
forgalomra alkalmatlan vasúti kocsi felújítását végezte el. 

Az igény az volt, hogy a kocsik részt tudjanak venni az induló városközi forga
lomban és a mai igényeknek megfelelő utazást biztosítsanak. 

A tervezésnél törekedtünk arra, hogy a belső kialakítás esztétikus legyen, és az 
utazóközönségnek kellemes komfortos utazást tegyen lehetővé. 

A kocsi megjelenése azt sugallta, hogy klímaberendezéssel van ellátva, ezért a 
nyári utazásnál az utasok hiányolták a kocsik klimatizálását. 

Az utasok és az üzemeltetők igényére kifejlesztettünk egy klimaberendezést, amely 
a nyári utazásnál jelentkező reklamációkat megszüntetheti. Ezzel a berendezéssel 
1995-ben 5 darab első osztályú és l darab bisztrókocsit szereltünk fel, amelyeknek 
július és augusztus hónapban volt a próbaüzemük. Az üzemelés során szerzett ked
vező tapasztalatok alapján a MÁV-vezérigazgatóság az összes átépített INTERCITY
kocsinál igényli a klímaberendezés beépítését. 

A megrendelés alapján az 1996-os menetrend változásig üzemünk a forgalomban 
lévő összes INTERCITY-kocsinál beépíti a klímaberendezést, biztosítva ezzel az 
utasok minél kulturáltabb, komfortosabb és kényelmesebb utazását. 

(x) 

- - , 
KOZPONTIUZEMITAN�CS 

A Magyar Vasutas tudósltása 

Október 31-ei döntések 
A humán stratégia tervezéséről 

Dr. Jánosi Imre MÁV Rt. sz.e- mint legfőbb termelésí tényezőt ni az egész hároméves idösmk 
mélyügyi főosztályve:zetö tájé- valóban humánumként kez.eljélc. alatt. Ha megegyezés születik a 
koztatta a Köi.ponti Uzemi Ta- Minden humán koncepció csak MÁV Rt és az érdek:képvisele-
nácsot (KÚT) a vasút humán- akkor ér valamint, ha készítői tele kömtt három évre, akkor a 

stratégiai 1en·eze1éról 1996- ismerik a társaság üzleti tervét lehetőségek köl.Ött si.erepel egy 
1998. időszakra. A főosztályve- is. A. főosztályvezetö-helyettes szerény mértékű reálbér-növe-
zető hangsúlyozta, hogy az em- a továbbiakban e�ondta, hogy ked�s 1998-ban. _ . 
beri erőforrással összefüggó a MÁV-nál az 1skolázo1tság S,pos József KUT-tag szennt 
gazdálkodásról Magyarors7.ágon szfntje �em megfeleló. Még a munlc�i kap,csolatokra kell 
eddig ki7.ár6Iag csak a MÁV-nál mmd1g tobb mmt ezer alkalma- helyem1 a h�gsu(yt ! nem erő-
készítettek tervel.etet. A fóosz- zottn� n_mcs m�g a 8 általános forr�-gazdalk_od�srol kell be-
tál lké rsei sze i t a M 1skola1 vegzettsege. Az egyete- szélm. Még mm41g nagy prob-y e. pze e � n �- mi, főiskolai diplomával rendel- lémát jelent a MA V Rt. vezeté-g�ar _Allamvasut�nal 19JB-,g kczők aránya mintegy 4 száza- se és a külszolgálati dolgozók kotnenek kollektív sze'?odéSI, lék, viszont nyugaton ez az köl.Ött az óriási távolság. Véle-amely tartalmazná az egesz idő- arány -- egy hasonló vállalatnál ménye szerint nem lehet meg-
szakra vonatkozó béremelés_,��- általában 1 O szá7.alék_fölött van. egyezni három évre, mert még 
vaslatokat. A humán-strateg1a- Horváth István KUT-tag vé- nem tudjuk az elkövetkező idő-
ban szerepel a létszámleépítés leménye szerint el kellene dön- szakra vonatkozó inflációs elő-
mellett pályakezdók felvétele, tem a MÁV-nál, hogy ésszerű- rejelzést. A KÜT végül Is hatá-
1lletve a szakemberek mmóség1 en vagy érzelmi alapon kezehk rozatot hozott a humán-stra-
cseréje. a humán ügyeket. Amennyiben tégla terveúsfről. Az alapgon-

Montvainé Pápai Jolán főosz- a racionalitás érvényesül, akkor dolattal egyetért, de nagy hiá-
tályvezető-helyettes felvetése minden év kemény bérharccal nyosságnak tartja, hogy a jó-
szerint ne csak munkaerő és bér- végzódik maJd. Montvamé vá- létl szociális vívmányokkal a 
gazdálkodás legyen a humánpo- laszában leswgezte; a munkabé- tervezet érdemben nem foglal-
litika tárgya, hanem az embert, két folyamatában kell megőriz- kozik. TP 

Bemutatjuk a KÜT tagjait 
Kovács Jánosné munkaügyi vezető Illés János főmozdonyvezető 

Vasutas családból 
származom Fér1em 
szintén a MÁV Rt. al
kalmazottja. gépész
üzemmémök. Két fiú
gyermekünk van. 
1970-ben, a gim
náziumi tanulmánya
im befe1ezése után 
kerültem a MÁV-hoz. 
Ra k tá  rkeze lókénl  
kezdtem a pályafutá
somat a szertárfó-
nökségen, I 983-tól 

Ny i r 
e g y h á z a  
Vontatási 
Fónökség 
mozdon,•
v e z e t ó j e  
v a g y o k .  
1964. au
g u s z t u s  
l-jén az 
egészség
ügyi alkal
m a s s á g i  
vizsgálat  
után moz

pedig munkaügy, vezelóként dolgou,m Munkába lépe
sem Óla tagja vagyok a Vasutasok Szakszervezetének. 
Alapszervezeti titkárként tevékenykedtem több mint tíz 
é\•en át, mint társadalmi tisztségviselő. 

donvvezetó-gyakornokként nyertem felvételt. 
A múhelyi és utazói gyakorlati idó letöltése 
után J 966-ban Budapest Uzsoki úton gózmoz
dony-vezetói tanfolyamot. ma1d a korszerü
sítéssel haladva villamos-mozdonyvezetói 
tanfolyamot is elvégeztem. Jelenleg, mint 
mozdonyvezető. végzem nap, munkámat. A 
Mozdonyvezetók Szakszervezete tagozódása
kor munkahelyi lagcsoportvezetó /ellem. Az 
1993-as Üzemi Tanács választás alkalmával 
a Mozdonyvezetók Szakszervezete Debreceni 
Igazgatósága területi úgyvivőjeként végeztem 
le\·ékenységem, mint választott tiszJségvise
ló. A Mozdonyvezetók Szakszervezete dele
gáltjaként az J 995-ös választások után a Köz
ponti Üzemi Tanács tagja lettem. Házas em
ber vagyok. két gyermekem és két unokám van. 

A Vasutasok Szakszervezete anyaggazdálkodás, in
téző bizottsága megalakulásától Záhony terület ügyvi
vóje vagyok. Immáron második alkalommal választot
tak meg a fónökségen múködó üzemi tanács elnökének. 
A MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsban a központi hiva
talok és intézmények, az igazgatósági központok. a vé
delmi igazgatóság, az mformatika1 igazgatóság, a ház
gondnokság, valamint az anyaggazdálkodási szakszol
gálat munkai·állalóinak érdekképviseletét szeretném 
ellátni. A KÚT tagjaként szeretnék úgy tevékenykedni 
hogy megórizhetó legyen a „munkabéke". Azon leszek: 
a MÁV Rt. átalakítási folyamata valamennyi munka
Yállaló számára megnyugtató m6don fejezódjön be. 

MSZOSZ 

Lesz megállapodás? 
Jövőre 20 százalékos béreme
lést javasol az !\1SZOSZ, figye
lembe véve a fogyasztói árak 
várhatóan ugyancsak 20 szá
zalékos emelkedését. A szak
sun·ezeti sl.Öntség ezt kh-án
ja rögzíteni a kormánnyal és a 
munkaadókkal az árakról és a 
bérekről kötendő egyezmény 
keretében. 

Amennyiben az Érdekegyez
tetó Tanácsban a szakszerveze
tek rés1,éről nem kap megfelelő 
támogatást az ár-bér megállapo
dásra kidolgo1.0tt javaslatához, 
akkor egy ilyen dokumentumot 
egyedül nem láván aláírni. Az 
MSZOSZ-nek tehát nem célJa, 
hogy minden áron megkösse a 
megállapodást 

A megállapodás aláírásának 
másik kizáró oka, ha a kormány 
nem ad jogszabályi garanciát a 
munkavállalók társadalombizto
sítási járulékának emelésével 
együtt megvalósítandó úgyneve
zett bérbruuósításra. (Ez ugyan
is azt jelenti, hogy a munkavál
lalók társadalombiztosítMi járu
lékát a bérbruttósítással együtt 
úgy emeljék fel, hogy a nettó 
;ceresetek ne változzanak:. A sze
mélyi jövedelemadó-törvénynél 
1s módosításra van szükség, 
hogy a bruttósítással megemelt 
bérek miatt ne fizessenek több 

adót a dolgozók.) Az MSZOSZ 
szennt a költségvetési és ver
senyszférában egyaránt el kelle
ne érm jövőre az átlagosan 20 
százalékos nominálbér-növelést. 
Az általuk még elfogadható 20 
szá7.alékbó l 10 szá7.alékot eleve 
leköt az ideí évről áthúzódó ár
emelés, 6 s1.á7.alékot pedig a már 
elóre meghatározotl áremelések 
hatása. A fennmaradó 4 száza
lék az, armt érvényesíteni lehet. 

A megállapodásnak garanci
ális elemeit is meg kell határoz-

ni. A kormány a megállapodás
ban foglaltakat a jövó évi költ
ségvetésben, illetve más jogsza
bályokban érvényesítené. A 
szakszervezetek szintén garan
ciát vállalnának, hogy a megál
lapodásban leírtakhoz tartják 
magukat. A munkaadók pedig 
arra vállalhatnának kötelezettsé
get, hogy nem zárkóznak el az 
ágazati és munkahelyi bértár
gyalásoktól, illetve nem élnek 
vissi.a az áremelési lehetőségek
kel. -k-

Az MSZOSZ a sztrájkról 
H•ttíroz.ott feUipissel kell • korMáyt • •1111bwllllll6I • 

herviselissel kopcsol•tos tílltíspo11tjtí""k feliilviugtíl•tdrt1 
kinysurite11i - nyllatkoztik október vigén az MSWSZ 
nevében. Az MSWSZ elnöksigében egyértelmi ülúpont 
alakult ki arról, hogy ,,,., fog11djtU ti• rnlbird csökka,ti
sit. Az MSWSZ. mint a legnagyobb azalwervezetl konffl
derácló de,,,011stniciókhl, szükség szerint a svrtJ)k J,gyve
rit is •lklll,,,t1'[.Vtl egylégeaen AD ki az 'Itala képviseltek ér
dekeiért. 

Miutin korminy Altai meghirdetett ar6nyo1 tebervlle
léstól évníl évre egyre Jobban eltivolodunk, mira a mun
kadllalók flz.etik a k6zponti adóbevételek 90 súzal6Ut. Ha 
ugyanis nincs a munkavülalóknak garaodikat II ny6jtó ir
bénnegillapodú, akkor aokjro,,I01 l,t1rcN úll HrMidd-
11k • kor•'"Y""k is • •••b•dóblt1k - jelentett& ki u 
MSWSZ vez.et6i. k-
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Szilvásváradi kisvasút-nap 

A Magyar Vasutas vasutasna
pi számában beszámoltunk 
arról, hogy a Magyar Közle
kedési Közművelődésért Ala
pítvány kezdeményezésére a 
kisvasutak vezető programot 
készítettek és meghatározták: 
mikor és hová terveznek szak
mai kirándulást egy-egy kes
keny nyomközü vasút megis
mertetésére. Legutóbbi lapszá
munkban pedig a balaton
fenyvesi kisvasúti-nap esemé
nyeiről tudósítottunk. 

A Szilvásvárad, Állam, Erdei 
Vasút és a Magyar Közlekedési 
Közművelódésért Alapítvány 
szervezésében októberben tanul
mányi kirándulást szerveztek a 
vasútbarátok. A MÁV-állomá-

SZÁZÖTVEN ÉVES 

son honvédzenekar fogadta a 
vendégeket, akik a fúvósok mö-
gött élénk feltűnést keltve .. 
érkeztek az erdei vasút Szalajka
Fatelep megállóhoz. Az erdészet 
vezetöi, a polgármester és Gás
pár János, az alapítvány ügyve
zetö igazgatója köszöntötték a 
260 föny1 érdeklődöt a 16. ha
sonló célú összejövetel alkalmá
val. 

1908-ban a nagy fatömeg 
gyors és olcsó el fuvarozására 
létesítették ezt a vonalat. (A há
lózat egykor 27 km volt .) 
Úticélunk a Fátyol-vízesés meg
álló volt, ahol ismét a katonaze
nekar várt ránk. Kellemes 
Szalajka-völgyi kirándulásunk 
során megnéztük a szabadtéri 

, 

múzeumot, a pisztrángtenyésztó 
telepet és az Erdészeti Múzeum 
gazdag gyújteményét. 

Visszafelé az erdei vasúttal az 
alsó végállomásig, Szalajka
völgy-Lovaspályáig mentünk. A 
lovardában örömmel tekintettük 
meg az Állami Ménesgazdaság 
világhírű lip1ca1 lovainak és raj• 
tuk a lóra termett lovasok, haJ
tók impozáns bemutatóját. 

A még meglevő keskeny 
nyomtávú vasutak jövöJéért ag
gódó vasútbarátok a kisvasutak 
11ten1 vezetöivel, az önkormány
zattal együtt változatlanul bíz
nak abban, hogy sikeres lesz a 
,,Mentsük meg a kisvasutakat" 
akció és érdemes még rendezni 
kisvasúti napot. 

Horváth Károly 

Ganz Abrahám műve 

Ganz Ábrahám a híres vasön
tő, a gyáralapító 1814-ben szü
letett Svájcban. Édesapja, a 
sokgyermekes tanító, inasnak 
adta egy zürichi gépmühelybe. 
Megtanulta a homokformá
zást, a magkészítést, a minta 
asztalosságot, a kü lönböző 
szerszámgépeken való mun
kát. A frissen végzett segéd 
bejárta Európát, megismerte 
a különböző réz- és bronzön
tési módszereket, a kemencék 
építésének fogásait: 1841 au
gusztusában Ganz Abrahám a 
menetrendszerü postakocsival 
megérkezett Pestre. Talán 
neÍn is sejtette akkor még, 
hogy ez lesz további életének 
és sikereinek színhelye. 

A Széchenyi István ke,.demé
nyezésére megalakult Pesti Hen
germalom Társaság vadonatúj 
épületében éppen ez idő tájt 
kezdték meg az erógép és a ma
lomgépek felszerelését. Ganz 
úgy látta, itt neki való munka 
folyik. Jelentkezett Fehr Vilmos 
igazgatónál, aki történetesen 
ugyancsak Svájcból került szak
emberként Magyarországra. 
Fehr örömmel fogadta Ganzot, 
és megbízta a szerelési munká
latok irányításával. 

A következ.ő évben, 1842-ben, 
a Hengermalom és a gépmühely 

az Iparegyesület kiállításán 
ezüstérmet kapott, Kossuth pe
dig lelkes hangú, nagy cikket írt, 
melyben a malmot és a mühelyt 
Pest díszének nevezte 

Az tfjú mühelyfönök nemcsak 
felügyelte a munkát, hanem 
maga is részt vett a munkafolya
matban. Az órlóhengerek felü
letének elöállítására úgynevezett 
,
1
kétszeres öntést" vezetett be 

A ldozatkészségére jellemző, 
hogy amikor az öntőműhelyben 
szétfröccsenő vas kiégette egyik 
rn:mét, a baleset után azt mond
ta: ,,Nem baj.' fontos, hogy az 
öntés sikerült". Amikor az igaz
gatóság fizetésén kívül az öntö
de tiszta nyereségéböl való ré
szesedéssel emelte illetményét, 
önállósodásra gondolt 

Ganz Ábrahám 1845. Január 
24-1 kelettel kapta meg a Vas
öntési Intézet elnevezésű mű
hely müködési engedélyét. Né
hány munkással saját kezűleg 
építette fel az e/só kemencét, ül
lőt, szerszámokat vásárolt, fúj
tatóját szabadnapos katonák ta
posták néhány garasért. Később 
lójárgányt, majd kisebb, részben 
saját kezűleg készített gózgépet 
állított üzembe a fújtatók mű
ködtetésére. Mivel a telek egy 
víz1molnáré volt, a Duna meg
oldotta a szállítást, szenet, va-

MÁVTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 

A MÁV 100 százalékos tulajdonú 

vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
. Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása 

egész Európában. 
- Különösen kedvező feltételek magya� export, import, 

tranzit visz.onylatokban UkraJna és F AK-országok 
területére, Jiletve az azokat tranzitban érintö szállítmányok 
esetén fuvardíj-költségviselés az emlitett szakas1.0kon. 

. Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi 
.,kikötöjébcn", Záhonyban (ukrán magyar határ). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
-- Vasúti fuvardíjkalkulációk készítése, hivatalos okmányok 

kiállítása, szükséges szállítóeszközök megrendelése, 
kózremüködés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olas1.0rszágban. 
Telefon: 269-1324 

Postacím: 1368 Budapest, Pf.: 153. 

sat és kés1Ílrut aránylag kts költ
séggel szállíthatták nagy távol
ságra. A költségkímélés nagyon 
fontos szempont volt a tökesze
gény üzemtulajdonosnál, aki 
csak je/entós kölcsönök felvéte
lével kezdhette meg a munkát. 

Kossuth, majd Széchenyi köz
benjárására a gondok elhárultak, 
a megrendelések megszaporod
tak. A környék lakói követelték 
a tűzveszélyes üzem leállitását. 
Kérésükhöz a helyőrség pa
rancsnoksága is csatlakozott, 
mondván, a közelben lévö utász
szertár könnyen kigyulladhat a 
kéményekböl knepülő izw szik
ráktól. Ennek ellenére Ganz önt
vénreket készített az épülő Lánc
hídhoz és 1848-ban már 60 fös 
üzem gyárt ágyút és lövedéket a 
honvédségnek. Ágyúua a svájci 
születésú mester Zrinyi mondá
sát íratta! .,Ne bántsd a ma
gyart!" 

1850-töl gyára fokozta terme
lését, vagonalkatrészeket, fel
szerelési tárgyakat készített. 
1852-ben már az egész orsz.ágot 
ő látta el ezekkel és I 8 54-ben 
birodalmi szabadalmat kapott a 
vasúti kerekekre. A vasúti ko
csik kerekeinek gyártása szédü
letesen nagy üzlet volt a világot 
magával ragadó vasútépítési láz 
korszakában Ganz sajátos eljá
rással olyan kereket állított eló, 
amely 20 évig is futhatott lénye
ges kopás nélkül. 

Hamarosan Ganz-féle kéreg
öntésű kerekek futottak Európa 
szinte összes sínein. A hatalmas 
bevételt Ganz új gépek beszer
zésére, épületek emelésére for
dította, miközben ő maga és csa
ládja továbbra is a legszeré
nyebb körülmények között élt 
budai lakásában. A sok problé
ma és küzdelem a1.0nban tovább 
rontotta eredetileg is gyenge 
idegállapotát. Rosszindulatú, 
szúkagyú hivatalnokok, nem fi
zetö adósok, uzsorakamatot sre
dő hitelezők, akadozó nyers
anyagellátás zavarták az üzem 
munkáját. Pedig ekkorra már az 
eredetileg csupán öntésre beren
dezett gyárban gépmúhelyeket is 
szereltek fel, megkezdték a tűz
oltófecskendók, szivattyúk gyár
tását, vasúti és egyéb hidakhoz 
alkatrészeket szállítottak. A sze
gedi Tisza-hídhoz 1857-ben há
romtonnás öntvényeket készítet
tek. Jó segítőtársa lett Mechwart 
András, aki a malomgépek gyár
tását tökéletesítette a gyárban. 
1867-ben már hét nagy kemen
ce, 15 0 gép volt a gyárban, 
amelyben 700 munkás 100 ezer 
kereket gyártott évente. 

Az alapiló nem örülhetett tar
tósan sikerének, az év végén 
öngyilkos lett. Gyára Mechwart 
András vezetésével világcéggé 
vált. 1869-ben felvette a Ganz 
és Társa Vasöntó Gépgyár Rész
vénytársaság nevet, 1878-tól 
pedig elektromos cikkeket is 
gyártott. 

Ganz Ábrahám fáradozása 
nem volt hiábavaló! 

Dr. Róbert Péter 

A IV. Diabétesz 
világnap 

A Budapesti Cukorbetegek Egyestilete és a Vas
utas Cukorbetegek Egyesülete közösen rendezték 
meg az idei negyedik_Diabétesz világnapot Az 
ünnepséget a Magyar Diabétesz Társaság támo
gatta, valammt több bel- és külföldi gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközöket gyártó cég és dia
béteszes terméket forgalmazó vállalat szponwrál
ta. Neves diabctológus orvosok tartottak előadá
sokat a cukorbetegek és környezetének egészsé
ges életmódra való neveléséról és a betegség ke
zelésével együtt járó tudnivalók elsajátításáról. Cu
korbetegek pedig arról nyilatkoztak, hogy hol tart 
ma a fiatalok és az idősebb korosztály gondozása, 
hogyan látják saját tapasztalatuk alapján azt, hogy 
az utóbbi években folyamatosan kialakult új part
neri alapon nyugvó kölcsönös beteg-orvos kapcsa• 
latot mennyiben segítette elö a környezetük, a csa
lád és a társadalom. k. 

Tisztújítás 
a VKDSBE-ben 

Rendkívüli közgylllát tartott október 21-én a 
Vasutas és Közlekedési Dolgor.ók Segélfu.6 & 
Biztosító Egyesülete (VKDSBE) a MAV Rt. 
Bevétellen6rzésl lgazgatóúg koníerencla ter
mében. 

A levezető elnöki tisztet Ábrahám Lajos, a MÁV 
Rt. Szegedi Üzletigazgatóság helyettes vezetöje 
töltötte be. Megnyitója, illetve a napirend ismer
tetése, maJd elfogadása után Márton András ügy
vezető elnök számolt be a közgyülésnek az elmúlt 
évek gazdálkodásáról. Az irásos tájékoztatóból és 
az ügyvezető elnök szóbeli kiegészítőjéböl vilá
gosan kirajzolódott, hogy a választmány és az ügy
vezetés hogyan gazdálkodott az egyesület vagyo
nával. Szemléltetésül álljon itt két példa: közel 60 
milliós ráforditással korszerűsítették az egyesület 
balatonfiiredi üdülójét, készpénzsegélyként pedig 

1992-1994 között - 117 445 tagnak 135 mil
lió 713 ezer forintot fizettek ki. 

Az ügyvezetö elnök és a számvii.sgáló bizott
ság elnökének beszámolóját, valamint az alap.sza
bály módosítására elöterjesztett javaslatot, illet
ve a módosított alapszabály-tervezetet a közgyű
lés elfogadta. Ezután következett a vezetóség új
jáválasztása. A jelölő bizottság javaslatára az 
egyesület elnökének dr. Kiss Lászlót, a MÁV Rt. 
stratégiai igazgatóját választották. Márton Andrást 
pedig megerősítették ügyvezetö elnöki tisztében. 
A választmányban 13 rendes és 5 póttagot, a szám
vizsgáló b11.0ttságba 3 rendes és 2 póttagot válasz
tott a közgyülés. A választmány rendes tagja lett 
Gyóri István, a VSZ alelnöke és Pallos György, a 
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezetének az ügy
ve1.etö elnöke. 

(vf) 

GWC 

JUTÁNYOS ÁRON 

Klubtagsági kártya 
Az MSI-GWC Kft. -vel törté
nő együttmúkö�és felbontása 
után az UNIÓ-ASZ Kft. nem
zetközi jelenlét márkanév 
megtartásával survezi tovább 
a szakszervezeti tagság köré
ben a jelentős kedvemiények
re jogosító klubtagsági kár
tyák értékesítését. 

A vásárlói kártyák érvényes
ségi idejét az UNIÓ-ÁSZ örö
kös jogúvá nyilvánította, sőt a 
nyugdíjas szakszervezeti tagok 
számára 50 százalékos áron ér
tékesíti. Ez tehát azt jelenti, 
hogy az MSZOSZ szakszerveze
ti tagsága 1 OOO forintért, a nyug
díjasok 500 forintért juthatnak 
egy életre szóló takarékossági 
lehetőséghez. Az aktív tagok 
sl..ámára a klubtagsági kártya 
3800 forint., a nyugdíjasok szá-

mára a kártya 1900 fonnt. Jelen
leg Dél-dunántúl három megyé
Jében a GWC-kártyával {az 
összes kártyatípus) kb. 21 OOO 
ember ( család ) rendelkezik . Ez 
a szám egy tekintélyes számű 
piacot képvisel, melyet az 
UNIÓ-ÁSZ partnerei felé irá
nyít. A cég másik fontos felada
ta, hogy a folyamatos kártyaki
bocsátás mellett szervezze az el
fogadóhelyeket csatlakoztassa a 
vállalkozókat, akiknek a kártya
használat során lc1mutathat6an 
nö a forgalmuk, a vevök figyel
me a kedvezményt adók felé íní
nyul. Jelenleg a három megyé
ben kb. 800 elfogadóhely műkö
dik. A cél, hogy kb. 2 éven belül 
minden szakszervezeti tag ren
delkezzen vásárlói kártyával és 
a vállalko1.ók kb. 10 s1.ázalékát 

partnereink között tudjuk. Az 
UNIÓ-ÁSZ Kft. (mely 75 szá
zalékban az MSZOSZ tulajdo
na) egyrészt a szolgáltató szak
szervezetet jeleníti meg, megin
dítja a belsö kereskedelmet, 
ugyanakkor új munkahelyek 
megteremtését is felvállalja. Ez 
nehéz, összetett feladat, de az 
,,ÁSZ:' a kártyában is a legerő
sebb lap, tehát meg fog felelni a 
kihívásnak:. 

Szakszervezetünk tagjai kö
zött is jelentós számú kártya ta

lalt eddig gazdára, ennek fej
lesztése, felhMmálási lehetösé
gek ismertetése s1,ervezet-poli
tikai feladat is. Közelebbi infor
máció szakszervezetünlcön belül 
a 05 16-16 telefonon lehet kér
n,. 

LZL 

Pályázati felhívás 
A Magyar Államvasutak Budapesti Üzletigazgatóság Forgalmi Osztályának vezetöje 

pályázatot hirdet Budapest - Keleti állomás 
állomásfőnöki munkakörének betöltésére. 

A főnökség főbb jellemzői: 
Az állomásfőnökség a MÁV Budapesti Üzletigaz
gatóság Forgalmi Osztályának szakági irányítása 
alatt álló, végrehaJtó szintü, önálló munkáltatói -, 
lé tsz.ám-, bérgazdálkodási és elszámolási jogkörrel 
rendelkező külszolgálati egysége. 
1. (elsó) csoportba sorolt szolgálati hely. 
-A1. ország egyik legnagyobb nemzetközi és bel
földi forgalmat lebonyolító fejpályaudvara. 
- Személyszállitási tevékenysége a MA V szem

pontJából hálózati Jelentőségú. 
- A Budapestről kiinduló fővonalakra, illetve fő
vonalakról vonatokat indít és fogad. 
-Az állomás D. 70. típusú b1ztosítóberendezéssel 
felszerelt, 13 indító, illetve fogadóvágánnyal ren
delkezik. 

A pályaudvarhoz kocsijavító múhely, illetve gépi 
kocsimosó berendezés tartozik. 
- Vonatkísérő telepállomás. 
A főnökség főbb f e/adatai 
-A szakági gazdálkodás keretén belül kiemelt fel
adata a racionális anyag, eszköz-, munkaerő-, bér 
és költséggazdálkodás megteremtése, a balesetmen
tes munkavégzés biztosítása. 
- Az állomási technológia kidolgozása, betartása, 
a menetrendszerúség, a személyszállítás kulturált
ságának biztosítása. 
-A jelentkező személyszállítási feladatok megol
dása érdekében kapcsolattartás és együttmúködés a 
társszolgálati ágakkal. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 
- Egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy a Szé
chenyi István Főiskola „Múszaki menedzser szak 
vasúti szakirány" képzésen tanulmányokat folytat. 

- Felsőfokú vasúti szakképzettség és forgalmi 
önállósító szakvizsga. 
- 9 év szakmai, ezen belül 3 év vezetői gyakorlat. 

Vezetői alkalmasság. 
-- Orvosi alkalmasság. 

A munkakör betöltésének id6pontja 
1996. Janu6r 1. 

A pályázat benyújtáJánllk llattírideje éJ helye: 
1995. 11011e111ber 30., 

a MÁV Budapesti Üzletigazgatóság Forgalmi Osz
tály, osztályvezető címére. 

cbn: 1087 Butlapat, KerepeJi út 3. 
A pályáz.at elbírálásának határideje: 1995. decem
ber 15. 
Bérezés a 16/1992. (MÁV Ért. 1993. évi különszá
ma) MHF számú módosított utasítás szerint. 
Felvilágosítás kérhetó: 

Harmatos János mb. osztályvezető, 
telefon O l /15-03, 01/16-03; 

Dr. Szabóné Grasseli Judit ügyintéző, 
telefon O 1/10-01. 

A pályázat tartalmau.a: a pályázó 
-jelenlegi munkahelyét, beosztását, havi alapbérét 
és egyéb jövedelmét, 
- részletes szakmai önéletrajzát, 
- iskolai végzettségét, szakképzettségét - ha van 
idegen nyelvismeretét - tanúsító okiratokat, vagy 
hiteles másolatait, 
-hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- terveit, elgondolásait a megpályázott munkakör-
rel kapcsolatban, 
- orvosi alkalmassáara vonatkoro 1gazolásl 
Szükség esetén a munkakör ellátásának idején: m\Dl
kaköri szolgálati lakás biztosítható. 
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A MAGYAR VASUTAS 
ÚJ MUNKALEHETŐSÉGEKET KÍNÁL! 

A gazdasági társaságok 
figyelmébe! 

A Magyar Vasutas új szolgáltatással igyekszik segíteni a vasúti 
tevékenységet végro gazdasági társaságok tevékenységét. A Ma
gyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság (MEHIB Rt.) fel
ajánlásának köszönhetően - terveink szerint- a jövőben rend
szeresen közlünk a Világbank, az EDA és az EBRD által finan
szírozott vasúti jellegű beruházásra, áruszállításra és szolgálta
tásokra kiírt nemzetközi pályázatokat. 

A MEHIB Rt., amely elsősorban export tevékenység kereskedel
mi és politikai kockázatának csökkentésére kínál biztosításokat, 
Világbankinform néven számítógépes szolgáltatással is igyeks21k 
segíteni a magyar vállalko?.ások export megrendelésekhez jutását. 

A Világbankinform rendszer az egyes országok hitelkérelmeinek 
minden fázisát végigkíséri. Mivel viszonylag korán kiderül, hogy 
az adott ország a hitelt milyen célra kéri, az információk jelentős 
segítséget nyújthatnak a kiírt versenytárgyalásra való felkészülés
ben. A Világbankinform információt ad az egyes országok hite/ké
relmeiről, a hitelek odaítéléséről, az előzetes szállítási felhívások
ról, prekvalifikáclós felhívásokról, tender/e/hívásokról. a Magyar 
Kereskedelmi Kirendeltségek beruházással kapcsolatos informáci
óiról és a lehetséges kooperációs partnerekről. 

A Világbankinform által kínált infom1ációnak csak töredékét tud
Juk majd köz.ölni, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy a teljes in
formációhalmazhoz előfizetés útJán lehet hoz.z.ájutni. 

MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ RT. (MEHIB RT.) 
1065 Budapest Nagymero u. 44. 

Tel: 269-4232 Fax: 269-1197 

Romania 
RAIL W A Y RESTRUCTURING PROJECT 

A projekthez a következő javak és szolgáltatások beszerzését ter-
vezik: 

- Gépek és berendezések a pálya karbantartásához 
- Egy felsővezcték-feszítő berendezés 

- Elzáró, reteszelö berendezések pótlása Ploiesti, Brasov és 
Timisoara állomásokon 

A távközlési hálózat felújítása egy Integrált Vasúti Informáci
ós Rendszer (IRIS) támogatására, 1800 km száloptikai kábel alkal
mazásával. 

- Berendezések a mozdonyjavító mühely részére, beleértve két 
kerékesztergát és vezérlő egységeket 

- Nagyjavítással korszerűsítem 5100 kW-os villamos mozdo
nyokat, � 100 LE-s dízel-elektromos mozdonyokat, 1,20 LE-s dízel
hidraulikus moz,donyokat és a tehervagonok néhány típusát 

- Személykocsik rekonstrukciója, beleértve muhelyberendezé
sek beszerzését 

- Nyomdai berendezések 
- Szakmai segítségnyúJtás és szakmai oktatás, különösen a vas-

út újjászervezésének eljárásaihoz. 
A fenti szerződésekre a versenytárgyalások 1996 elsö negyedé

ben kezdödnek. 

Kína 
GUANGZHOU CITY CENTER TRANSPORT PROJECT 
Nemz.etközi versenytárgyalásokat fog kiírni a Guangzhou önkor

mányzat a városközpont közlekedését megjavító projekt alábbi fó 
összetevőire: 

- A városközpont 1 00 kereszteződését magába foglaló 
közlekedésirányitási terve, beleértve a meglevő közlekedési jelző
rendszer feljavítását és bővítését. 

- A belső körút 23,9 km-es, főleg 4- vagy 6-sávú viaduktjának 
épttése, valamint a kapcsolódó, közlekedést irányító és ellenórző 
berendezések beszerzése és felszerelése. 

- A tömegközlekedési rendszer feljavítása, beleértve a végállo
másokat és raktárakat, az építési munkák és berendezések beszerzé
sével. 

- 1 OOO db autóbusz beszerzése. 
Gépjárművek szennyezését ellenőnő berendezések és útkar

bantartó berendezések beszerzése. 
Az ajánlati dokumentációkat és specifikációkat előreláthatólag 

1996 második felében adják ki az építési munkákra, és 1997-ben a 
berendezésekre. 

Csehország 
PROJECT TO FINANCE THE UPGRADING AND 

MODERNIZATION OF THE RAILWAY CORRIDOR 
Vasúti folyosó finanszírozási és korszerűsítési projekt. 1995 és 

1998 között (1995 november végétől kezdve), Világbanki feltételek 
mellett, tender keretében kívánnak beszerezni vasúti jelző- és táv
közlési berendezéseket a Bécs-Prága-Berlin vasúti összekötő vonal 
korszerűsítéséhez. 

rr- Pályázati felhívás 
A Vasutasok Sz.akszervezete pályáz.atot hirdet egy fő szakér

tői állás betöltésére. A sz.akértő feladata a MÁV Rt. által alapí
tott garoasági társaságok a privatizáció és a vagyonhaszno
sítás során felmerülő érdekvédelmi ügyeinek intézése. 

Az alkalmazás feltétele: Közgazdaságtudományi egyete
mi vagy pénzügyi-számviteli főiskolai végzettség, max. 40 
éves életkor, az alkalma?.ásnál előnyt jelent a vasúti munka
viszony, vagy vasúti érdekeltségű gazdasági társaságnál töl
tött idő. 

Bérezés megegyezés szerint. 
Részletes felvilágosítást ad dr.Simon József. a VSZ Köz

gazdasági és Jogi Osztály vezetője a 19-77/170 melléken. 

. , 

MA VEPCELL I�IT 
'clldön 1rHJc, N;,gy S. tf r 1-1. 

\}!100 
Td./Fax:U4/330.732 

VusúH:07 /62-Af> 

MAGYAR VA�UTA� 

VASUTAS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET 

Szilveszteri program 
Hévízi Gy{>gyüdülő 

1995. december 28-tól 1996. január 3-ig terjedő idlíre, tel
jes ellátással, kiemelt ünnepi étrenddel, élőzenés, táncos est
tel, tombolával, várjuk a pihenni, srorakozni vágyókat els6 
osztályú gyógyüdülönkben. 

Részvételi díj: 
VABE egyesületi tag részére: 2.200,- Ft/fő/nap 
nem egyesületi tag részére: 3.600,- Ft/fő/nap 
külföldiek részére: 5.500,- Ft/fő/nap 
(gyermekek részére 14 éves korig a mindenkori felnőtt ár 50 

százaléka) 
Jelentkezni lehet: 1995. november 30-ig személyesen 

vagy telefonon 
V ASllTAS BIZTOSITó EGYESÜLET 

Budapest VII., István u. 6. 
telefonon a 342-5 I 08/21 melléken, 

vagy a 342-5109/21 melléken. 
Vasútüzemi telefon: 01/22-80/21 mellék 

TÁTRAl�É 
üdülőfelelősnél 

Rudolf Biztosító 
Az 1875-b�n alapított Rudolf Biztosító és Segélyegyesület (ko
rábban MA V EBSE) arculata az utóbbi években jelentős válto
záson ment keresztül. Tevékenységét új segélyezési rendszerrel 
és szolgáltatásokkal bővítette. 

Módosított alapszabálya lehetővé tette, hogy ,, ... az egyesület 
tagja lehet minden természetes személy, aki betöltötte 14. életévét." 

Az 1994. július 1-től bevezetésre került új segélyezési rendsze
rünket a Rudolf Extrát és az R.30 balesetbiztosítást régi és új tag
jainknak egyaránt ajánljuk. A segélyrendszer: családcentrikus, 
előtakarékosságra ösztönöz (pl.: lakásvásárlás, nyugdíjjáradék). 
SZOLGÁLTATÁSAINK: 

R.30. Baleset biztosítás 
,, ... baleseti halál, vagy balesetből származó állandó, teljes (100 

szá!(llékos) rokkantság esetén 240 000,-forint ... " 
Udülés 
Az egyesület tagjai kedvezményes iidülést vehetnek igénybe 

parádfürdői. hajdúszoboszlói üdülőinkben és az 1995. II. negyedév 
végén elkészült háromcsillagos hévízi hotelünkben. A két- és több
gyermekes családoknak, iskolai csoportoknak, sportegyesületeknek 
speciális kedvezményeket biztosítunk. 

Az egyesület üdülöibcn vállalkozunk korácsonyi, szilveszteri, far
sangi programok, esküvők, bankettek. baráti találkozók szervezésé
re és lebonyolitására. 

Az egyesületi tagsággal, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felvi
lágosítást adnak munkatársaink. 
Ügyfélfogadás: hétfőtől -csütörtökig: 8,00 13 ,00 óráig, pénteken: 
8,00-12,00 óráig 
Telefonjaink az egyesület központjában; üzemi: 01/11-32 
városi: 342-5795, vagy 342-3165, fax: 351-1856 
Címünk: 1077 Budapest VJI., Baross tér 15. 

FIASKÓ 

KOMMENTÁR NÉLKÜL 
, 

Ertelmetlen döntés 
Értelmetlen döntés az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
szerint, hogy a vasúti mellékvonalak megszüntetése 

fiaskó volt. 

(x) 

A köulmúltban MÁV Rt. gazdálkodását a számvevőszék ellen
őrizte. A vizsgálat befejezte után az ÁSZ vállalat ellenlírúsl osz
tályveze«ije tájékoztatta az újságírókat. A Magyar Vasutas kom
mentár nélkül tallózott a megszüntetett mellékvonalak gazda
ságosságáról sroló megállapításokból. 

,,Jelentős összegbe kerül a megszüntetett mellékvonalak környe
zeti rekultivációja, amire törvény kötelezi a MÁV-ot. De erre épp 
úgy nincs fedezet, mint a forgalommegszüntetés esetében előírt ál
lagmegőrzésre. Következésképpen e megoldásokat nem lehet költ
ségvetési megtakaritásnak tekmteni., - szögezte le az Állami Szám
vevőszék. 
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Lakáscsere 

Elcserélném Budapest VI., 
Teréz krt. 55. szám alatti össz
komfortos, 2+2 félszobás (100 
négyzetméteres) MÁV szolgála
ti lakásomat, 55-60 négyzetmé
teres MÁV bérlakásra. 

Kovács Tibor, tel.: 46-01 vagy 
46-71/138 mellék. 

Elcserélnéµ1 megvásárolható, 
hasonló MAV- vagy önkor
mányzati lakásra, Budapest 
VIII., Kerepesi úti, 2 szoba, 
komfortos, jó állapotban lévő, I. 
emeleti, telefonos, 62 négyzet
méteres MÁV szolgálati lakáso
mat. Minden megoldás érdekel. 

Telefon napközben: 270-
4744/1283, vagy 270-4760/ 
1283, Róna Kálmán, 

Igényesnek eladó Göd köz
pontjában egy kétszintes, telje
sen különálló, kétlakásos, gáz
fűtéses, alápincézett, garázsos, 
erkélyes, illetve teraszos, para
bolaantennás családi ház, 155 

négyszögöles telken. A lakások 
150-150 négyzetméteresek, 4 
szobásak. 

Érdeklődni: Bencze Györgyi 
8-14 óráig a 01/49-09-es üzemi 
telefonon. 

Elcserélném Miskolc leg
szebb részén, a Diósgyőri vár
nál lévő 2 szoba, nagy konyhás, 
összkomfortos, telefonos, para
bolaantennás, reluxás, vízórás, 
51 négyzetméteres, saját tulaj
donú lakásomat budapesti saját, 
önkormányzati vagy MÁV-la
kásra. Minden megoldás érde
kel. Kérem, a következő tele
fonszámon hagyJon üzenetet, 
majd visszahívom: 04/18-32, 
06/1-185-8707! 

Elcserélném 3 szobás, kertes, 
telefonos MÁV-lakásunkat 2 
szobás önkormányz.atira MÁV
do lgozóval. Minden megoldás 
érdekel. Telefon: 57/421-076. 

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 

G,zABÓ és FIA Kft.) 

a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR-gyártó 

SZR-10 műanyag kivitelben 

nemzetközileg megfelelő védettség alatt álló 

terméket készít. 

Magánszál/ítók részére is vállaljuk gyártását. 

Megrendelésüket várjuk: 

2000 Szentendre, 

Kondor Be1a út 7. 

Tel: 26-313-105. 

, , , 

• A ZARFEKEN BESZELIK • 

Rovatunkban kizárólag olyan témák szerepelnek, 
amelyekről már a zárféken ülő 

kollégáink is tudnak. 

Hogyan jutunk el Európába? 

Zárféken ülő kollégánk, ahogy azt nap mint nap hallotta, elindult 
Európába. Vasutas lévén, természetesen vonattal. Hosszú az út -
gondolta --, ezért mielőtt felült volna a Bécs felé közlekedő szerel
vény egyik kocsijába, vett egy üveg sört. Az új, német gyártmányú 
kocsi valóban európai színvonalúnak mutatkozott mindaddig, amíg 
meg nem szomjazott. Elővette sörösüvegét és jobb híján az ablak 
alatti kisasztal sörnyitó jelzéssel ellátott réséhez illesztette. És láss 
csodát! A szabványméretű üveget a kuka miatt nem lehet annyira 
elfordítani, hogy a kupak beakadjon a nyitó résébe. Ő már tudja, 
hogyan jutunk el Európába: szomjasan! 

-Vasbeton szerkezetű műtárgyak, hidak, 

Mély-magas 
és vasútépítési profillal 
rendelkező vállalkozás 

egyéb mélyépítési mérnöki szerkezetek építése, 
tervezése. 

-Üzemi és lakóépületek generál kivitelezése, 
teljes építési szakiparral. 

-Vasútépítési és felújítási munkák tervezése, 
generál kivitelezése. 

- STRAIL útátjáró elemek forgalmazása. 



ÁRA: 11 Ff 

1945-1995. 

Fél évszázad emlékére 
0,.,. lwd -1611- lHS. _...., Uó - ,.,,,, .. dlDló .,,.,..., • M.,.,- y.,.._ 

sok b Hqlsok S:Mú s..._,.._,.. Az lt,/oN•ló •lh'-üól • Y..,,...t s�...,, 

)ogfo,,,,,•o• .lurW!fd, ..,...,. lJ.á ill•q6éd ,_üz • J'SZ llacdr •ICIII dl,id/M& Sld• 
suw-."d Oná10• N,-1,U.• SUl'WUládc vilazllU•,- b • J'SZ viltuaab,- -,,illa iU. 
!IBI ••Uknik •l!I • ko,-M"6 .-.. yr61. Az i••96é• IÖ66 üüldá """•,. ü •r úrlil. 
Elú•D'Úlnll ri#.Uil pi/M•I Gyócd Jal ú Ylll Faac, •iik•dc • Vi,.-..,ok S:J1bu� •l
•öb/i„ n,ú� ..,_6„ü dl6„rbdc•1, Aru,J••,, úo•b,oi. 

Gydul Jal • /"'-•'"' �Ila •Jli••k•lt .,,..,,,. ... z.ú•u"'•' fltilU„ l'oll. N,-1illo
_..,_ "°.,,"-16 _..,, ,..._,ublt • surveut 1Ndc8J.,._ 

"'61 F.,.,,c köul • ., htluu,, kaa:Jiil Ú1II á 6Urk--. • Maaar Y..-•• 
GNt111'b,d .,,,, • ..,.,,,, kld•�•lc. 

(A ,.. .. _. •l/ullL•� öautartodmd ,örli,,dit /ap•d J. 01"'1'11 olwldatjilc.) 

. Aktuális 
Rontunkbaa dr. Mlrkus Imre, a Vuutuok Szakuerva. 
te elnöke, nnduereaen kfir.readja aa elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, atnely aktuálisan érlnd a szakuenezeti 
tagság &dekeit. 
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Jelentés a MÁV 
gazdálkodásáról 

16 milliárd veszteség 
A Magyar Vasutas legutóbbi Japs�mában meg
(rtuk, hogy a közelmúltban a MA V Rt. gazdál
kodását a számvevőszék ellenőrizte. A megszün
tetendő mellékvonalak gazdaságosdgáról 11.ó
ló megállapítások közül akkor felidéztük: ,,Je
lentős összegbe kerül a megszüntetett mellék
vonalak környezeti rekultivációja, amire tör
vény kötelezi a MÁV-ot. De erre épp úgy nincs 
fedezet, mint a forgalommegszüntetés esetében 
előírt állagmegőrzésre. Következésképpen e 
megoldásokat nem lehet költségvetési megtaka
ritisnak tekinteni." Most a számvevőszéki je
lentésből a MÁV gazdálkodásáról uóló megál
lap(t'5ok közül idézünk fel néhány kör.érdek
lődésre tartó részletet: 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a MÁV Rt. 
részvénytársasággá alakulását és a cég 1992-1994 
közötti gazdálkodását vizsgálta. Mivel az ÁSZ 
csak 1994-ig elemezte a gazdasági folyamatokat, 
így az idén bekövetkezett kedvező változások a 
jelentésében még nem tükröződnek. 

A vizsgálat megállapította: fokozatosan csök
kenö állami támogatások nem bizlositották a wu
út múkiidési költségeit, így a MÁV Rt. az ,,önfi
nanszírozó vasút" követelményének nem tudott 
megfelelni. A vállalat romló anyagi helyutének 
egyik oka a nemzetkiizi árufuvarozásban bekövet
kezett változás volt: a Jugoszláviával szembeni 
ENSZ-embargó például a vizsgált időszakban 
mintegy 17,7 milliárd forint bevételkiesést jelen
tett. Jelentősen csökken a belföldi áruszál/(tás is. 
Az 1994. évi teljesítmény csak 42,2 si.ázaléka az 
1989-esnek. Csökkent a személyszállítás mértéke 
is: az öt évvel ezelőtti adatokhoz képest tavaly 
mintegy 60 millió fővel kevesebb utast szállitott a 
MÁV. 

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata ki
fogásolta, hogy a Pénzügyminisztériumnak (PM) 
nem volt átfogó javaslata a MÁV finanszírozásá
ra. !gy a cégnek állandóan növekvó összegú hitel 
felvételére volt szüksége, mert fedezeti összege a 
folyó közvetlen kiadásokat nem bírta el, a törlesz
tést újabb hitelfelvételekkel fedezte. Az utóbbi 
három évben ez afinanszírozási módszer 16 milli
árd forint veszteséget okozott. Tavaly a 20 milli
árd forintos, kormánygaranciával felvett hitel ka
mata meghaladta a PM által pályázati feltételként 
meghirdetett jegybanki kamatlábat, így az drágább 
volt, mint az egyéb hitelek. 

A MÁV helyutét nehezítette az is, hogy a mint
egy nyolcezer adásától nem tudta behajtani 
hnnlévóségét. A vasút peresítette követeléseit, és 
a kinnlévőségek további növekedésének �eg�
dályozására számítóg�pes rendsuren tartJa nyil
ván az adósait. A MA V befektetéseinek össuge 
rendkívül szerény és nem mindig szerencsés -
állapítja meg az ASZ-jelentés. A készpénzbc'.Sl vá
sárolt értékpapírok 400 millió forinttal kevesebb 
bevételt hoztak, mintha ezt az összeget bankba 
fektették volna. A MÁV a teljes háttéripart mint
egy 100, többségében saját tulajdonú kft.-be vitte 
át, így több mint 20 ezer ember került ki a válla
lattól. 1980-ban 130 ezer főt foglalkoztatott a vas
út, a létszám 1994-re 73 ezer főre csökkent 

BEMUTAT KO ZIK A VS Z 
.. , 

BUDAPESTITERULETIBIZOTISAGA 

Szajol: a tavaly decemberi sz.ömy\l tragédia még elevenen él 
az emberek emléke7.ctében. Félnek, hogy holnap velük történik meg a baj. 

Kedves Olvasó! 

A magam és a VSZ Budapesh Területi Bizottsága nevében tisztelettel kösmntöm 
Önt és egyben kérem, szabadidejéből 57.ánjon ránk egy percet, hogy bemutatkomas
sunk. 

A Budapesti Üzletigazgatóság területén 21 876 f{j munkavállaló dolgozik, a Vu
utasok Szaksurvezetének területünkön 11 560 fő tagja van. Az Űzletigazgatósia 
Hegyeshalom és Szajol kömtt elbelye:zlced6 176 szolgálati fflnökségén és 5 MÁV
tulajdonú kft.-nél foglalkoztatott tagjainkat összesen 75 alapszervezet tömöríti. 

Az elmúlt két évben m:rvezettségünk, tisztségviselőink áldozatos 1111rnkájánalc ered
ményeként stabil maradt. Tagjaink, tisztségviselőink munkahelyi elismertségét bizo
nyltjálc, az ŰT-vélasztásolron elért eredményeink. A területünkön leadott 119 182 db 
érvényes szavazatból jelöltjeink 67 082 db szavazatot kaptak, a 620 m megválasztott 
ÜT-tisztségviselő közül 406 m volt a VSZ jelöltje volt. 

A Terü.leti Bimttság az alapszervezetek önálló 57.CIVezeti, &dekvédelmi tevékeny
ségéhez a tisztségviselők továbbkép7.ése, informécióval való ellátása, fels6bb szinta 
képviselet biztosítása, joaseaélyszolgálat és a területi szintd testületek m\lködtetésó
vel nyújt segltséget. Területi szinta testületejn]c - Titkári Testület (J7 ffl). S2.Bkmai 
Bimttságolc, Területi Bimttsáa (14 m) - rendszeresen ülésemek, mely üléseket a 
nylltság és a nyilvánosság jellemez. A Vasutasok Szakszerveme heti és soron kívüli 
informéciós jelentéseit tisztséavisel6ink felelősségteljes munkijénak seg(téte, tqja
ink tájékoztatása érdekében a smlgálati belyre küldjük mea. 

Munkánk középpontjában ta&jainlc, a munkavállalók állnak, dlunk mindenekel6tt 
a biztos munkahely 6s a tisztesKges meaélhetésbez szüksé1e1 körülményeit meato
remtése. Céljaink elérése érdekében nem csak tagjaink cseleltv6 köD'CIDGködáúe 
ldvánunk támas:zlcodni, 11.ámitunk a szervezetlen dolao7.6k meaért6 támoaatúára és 
a társszakszervezetekkcl való együttmllködésre is. 

Sbao■Dml 
VSZ Budapesti Triletl Blmttál tltUn 

, , ,, 

MA V V ASJARMU KFT. 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313-313 

Ezekben a napokban fejet hajtva idézzük fel az ötven 
esztendővel ezelőtti időket, amikor is - ebben az év
században immáron harmadszor - újjáalakult a vas
utasok önkéntes érdekvédelmi, érdekképviseleti szer
vezete: a Magyar Vasutasok és Hajósok Szabad Szak
szervezete. 

Eleinkre tisztelettel emlékezünk, mert hittek az össze
fogásban! Bíztak a vasutasok egységes fellépésének 
erejében! Kollégáink abban az időben önerőből, a 
maguk emberi tartásából alapították meg saját szak
szervezetüket. Felismerték: egymásrautaltak, támaszt 
csak saját szervezetülctől nyerhetnek ... 

Vállaljuk a közös múltunkat. Vállaljuk ezt akkor is 
- ha a mindenkori hatalom erőszakossága miatt - az 
eltelt évtizedekben nem mindig úgy alakult a szakszer
vezeti tagság sorsa, ahogy kellett volna. 

A vasutat és a vasutasokat a közelmúlt - talán nem 
is mindig indokoltan - komoly eropróbák elé állítot
ta. A magunk IB�emlelte megosztottság közepette mé,
is megálltuk a helyünket. Megvédtünk több ezer mun
kahelyet és több száz kilométer vasútvonalat. A nehéz
ségek sora va16szinúleg még nem ért véget. Ezek az 
akadályok viszont csak közösen, egységes fellépéssel 
lcüz.dhet6k le. 

Tisztelt Kollégák! 
Köszöntöm tagságunkat e jeles évforduló alkalmá

ból. Köszönöm, hogy minden bomlasztó körülmény el-

�a'1;; :ö:;;;:
t

:;: 

L� h 
őrizte az összefogásba 
vetett hitét és a vasút 
iránti ellcötelezenségét. 

Szolidaritás 
Miközben ml is tagágunk Jlvl évi megélbetés6-

ért küzdünk, folyamatosan figyelemmel kfsérjük a 
közalkalmazottaknál, az 6Jlaml v6llalatoknAi és a 
magútgazdaágb•• foglalkoztatottak elkeleredett 
küzdeWt. 

Sajit tapasztalatunkból ismerjük a legkülint. 
z6bb m.sdoa megnyilvinuló szolldaritis rendkfriU 
jelentWpt, eúrt egyiitténédnkrGI hiztoaftjuk ml 
is a munkabelyi akdabu, denlGDsrii:Nkban riat
vevl munkavilla16kat, akik Uayteleaek ilyo••t. 
kot adni ajit & dnalk gazdui&I & aociAlls érde,. 
kelk énényesftWnek. 

A Vasutuok Slamener.ete - 'lltiat a M..,_ 
SzalmenezetekOl'IÜl'GISz�tapZer• 
zete - Idill a rúlbérek értikáek Jlvl éw me&fr
z&Nrt. Tlrvéll)'es keretek klzt tn41e& Is 'k&z4 

VII01Qlk lazefopi • aakaenezetl tagok életki
rülményelnek ltablliúlWt ca.t tlll tlnad_.1111 
aenuetekkel. 

Az MVJ-vel - vasúti jármfijavftás 

- Rmmegmonkálás 

kedvéz6bben: - acélszerkezet-gy.ártás 
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NYUGDIJAS VILAG 

Tanulni sohasem késő Küldöttgyűlést tartott a nyugdíjas 
klubszövetség Régi hagyománya a szakszer

vezeti mozgalomnak a válasz
tott tlsztségvisel6k évenkénti 
továbbképzése, a munkájuk
hoz szükséges Információk át
adása. A korábbi, hosszabb 
id6szakot felölel6 tanfolyamok 
id6k folyamán háromnapos 
összejövetelekre szíikültek. 
Ebben az évben a nyugdíjas 
alapszervezeti elnökök részé
re megtartott tanácskozás 
azonban még ennél is rövidebb 
ldej{i volt. 

Az érdemi munka lényegében 
november 6-án déltől másnap 
délig tartott. Nem azért volt 
ilyen rövid időtartamú, mert a 
közel 100 fős hallgatóságnak, 
szakszervezetünk vezetőinek, 
illetve a meghívott előadóknak 
nem lett volna több mondaniva
lójuk. A szakszervezet rendkívül 
nehéz gazdasági helyzete, a so
ron kívüli kongresszuson ismer
tetett vagyonmegosztási kötele
zettségünk, közvetlenül érintik 
az oktatásra szánt pénzügyi for
rásokat is. 

Jó időbeosztással, lényegre 
törő előadásokkal, a hozzászó
lások és kérdések rövidítésével 
egy nap alatt is sokat lehetett 
tanulni. Ez a továbbképzö meg
beszélés ilyen szempontból el
érte célját. Az időjárás ugyan 
megtréfált bennünket, hiszen a 
november eleji hófúvásokkal, 
közlekedési nehézségekkel elő
re senki sem számolt. Ennek el
lenére mintegy tíz százaléka hi
ányzott a meghívottaknak, első
sorban a szegedi és debreceni 
igazgatóság területéről. 

Az első napon Győri István 
szakszervezetünk alelnöke adott 
tartalmas tájékoztatást a VSZ 
időszerű feladatairól, a soron 
kívüli kongresszus határozatai
ról, a tb. nyugdíjas önkormány
zat munkájáról. Ismertette a 
nyugdíjas alapítvány továb bfej
lesztésére vonatkozó elképzelé
seit. 

A kérdéseket és hozzászólá
sokat a szakszervezeti munka 
jövőjéért érzett aggodalom és 
segíteni akarás jellemezte. 

A felszólaló nyugdíjas elnö
kök nem tartották kielégítőnek 
a szakszervezeti alapszerveze-

teknél a jelenlegi tagnyilvántar
tást, a nyugdíjba menőkkel való 
céltudatos törődést és nyugdíjas 
alapszervezetekbe történő átiga
zolásukat. 

Valószínű, ez is egyik oka an
nak, miszerint a nyugdíjba vo
nuló szakszervezeti tagok fele 
hátat fordit a mozgalomnak. A 
nyugdíjas alapszervezetek és 
csatolt csoportok működése, 
szervezettsége ugyan a legtöbb 
helyen jónak mondható, de nem 
lehetünk megelégedve azzal, 
hogy a közel 140 ezer fős vas
utas nyugdíjas létszámán belül 
mindössze 40 ezer fő tartozik a 
VSZ kötelékébe és elenyészö a 
társszervezetekhez tartozó nyug
díjasok száma. 

Pallos György, országos 
nyugdíjas szervezetünk ügyve
zető elnöke, részletesen beszá
molt az idei év szakszervezeti 
eseményeiről, a nyugdíjas vá
lasztmány és az elnökség mun
kájáról. Ehhez a témához is so
kan szóltak hozzá, a jubileumi 
oklevelek átadásától kezdve a 
nyugdíjas klubok kulturális te
vékenységéig. Általában jónak 
tartják az alapszervezetek tájé
koztatását és örömmel nyugtáz
ták azokat az intézkedéseket, 
amelyek a nyugdíjasok fokorot
tab b érdekvédelmét erősítik. 
Felvetődött a vasúti menetked
vezmények tervezett korlátozása 
és az üzemi étkeztetési lehető
ségek sajnálatos lecsökkenése. 

Várszegi Károlyné, az 
ONYSZ gazdasági vezetője, az 
alapszervezetek pénzügyi gaz
dá /kodásáról, a megváltozott 
adó és egyéb pénzügyi jogsza
bályokról tartott közel egyórás 
tájékoztatót. Ezután az igazga
tósági szervezők még külön 
megbeszélést is tartottak terüle
tük küldötteivel. 

Az intenzív időkihasználásra 
azért sem lehetett panasz, mert 
az üdülő vezetősége, a jó ellátá
son felül, a késő esti órákban is
merkedési estet is szervezett, 
ahol a fehér asztalok mellett ba
ráti beszélgetéssel egybekötött 
,,tapasztalatcserére" is sor ke
rült. 

A második nap programját 
szintén az erőteljes aktivitás és 

Vasutasok és Közlekedési 
Dolgozók Segélyező 

és Biztosító Egyesülete 
(VKSE) 

Egyesületünk 1995. október 21-i közgyűlésén és az azt követő 
választmányi ülésen úgy határorott, hogy 1996. január l -jétől a 
segélyek és szolgáltatások összegét, feltételeit a tagok javára meg
változtatja. 

A megnövelt segélyek és szolgáltatások anyagi fedezetét az 
ugyanezen időponttól a havi 60 forinttal megemelt tagsági díjak 
teszik lehetővé. 

A szociális segélyek változásai - a teljes felsorolás igénye 
nélkül - 1996. január I -jétől az alábbiak szerint módosulnak: 

Árvasegély, évi 19 200 Ft 
Munkanélküliek srociális segélye havi 3 000-7 OOO Ft-ig 
Gyennekszületési segély, tagsági idötől függően 900-1 500 Ft-ig 
Temetési segély 4 OOO Ft 
Házastárs elhalálozásakor 2 500 Ft 
Özvegyi jogon 2 500 Ft 

1995. december 29-től január 1-jéig kedvezményes szilvesz
teri pihenést ajánlunk teljes ellátással, élőzenés-táncos szilvesz
teri vacsorával: 
tagok részére 
nem tagok részére 

Gyermekkedvezmény 14 éves korig: 
tag gyermeke 
nem tag gyermeke 

6 900 Ft 
11 OOO Ft 

3 500 Ft 
6 OOO Ft 

A fent jelzett időponton kívül a karácsonyi ünnepekre is szere
tettel várjuk vendégeinket: 
teljes ellátással tag ár, napi 1 600 Ft 
nem tag ár, napi 2 800 Ft 

Kímélje meg magát a bevásárlástól és a házimunkától. Ünne
peljen nálunk családjával együtt. 

Erdeklődni, jelentkezni lehet az egyesület központjában a 
43-42 üz.emi, vagy a 153-26-11 postai telefonszámon, vagy köz
vetlenül a Balatonfüred, Erkel Ferenc u. 1. sz. alatti üdülőben 
07/81-73 üzemi, illetve a 06/87/342-674 postai telefonszámon. 

Ügyfélszolgálat: hétfötől-csütörtökig 8,00-15,00 
Cimünk: 1064 Budapest, Podmanic7.ky u. 75. 

a program menetrendszerű be
tartása jellemezte. Dr. Kurucsai 
László, a MÁV Nyugdíj Igazga
tóság vezetője nemcsak a nyug
díjemelések várható alakulásá
ról, az át nem gondolt és admi
nisztrációs szempontból elő nem 
készített politikai bejelentések 
kedvezőtlen hatásairól beszélt, 
hanem ismertette a vasút hatás
körébe visszaadott kivételes el
látás (méltányossági nyugdíj
emelés) helyzetét, folyó évi ala
kulását és adatait is. 

A jelenlévők egyöntetűen ki
fejtették: a vasutasnyugdíjasok 
elégedettek az igazgatóság mun
kájával és azt szeretnék, ha 
ügyei intézését továbbra is a 125 
éves hivatal látná el. 

A legnagyobb várakozás dr. 
Tari Endre igazgató-főorvos 
előadását előzte meg, hiszen a 
vasútegészségügy válságos hely
zete, tisztázatlan tulajdoni és fi
nanszírozási viszonyai nyugdíja
sainkat a legközelebbről érintik. 
Az előadó nem tudta megnyug
tatni hallgatóságát a jövőt ille
tően. 

A Vasutas Nyugdíjasklub Or
szágos Szövetsége megállapo
dást kötött az „tletet az évek
nek" nyugdíjas klubszövetség
gel, melynek keretében a to
vábbi együttmaködés mellett 
10 OOO forinttal támogatják a 
vasutasnyugdíjasok szervez6-
dését. Az „tletet az éveknek" 
klubszövetség 6S4 tagszerveze
tet tömörít, és az országban a 
legnagyobb Ilyen szervezet. Az 
együttműködési megállapo
dást a küldöttgy(Ilés egyhangú
lag elfogadta. 

Feleky Pál, a Vasutasok Szak
szervezete Országos Nyugdíjas 
Szervezetének elnöke, felszóla
lásában arról beszélt, hogy a 
nyugdíjasoknak az ad erőt, hogy 
minden rendezvényükön tömött 
sorokban ülnek a tagok. A klu
bok teremtik meg azt a közeget, 
ahol az idős ember nem érzi 
magányosnak magát. 

- ,,Minket nem tudtak meg
osztani" - mondta -, mint 
ahogyan az már megesett az ak
tív dolgozók érdekvédelmi szer
vezetével. Szerencsére a VSZ
ből sem dobtak ki minket, de ezt 
úgysem lehetne megtenni, hi-

... ,,minden rendezvényünkön tömött sorok" ... 
szen ezt a szervezetet mi alapi- zését tűzte ki célul, illetve nép-
tottuk - fejezte be mondandó- művészeti-, képzőművészeti kiál-
ját Feleky Pál. /ítást szervez. 

Krizsán Sándorné közművelő- Délután három terület (Zá-
dési felelős elmondta: a vasutas hony, Székesfehérvár, Karcag) 
klubszövetség arra hivatott, nyugdíjas klubjai számoltak be 
hogy a különbözö módon műkö- tevékenységükről. Több felszó-
dő klubokat egységre késztesse !aló hangsúlyozta, hogy a közös 
az önállóságuk megtartása mel- gondok mellett a szervezetek 
lett. A szövetség a következö sikereket is érnek el. 
évre kulturális gála megszerve- TP 

Az egészségügyi reform hatá
sai a vasút területén is alapos 
káoszt teremtettek. A nyugdíja
sok félve nézegetik az új egész
ségügyi kártyájukat, amelyről 
lemaradt a szárnyas kerék, nem 
tudják mi lesz a házi orvosuk
nak választott üzemorvosukkal, 
legtöbbjük számára megfizethe
tetlenné vált a „kedvezményes" 
fogászati ellátás, nem tudják 
igénybe venni az egészségi ál
lapotuk konzerválásához nélkü
lözhetetlen gyógyfürdőket, nem 
tudják kiváltani gyógyszereiket 
és így tovább. A nyugdíjasok 
számára teljesen érthetetlen, 
hogy miért akarják a zalakarosi 
MA V Gyógyszanatóriumot meg
szüntetni vagy „privatizálni", 
ahol mind az aktív, mind a nyug
díjas vasutasok százai nyerik 
vissza évente egészségüket, 
vagy ahol enyhíteni tudják 
reumatikus fájdalmaikat. 

Klubok találkozója 
Régi tervünk vált valóra, ami
kor október 2S-én, meghívá
sunkra a karcagi-szolnoki és 
törökszentmiklósi vasutas
nyugdíjasklub tagjaival a Tö
rekvés Művel6désl Központ
ban közös baráti találkozót 
tartottunk. Mindhárom klub
bal régi kapcsolataink voltak, 
de ilyen közös összejövetelt 
csak most sikerült „összehoz
ni". A vendéglátó a Törekvés 
klub „Barátság" köre volt, 
mely - régi hagyományt kö
vetve - most ünnepelte azo
kat, akik a névnapjukat az év 
második felében tartják. 

A vendégek klubonként 10 

nyugdíjassal érkeztek. A kölcsö
nös üdvözlések és névnapi kö
szöntők után a klubok vezetői
nek emléklapot adtunk át. Ve
lünk együtt 75-en vettünk részt 
ezen az emlékezetes rendezvé
nyen. A jelenlévőket uzsonnával 
vendégeltük: meg (ami az OTP 
anyagi támogatásának kösron
hető). Az uzsonna miatti szüne
tet felhasználva klubvezetői ér
tekezletet tartottunk, ahol kiér
tékeltük: klubjaink tevékenysé
gét és megbeszéltük: a további 
együttműködés formáit és lehe
tőségeit. Uzsonna után versmon
dás, majd a klubok részéről szó
lóénekesek „vezették fel" dala-

ikkal a hangulatos köros nótá
zást. Fellejthetetlen élményt je
lentett ez minden részvevőnek. 
A jó hangulatnak csak az idő 
múlása vetett véget. Tudomásul 
kellett venni, hogy a vasúti me
netrendhez még ilyen esetben is 
alkalmazkodni kell. 

Be leellett fejezni e kellemes 
hangulatú délutánt. Kedves sza
valclcal vettünk búcsút egymás
tól. 

Abban a reményben váltunk el 
egymástól, hogy máskor is lesz 
módunk ilyen találkozókat szer
vezni. 

Kapitány István 
klubvezet6 

Mindezekre a gondokra érte
lemszerűen az igazgató-főorvos 
úr nem adhatott egyértelmű és 
,,díjmentesen" kiváltható recep
tet. De ez a tanácskozás is arra 
hívta fel a vasutasnyugdíjasok 
figyelmét:' csak a J 40 ezer 
vasutasnyugdíjas egységes fellé
pése, a követelések területén az 
egységes szakszervezeti állás
pont kialakítása segíthet megvé
deni a vasútegészségügy terüle
tén szerzett évszázados jogain
kat és a vasutasnemzedélcek 
anyagi áldozatvállalásával létre
horott intézményeinket. 

Szentesi nyugdíjas-találkozó 

Az előadások, a viták új isme
reteket, hasznos útravalót adtak 
a szakszervezeti mozgalom 
nyugdíjas vezetőinek. Sokat le
hetett tanulni ezalatt a rövid két 
nap alatt is aroknak, akik má
sok sorsáért is felelősnek érzik 
magukat. Tanulni sohasem 
késő ... 

K.D. 

A Vasutas Szakszervezet szen
tesi önálló nyugdíjas szerveze
tének tagsága minden év vége 
felé megtartja társasági össze
jövetelét. Az idén Is, november 
10-én, zsúfolásig megtöltötte a 
vasutasok szentesi kultúrhá
zát. Ott volt Márl Gábor, a 
Vasutasok Szakszervezetének 
területi titkára és Gulyás 
Ferenc, a nyugdíjas választ
mány tagja, Makra Zoltán 
Szentes Vontatási F6nökség 
vezetője és Posztós János állo
másfőnök. 

Tiltakozó akciót 
fontolgatnak 

A Nyugdíjasok Országos 
Képviseletének (Kamara) 
ügyviv6 testülete november 
22-én dönt arról, hogy tar
tanak-e tiltakozó nagygyíi
lést a tiir6képességük küszö
béhez érkezett nyugdíjasok. 
A határozat nagymértékben 
függ attól, hogy addig sike
rül-e találkozniuk a népjólé
ti miniszterrel és a kormány
ffivel, illetve hogy a megbe
szélések milyen eredményre 
vezetnek - nyilatkozta a 
Magyar Vasutas munkatár
sának Mihalovits Ervin ügy
vlv6. 

A Nyugdíjasok Országos 
Képviselete csaknem egy hó
napja fontolgatja egy esetle
ges ti/takozá nagygyűlés meg
rendezését - mondta az ügy
vivő. A szervezethez ugyanis 
egymás után érkeznek a segít
séget leérő, vagy éppen dühödt 
telefonok, levelek, amelyek-

ből egyértelművé vált: a nyug
díjasok többsége már képtelen 
újabb terheket elviselni. 
Mihalovits Ervin hangsúlyoz
ta: a csaknem hárommillió 
nyugdíjas 80 százaléka súlyos 
megélhetési gondokkal küzd, 
mindennapivá vált az idősko
ri elszegényedés. 

A szervezet vezetői erre kí
vánják nyomatékosan felhív
ni a döntéshozók figyelmét. 
További lépéseiket attól teszik 
függővé, hogy eredményre 
vezet-e a Szabó György mi
niszterrel, illetve Horn Gyula 
kormányfővel folytatandó tár
gyalás. A népjóléti tárca ve
zetőjével mihamarabb szeret
nének találkozni, a miniszter
elnök pedig még egy nyári 
megbeszélésen tett lgéretet 
arra, hogy az tv vége eJ6tt is
mét fogadja a nyugdljasok 
képviselőit. 

Megfosztják a vasutat 
saját egészségügyi 

szervezetéto7? 
Mári Gábor arokról a problé

mákról beszélt, amelyek a 
vasutasnyugdíjasok életterének 
fókuszában vannak. 

- Körömszakadtáig harco
lunk a vasútegészségügy meg
tartásáért. A sokmilliárdos va
gyont több mint 100 év alatt a 
vasutastársadalom teremtette 
meg. Ez az egészségügyi szer
vezet családtagokkal együtt 400 
ezer aktív és nyugdíjas vasutas 
srolgálatában áll. A fő koncep
ció az, hogy a vasútegészségügy 
szervezete továbbra is a vasút 
keretében maradjon. A Vasuta
sok Szakszervezete teljes egé
szében e mellett áll ki és harcol 
érte minden fórumon. 

(A szentesi nyugdíjas találko
zó keretében is tiltakozó aláírás
gyűjtés folyt a szerzett jogok és 
saját értékek megtartásáért.) 

A vasút szerkezet
átalakításáról 

A MÁV drasztikus leépítésé
nek koncepciója módosult, de a 
racionális változások elkerülhe
tetlenek 1996-ban. Erről Posz
tos János állomásfőnök beszélt: 
- Valamennyien aggódtunk, 
hogy mi lesz a lezárandó vasút
vonalakkal és az érintett mun
katársakkal. A vasút a mellék
vonalakon olyan egységeket kí
ván kialakítani, amelyekröl ké
sőbb fog kiderülni, hogy gazda
ságosak-e, vagy ráfü.etéssel az 
eddigieknél sokkal keményebb 
helyzet fog bekövetkezni. Ko
rábban az állam kiegyenlítette a 

vasút ráfizetéseit. Ezentúl, ha 
bebironyosodik egy-egy mellék
vonal deficites működése, janu
ár elsejétől az önkormányzatok
nak, vagy esetleg magánvállal
kozóknak kell a finanszírozásról 
gondoskodni, ha fenn akarják 
tartani az érintett vonalszakasz 
működését. 
Nyugdíjasok vergődése 
a „szociális hálóban" 
Gulyás Ferenc, a nyugdíjas 

választmány tagja, az idős vas
utasok helyzetéről szólt. A 
vasutasnyugdíjasok átlagos havi 
nyugdíja 15-16 ezer forint, de 
sokan vannak ez alatt is. A kis
nyugdíjasok a Bokros-csomag és 
hozadékának a hatását fokorot
tabban megszenvedik. A saját 
bőrükön érzik a napi fogyasztá
si cikkeknek és a gyógyszerek
nek a magas árát. A választások 
előtt srociálisan érzékeny kor
mányprogramot ígértek s ezzel 
szemben éppen a legalacso
nyabb rétegeket hagyták cser
ben. ,,Lyukas a srociális háló" a 
130 ezer nyugdíjas vasutas alatt. 

A nyugdíjasok taggyűlésén 
szó volt az üz.emi tanácsi válasz
tásokról, amelyen a Vasutasok 
Szakszervezete igen jó ered
ményt ért el. 

Ezek után Rácz Sándor szak
szervezeti titkár 48 nyugdíjasnak 
adott át elismerő oklevelet 50 

éves tagságuk elismeréseként. 
Közülük többen 90. évük küsro

bén járnak. 
Azután zsibongóvá vált a 

szentesi vasutas nyugdljasok 
taggyúlése. Egykori piros, kék 
és rold parolinosok eayütt ün

nepeltek 1995 novemberében is. 
Fogas P61 
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A m61t század hetvenes Eveiben, külföldi péld6k 
b1tb6r1 1 m1gy1rországl vasutasok kezdem� 
nyeúsére mozgalom Indult az ön- és jogsegély
egyletük megalakít,sáért. Ezekben az években 

MAGYARVASUfM 

ÖTVEN ESZ 

onzágos szervezetként egy temetkezési egylet és 
egy takarélm:övetkezet jöhetett létre. Az el6bbi 
Magyar Államvasúti Alkalmazottak Első Bizto
sUó és Segélyegyesülete, Rudolf Biztosító, az 
utóbbi, Vasutas Biztosító Egyesület néven ma 11 
eredményesen működik. Az ön- és jogsegélyegy

Fél évszázada bontott zászlót a Vasu 
A vuutu muuUsmoqalomnak évszázados hagyom6ny 
dik felében, a vuútipltáek b&korában aülettek pr6b 
lútAúuak még nem voltak meg• feltitelel. 

letek kiszélesítésére, szakszervezetti történ6 fejl6dé1ére azon
ban nem nyílt mód, mert ezt akkor a korm6ny megakadályozta. 
Az 1880-as évek végére pedig a MÁV Igazgatóság felügyelete, 
közvetlen ir,nyít'5a al6 vonta a vasutasok valamennyi karitatív 
egyesületét. 

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóját a nemzetközi és a ha
zai munkásmozgalom általános fellendülése jellemezte. Ennek ha
tása legmarkánsabban a vasúti műhelyekben jelentkezett. Szervez
kedésülc első jelentősebb eredménye a fővárosi műhelyek munkása
inak az 1890 . évi tavaszi bérmozga/ma, valamint május elsejének 
munkaszünettel történő megünneplése volt. Követelésüket memo
randumba foglalták. Ezt azonban a vasútigazgatóságok megtagad
ták. Erre válaszul a főműhely munkásai beszünteuék a munkát. 

Az öntudatos vasúti műhelymunkások nagy lendületet kapott szer
vezkedését már nem lehetett megállítani. A kilencvenes évek köze
pére az is nyilvánvalóvá vált, hogy csak úgy érhetnek el eredmé
nyeket, ha erőiket nem aprózzák el, ha a vasútigazgatóságokkal foly
tatott harcukban egységesen lépnek fel. 

Gyökereink 
Az önálló vasutas-szakszervezet megalakításának gondolatát a 

külföldi vasutasok szervezkedéséről szóló hírek is megerősítették. 
A századforduló után felgyorsultak az események. Ekkor már 

nemcsak a fővárosban, hanem valamennyi vasúti műhelyben lendü
letesen folyt a szervezkedés. A Szakszervezeti Tanács elérkezettnek 
látta az időt, hogy nyilvános gyűlésre hívja a vasúti munkásokat. 
Erre / 903. július 26-án került sor Budapesten, az új városháza ta
nácstennében. Ezen Budapesten kívül tizenkét vidéki város vasúti 
műhelyének, fütőházának és pályaudvarának munkásai képviseltet
ték magukat. 

A következő országos gyűlést, melyen több ezer vasúti munkás 
volt jelen, 1904. március 6-án tartották a budapesti Hermina-kert
ben. Ezen elhatározták, hogy a műhelyekben bizalmi .ferfiakat vá
lasztanak. Két hét múlva már 6 0  bizalmi férfi tanácskozott a moz
galommal kapcsolatos feladatokról. Április 15-én pedig megjelent 
a magyarországi vasúti munkások érdekeit képviselő sajtó, a Ma
gyar Vasutas. Programadó vezércikkében harcot hirdetett az állam
vasutalcnál uralkodó állapotok ellen. 

A vasúti műhelymunkások történelmi érdeme: felismerték a vas
utasok önálló szervezkedésének a jelentőségét. Ezzel megteremtet
ték a feltételeit az iparági szervezkedésnek, továbbá annak, hogy a 
vasutasok egy szervezetbe tömörítsék a forgalomhoz tartozó mun
kásokat, a szolgák és altisztek alsóbb kategóriáit. 

Áprilisban még egy emlékezetes esemény került rá a történelem 
lapjaira: 19-én az esti órákban Rákosrendező állomáson kitört a 
sztrájk. Amitől tartani lehetett ugyan, de amit a vasutasok sem akartak 
igazán, az bekövetkezett: a Magyar Királyi Államvasutalc vonalain, 
a Kárpátoktól az Adriáig, megálltalc a vonatok. 

A sztrájk tanulságainak megismerése után megélénkült a szer
vezkedés. A szervezőbizottság június 26-ra nagygyűlést hirdetett. 
Ezen határozták el, hogy megalakítják a Vasúti Munkások Országos 
Szövetségét (VMOSZ). Alapszabályának kidolgozásához a Szakszer
vezeti Tanács nyújtott segítséget. Megalakulását és a szervezkedés 
folyamatát, a kormány nem nézte jó szemmel. Erre utal, hogy a 
VMOSZ módosított alapszabályát a kereskedelmi miniszter elodázta, 
s csak két év múlva, 1906. március 6-án hagyta jóvá. A jóváhagyási 
záradékot kísérő leiratban azonban arra intette a VMOSZ előkészí
tő bizottságát, hogy ne feledjék: csupán a vasútintézet és az alkal
mazottalc közötti kölcsönös bizalom teszi lehetővé a vasút feladata
inak a teljesítését, s a munkások igényeinek a kielégítését. 

A kereskedelmi miniszternek az alapszabályt jóváhagyó aláírása 
azt jelentette, hogy a Vasúti Munkások Országos Szövetsége, két év 
késéssel ugyan, de megtarthatta alakuló közgyűlését. Erre 1906. 
május 6-án Budapesten került sor. A közgyűlésnek kettős feladata 
volt. Egyrészt formálisan is kinyilvánította a már működő szövet
ség létrehozását. Másrészt, megválasztotta a vezető tisztségviselő-

/rei, a 13 tagú köz.ponti vezetőséget, annak 7 p6Ul&jM • IZ S 1116 
felügyelő bimttságot. A VMOSZ elnöke Kin Miltl6,. 1M1C1M!iMr 
Fellner Béla, titkára Pászty Károly, másodtitkáa .,.,., 11w, p6nz
tárosa Borka Ignác, másodpénztárosa Halbroltr M6r, hivllllol lap
ja pedig a Magyar Vasutas lett. 

Az alakuló közgyűlés elérte célját. Így 1906. mijua 6. ÚIY VODUlt 
be a vasutas munkásmozgalom történetébe, mint a mqyuoruqi 
vasúti munkások mozgalmának korszakjelm d6tuma. A VMOSZ, 
mint az első vasutas-szakszervezet, azonban nem IOkma mtkiktho
tett legálísan. A kormány és a vasút vezetői ráz.á'61 qyadat MJl'O
zatos támadásoknak volt kitéve. Még a helyi, spondm b6rmozpl
makat és munkabeszüntetéseket is a szövetségnek tulajdonltod. 
A szövetség vezetői, az egyre többször ismétl6d6 üldözutbdc Wt
tán, már 1907 tavaszán számoltalc a VMOSZ.fe/osz/at/uáMlc w.a
lyéve/ és tudatosan készültek a mozgalom �- Ú&Y dön
töttek, hogy a Jé/legális, szabadszervezetszeni maköd6st v6luzt
ják. 

Elbocsátások, megtorlások 
Ez sem segített. A kereskedelemügyi miniszter 1908. jídilu 20-

án „alapszabály-e/lenes működése, jövedelmének alapuabdly-elle
nes célokra Jorditása és ügykezelésének szabálytalansága 111latt" 
vizsgálatot rendelt el. Nem sokkal ezután, - augvsztus 15-hl -
korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a VMOSZ ellen. úay lét
szik, a kereskedelmi miniszter ezzel sem érte be, mert október 14-
én „alapszabály-ellenes működése" miatt Jeljügguztette, now""'er 
9-én pedig feloszlatta a Vasúti Munkások Onzqoa Smvdl61ét. 

A vasutasmozgalom vezetői ekkor azt ajánlotlik ta&jailcDak, bo&Y 
tartsanak ki harcos szellemű lapjuk., a Magyar Vasutas melteU, miely 
igyekszik majd pótolni a szakszervezetet. 

Nehéz évek következtek. Egymást érték az elbocsálbok, a 111q
torló intézkedések. A kereskedelemügyi miniszter, a miniszterta
nács hozzájárulásával, 1908 . december 4-én rendeletet adott ki, amely 
szerint a magyar szent korona országainak a területén a wuríti al
kalmazottak nem lehetnek tagjai a szociálde111olcrata pártnak, de 
szerveinek és szervezeteinek sem. A MÁV l&az&atósé& intákedáe 
a miniszteri rendeletnél is keményebben fogalmazott, amikor ki
nyilatkoztatta: ,, ... azt a vasutast, aki az emlltett párt \/tii)( szabad 
szervezet bármelyikének tagja, s abból nem lép ki azo11nal, aermt 
igényeinek e/vesztésével, minden további eljárás nlllaU törlik ti Ut
számból." 

A törvényellenes rendelet megváltoztatását nem aibriilt el6rni, de a kormány sem tudta a vasutasokat a kii2.delem f-Jed6e+n kály
szeriteni. Ellenkezőleg. A Magyar Vasutas köri töMöriilw olya 
illegális vasutas mozgalom jött létre, amely egyedüláU6 volt a ko
rabeli Magyarország munkásainak mozgalméban. 

Illegalitásban 
Az egyre jobban aktivizálódó vasutasmozplom a kácSbbi 6velt

ben sok borsot tört a kormány ona alá, el.ért a vasútipzptóúaobt 
még szigorúbb fellépésre és még keményebb megtor1'1oba bMorl
totta. Ez sem vezetett célra. Jól szemlélteti ezt a taal6tszán alakul6-
sa az els6 világháború kitöréséig. Az üldö7.ések ellen6re 1908-btlll 
2200, 1909-ben 3100, 1910-ben 3900, 19JJ-be11 4508, 1912-ba 
6490, 1913-ban 6530 tagja volt az illegális wuutas-�
nek. A háború éveiben egyre többen ismerték fel a szerve7.ked6s alk
ségességét. Már ekkor előtérbe került a legális lltUIIIIIUZÖwt-, 16t
rehoi.ása. Ez azonban még váratott magára. A szerve7.ked6s aabld
ságát a világháború befejezése után, 1918 októ�ben, az óair6-
zsás Jo"ada/om győzelme biztosította. Ez teremtette mea a feb6-
teleit a vasutasok és a postai dolgozók legális szervezbdáálet A 
Magyarországi Vasutasok Szövetsége már 1918. nove""'er 24-hl 
megtartotta alakuló közgyűlését. Ez a szövetlé1 a Taúcska:zdna
ság idején az ország egyik legnagyobb létszánú szervezete volt. 

A Tanácsköztársaság megdöntése után ism6t neb6z 6vek követ
keztek. A vasútnál is megkezdődött a ,,rendcsilláJIÚ". Az ü&Y--, 
vizsgálatot indított a Magyarországi Vasutasok Smvets6&c ellen, majd 1919. aeptsllber 21-ht/á

faggesztettik m11köd6Nt. 19J0. 
július 29-i11 a Teleki korm6ny 

MÁV DEBRECENI 
JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. 

kereskedelmi minilZlere pedis ki
mondta a v61u.ót: /doaÜltlll a 
Magyarorsz6ai V.utaok Smvet
ségét. A rendelet aerint a mibld
szervezeteket olyai e&Yedldeit
nek tekinti, amelyebek w,átl al
kalmazottak M1R ldadll.t ti tag-

4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 

Vállalkozunk: 

- vasúti tartálykocsik bérbeadására 

- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és fővizsgálatára 

- nyitott és különleges kialakítású teherkocsik (kamionszállító), 
tartálykocsik tartálytest-gyártására 

- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fődarabok gyártására, javítására 

(légféktömlők, laprugók, ütközők stb.) 

- vasútüzemi célú, muzeális, nosztalgiakocsik felújítására 

- daruk, tolópadok, acélszerkezetek gyártására, javítására. 

Felvilágosítás: 
Vállalkozási osztály 

Tel.: 52-346-800/283, fax: 52-314-725 

Vasúti telefon: 03-29-86 

jai. 
A második lea'1il vNU!IHDk

szervezet son6t vqlea mea,eca6-
telte az 1921. �11-htal4-
írt Bethlen-Pe)W paltll■. Ebben 

a felek fébeá1he1etleaill lduyilri
nították: ,.,4 jaloa/lllott •D JiJl
faggesztett � ktJz,il 
a lcözalkalaazoallk, wr.n,IUIJlt h 
postások 1zabzervadll Yi61Zt1 
nem állítlial6k.." A konn6ay 1J16s 
a vasutas-snkszwveal lap.i'I, a 
Magyar Yt1ntt11t 11 bdillona. 
Ezután az illcplidll mindal ad
diginál homabb ida .... k6vet
kezett. 

Zásdóbontá 
A harmadik le1tli1 Ylllltu• 

szakszerve7.et z6alóboaddit -
huszonn6&Y 6vi t6Dyaenz0net 
után - a &tizmm fellU ill1IIDU 
győzelem lellelebel5v6.�--
ban vidék-. a felszaheélult 1)61:. 
Alfüldön, ....... a Wyi _,. 

Yas11111Sok is haj6sok 
A Smkaerver.eli T-.:1 vezet6i i1 bewaik, hoay a ■-vezke

désnek m a t,,m6j6t nem lehet a mtkmM:ra en1ltemi. B1l6rt az ffp
rilis 19-ht tartott iil6len ú&Y d6nt6ttek, bo1Y a a6llft6muakllHz 
v� helyett alalaaljou Mrom öD6116 - vamtu, k6zlebdái 61 
mllftómuuklll - anbza vezet. A v.utaok el)'etáteaek a d6n
t6ssel 61 a Szakmrvaeti Tau6cl dmo ....... 6prila 22-re ""O'
gyúlút hiv1ak 6am a budapesti Nemzeti SportcamokbL A Dll)'
gy11161 hataer tnvlioli 61 vicl6ki mzvevl'Sjc kimouclta a Mavar 
Vasutasok 0rmtio,, W �·a mepJakftWt, � 
közfellti6ldml mer61aatottik az idoialenes vaeflW&et. Az ala
kuló ülát -4},,115-á 1artott6k. Bzm eti,pddk a l,aj6d cada
kozását 61 • IZ8km,lraet ncv� Magyar Y"""'1.t0k b Htl}6aok Or
szágos Szabad Szabr.enadén v'1toZlllttik. 

Az újonDan alakult mkaervaet lelDIDif!le �"""' .. 
örökölt. Vezct6i a munkáe&Ya6& aeHem6bea 1'llak lllWtihoz. Az 
els6 naaY p1Ób1116telt a n,■oi eltalarlltWn,, a Wlaít újj,Upltbire 
történcS mozpit61, valamint a ltuegra,zul dllrbiildd& jelentet
t&. A Maay• VuutMok 61 n.- Szabad Szakmrvemálek 1. 
kongnr.mu.rát 1945. nolalHT 24-ba b 15-á ti � 
Magdolna lltetll .müátlHm tartották. A koupeazua eredm6nya 
mllDUt vqi.eu. Blfopdaa az alapszabdlyolu,I. me,rilalztoaa a ti
r.eJtkilac top lözpofltl �d, a jelü,,.Ió bizoltlág öt ta6}4t 
..,�. A konp- .......... kimondla, bo1Y a_,., d(/ t1/I» 
tb J Nfhj .. ,....,.. --� ...... le. Az elmlk. • ... 
rilil 22-i ...... aoti 'DIOIY'1161m .... liml6ptl ...... 
lde&Vlllllztöll, � 68t maradt. Alela&M: Aimy Klroly 6s 
ú,kác, Gy,,11,. Fl'Stiö: Gy6c,l .hll4, ti1ká: úlovlU ./6z#f. jeaya1: S-- Sán
dor. P6mláol: Szilágyi Jáltal. P6nmri ellen&&: Smbonlal Ja4, 
Baláz8 ?.oltá. Sakoadlyi titkáok: � JJ&, kullin«-
111111; Z-pn F.-.c hli6J.6■; Ko'láa J/Jaf'bplom; Bobotl BMa 
p6lyafenutlltá; Yifl Lojo, mthely; no.11,r Ylklor Waaon Lm; 
Tarajlu llftlÚ vonladll; llalc.r llftlÚ MlVAUT; Ftll.Üll8 J6zaef 
ifjúáai; Orwto, Jáno1"' pedi1 ul'Stitlmr Id. A aabzmvuet Sza
bad Y""""'60i b Hll}6,ok Lopja n6vm 6jáaot il allpltoa. Az eW 
mm a konJl'IIIZUI Ulm, lMS dec:emlNnben jelent mq. 

A koopaa.uaól azt ÍI feljeayem a bmilca, ho1Y llll)'OD IOk 
vend6&, k6zdlt DCVOI �- ÍI mepmeb6t jeleal6Clkkel. 
Ott volt p6lcUul Smku/la Árp4d 61 lW,o,l M4tJ,b '11amniniat•, 
Gm1 Enu1 k6zlelred610ayi 61 .8ÓII .4111111 iplril&Yi minialll'. Mind a 
négyen aónokoltat a koqreazul rmtvevl1ihez. Oen1 Bml'S a k6-
vetkemk6ppea i>&almala mea • w,w„uet felacfldt ,..4 � 
aervaet ei,lk lerfl,1tl08abb fe/lMlala, loo � t1 l'llnt1IÓl b a 
lu,j6z6srt6I a fea,el• ■4allánlllá.rába11. Fe,ydu, n8/til •mc.r 

j61111rilrödó WUIÍL J6l ■úJild6 WI.IIÍt ""1ail 1111ta, M111 ldad ,,._; 
�- A nam.et. a omáa fclemelbd6le o6lkül pedia lehe
tetlen a v11Utas16a helymt6nelc javuláa. Mert lea az e,m ország 
M�ek, Stilyw tlllytlfl ,o"'1ok W.,,,.. w,pdik, lea towfbbra 
11 sughty b wo11gyol6dot1 ,..,.,1 larák, oHor t1 wrntt11 •• 
Mhet j6L Márpalia •l azt aktuj,,k. loa:, t1 WLn11t1.t. u aia, "'•• 
alaogy ,._Ml,,.__ tllUl4l IOldtaljob/HM. Ajl, &tlta t1 IZlllH,4-
ság � .. .., .. d4.. Eüa .,.,.,Jr,uk il miblf•· 
kieligll6 tápl4/koz46. ,.,.Mza,, ..,,,.,,_ -'11/J ldá.ftli.rzo,a,-, ,. 
aaalb a ■iwl4tlb klwlb4l. """"'1r b lnht,-lbl ldedld
gek." 

A S1.llbmrvaed Tlllla tntitin, Koaa btMtlt, a kona..a.mt 
st&elve mepllapitoal: .,dlt:,lnta. lai)'" ,.,,.,,.,_bamnwd 
c,abtm ,.qa,,, � - -, ,_, _, mitldl � 
gd. .. b a lu1IJ lfft,,,,,,_.l #lldild. .. oly� YOlla 
rigi wm,tu-.rarmrl •-- ..- alt• ,,,_,,_,..,L IMbM, 
ltóJi ,..,,, ..... ,., dit 111111'" ..... lribilll.· 

Az újdoala ...,_, 1 &lid Gy6éll Ja4, a ae+tM-.. -
iról aithla a lrtflf 8Jfllen � � IP 11: d>Mf 0,U.. 
,..,,,,, ... , .. .._,.,.,,,.....,,..,,..�.., lkegy a6ia „ rhb: ,_,,...,.,,. ..,_ _,... .,,_ 
........ J/Wa --- ..... W dtJi llftl 
wzetflll/tl,-----�w.,,J,,.talilalí,,,_;-..., 
a ti_.,.-......,,.,_-., flll ti .,._-111/111 ..._. .. ,..._ 
Jjk.. 

Az ............. ➔---·�- ... 
" 1J � V ..... ��g, 11 b,r, S!ll �---
Vaetl- �:, r•�-1�,�----�� 

� ..... ,.,, - � �ft·=•••· V•fttf;•�• :e1s•, 
16rtó 1'5 "'-•1"'"""•' ' 
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BEMUTATKOZIK A VSZ BUDAPESTI TERULETI BIZOTTSAGA 

Félnek Szajolban 

A 43-as kitérő ... 
December 2-án lesz egy éve, 
hogy Szajol település neve az 
egész országban ismertté vált. 
Az 1968-as mendei baleset óta 
vasúti szerencsétlenség még 
nem rázta így meg az ország 
közvélemfoyét, köztük a vas
utasságét. Harmincegyen lel
ték halálukat a 613. számú vo
nat roncsai alatt. Szűcs Ferenc 
váltókezelő előzetes letartózta
tását tölti, ügyében a másod
fokú ítélet még nem született 
meg. 
Szikrázóan süt a nap a szajoli 
állomáson, miközben a vágá
nyok között járok talpfáról
talpfára lépkedve. Pár napja 
még 20 centis hó akadályozta 
a közlekedést, de mostanra 
már csak hófoltok emlékeztet
nek a november eleji ítéletidő
re. Csend van. !líyomasztó a 
mozdulatlanság. Az áhítat 
megérint, ahogy a letarolt ház 
helyéhez érek. ,,Halált hozó fű 
terem, Gyönyörűszép szíve
men" - jutnak eszembe Jó
zsef Attila sorai, amint a mag
ról nőtt fűre nézek, amely az 
egykori lakóház helyén nőtt ki. 
Félig kész emlékmű magaso
dik az állomásépület mellett, 
a fazsalu átöleli a müvet mint
ha takarni akarná a lényeget. 
!líehéz lépkedni azon vágányok 
között, ahol egy éve még em
beri testrészek hevertek szer
teszét. Olyan érzésem van, 
mintha a holtak lelkei még 
mindig Itt bolyonganának a te
hervagonok között. !líehéz in
nen továbbmenni. .. 

Dübög a lépcső a talpam alatt 
amint feljutok az l-es toronyba. 
Ketten teljesítenek szolgálatot 
az épületben: Barna György ve
zető váltókezelő, és Füves József 

váltókezelő. Méregetnek a sze
mük sarkából, valószínűleg már 
ezerszer elmondták véleményü
ket a tavaly történtekről. Barna 
György már három éve dolgo
zik Szajolban vezető váltókez.e
lőként, s szerinte a tapasztalt 
vasutassal is előfordulhat, hogy 
kihagy egy pillanatra és akkor 
megtörténhet a baj. 

- Azt beszélik, hogy 
Baracskán minden vasutasnak 
van egy téglája - mondja némi 
keserúséggel. - Én mindeneset
re nem szeretném ott befejezni 
vasutas-pályafutásom. Meg
mondom őszintén, hogy félünk. 
Éppen a napokban volt egy fog
/altra járatás. Az a fiú azóta sem 
tért magához. Menj át hozzá és 
meggyőződhetsz róla, hogy alig 
bír beszélni is. Persze, mert spó
rolnak az embe"el, és a másik 
toronyban meg állandóan csak 
egy ember van. Itt az 1. torony
ban most már kettő, de csak a 
baleset óta. 

- Beszélnek még a tragédiá
ról? 

- Persze, hogy beszélnek, 
hisz.en az emberek azt az isw

nyatot sohasem tudják elfelejte
ni. Napokkal később történt: az 
összetört kocsiból egy környék
beli kutya emberi kézfejet tett le 
a gaz.dája küszöbére. A roncsok 
alatt is találtak emberi maradvá
nyokat, hogy milyen szerv volt, 
azt már nem tudnám megmon-
dani. 

Füves József váltókezelő idén 
márciusban jött a vasúthoz dol
gozni. Bevallja, ö is fél. A de
cemberben történtek nem jelen
tettek túl jó ajánlólevelet a mun
kahelyhez, de dolgozni még 
ilyen körülmények között is kell. 
Füves véleménye szerint több 
gyakorlati időre volna szüksége 

ALAPSZERVEZETEINK ÉLETÉBŐL 

Budapest Ferencváros 
Megváltozott a munkarend 

Mint ahogy arról a Magyar Vasutas korábban beszámolt, 
az elmúlt évben az akkor újonnan megválasztott VSZ-elnök, 
dr. Márkus Imre és Rigó Zoltán, még mint a Budapesti Üz
letigazgatóság ve1.ctőJe látogatást tett Budapest Ferencváros 
Vontatási Főnökségen. Az akkori swciális létesítmények le
romlott állapotáról személyesen győződtek meg. Az ígére
tüknek megfelelően, az idén elkezdődött a vizesblokkok és 
az öltö1..ők felújítása. A helyi VSZ Szaksz.ervezeti Biwttsá
ga azóta 1s figyelemmel kísérte a munkálatokat. A testület a 
Budapesti Üzlehgazgatóság jelenlegi vezetőjének, a swlgá
lati helyen 1995 októberében tett látogatása során, felhívta 
a figyelmét további munkálatok elvégzésére. 

egy váltókez.elönek a jelenlegi
nél, mivel legalább négy hónap 
kell ahhoz, hogy valaki átlássa 
a technológiát. (Az előzetes le
tartóztatásban lévő Szúcs Fe
renc mindössze egy hónapos 
gyakorlattal rendelkezett!) 

Hosszú az út az egyestől a 
kettes toronyig. Molnár Zoltán 
nyolc éve váltókezelő Si.ajolon, 
és az e hét hétfőjét kivéve még 
nem okowtt semmilyen kárt a 
vasútnak. Egy mozdony nem 
határjelzön belül állt meg, mert 
a havazás miatt állíthatatlan volt 
az utána lévő váltó, és a 732-es 
számú vonatnak kezeltek bejá
ratot. Molnár idejében észlelte 
a bajt, és a bejárati jelzőt „me
gállj" állásba ejtette. !gy csak 
vonatveszélyeztetés történt, bár 
súlyosabb következményei is le
hettek volna az esetnek. 

- Miért félnek az emberek 
Szajolban? - teszem fel a kér
dést Hamar Mihály állomásfő
nöknek. 

- Érthető okokból. A tavaly 
decemberi szörnyű tragédia még 
elevenen él az emberek emléke
zetében. Félnek, hogy holnap ve
lük történik meg a baj, amire a 
hétfői eset ékes biwnyíték. Meg 
kell, hogy mondjam, ez az el
avult berendezés nem felel meg 
egy ilyen nagy forgalomnak. Ha 
valami az emberre van bízva, ak
kor ott a tévedés lehetőségét is 
be kell kalkulálni, és ha lehet, 
modern technikával kivédeni. 

- Honnan jött az emlékmű 
ötlete? 

- December 16-án, az egyet
len szajoli áldozat temetésén, 
Vizsy Ferenc igazgató és a 
szajoli polgármester állapodott 
meg abban, hogy emlékművet 
állítanak a 31 áldozatnak. Idén 
ősszel elkezdődtek a munkála
tok Kő Pál swbrászművész irá
nyításával. Remélem, hogy de
cemberben elkészül a mű, örök 
momentóként minden vasutas
nak. 

Közben megcsörren a telefon 
és Hamar Mihály elnézést kér
ve veszi fel a kagylót. Bodnár 
Imrével, Biharkeresztes állo
másfőnökével beszél, és közli 
vele, hogy csak november 30-áig 
állomásfőnök már, mivel halasz
tást kért a menedzserképző tan
folyamon. Pályázatot írtak ki az 
állására és ö már nem felel meg 
a kritériumoknak. December el
sején új állomásfőnöke lesz 
Si.ajolnak. 

TP 

Szabadi László 
A Kollektív Szerződés egységes értelmezésének kiadása 

után újra szükségessé vált a Helyi Függelék módosítása. A 
Ferencváros Vontatási Főnökséget érintő sz.ervezési intéz
kedések hatására megnövekedett a javítandó villamos-moz
donyok darabszáma. A többletfeladatok ellátásához a Keleti 
Gépész.eti Főnökségtől kerültek át kollégák a Vontatási Fő
nökség létszámába. A Szakszervezeti Biwttság régóta. fog
lalkozik a dolgozók részére kedvezőbb munkarendek kidol
gozásával. Az 5+5-ös munkarend alkalmazása során szer
z.ett tapasztalatainkra alapozva több ízben javasoltuk a 4+3-
as munkarend bevezetését. Ezt a helyi függelék megkötésé
vel meg is erősítettük. Dolgozóink többsége a hatvani és swl
noki vonalról jár be, ezért az alapszervez.et vez.etősége kez
deményezte újabb swlgálati vonat beállítását. Ez a kezde
ményezésünk támogatásra talált és 1995. november l -jétől 
a megváltowtt munkarend bevezetésével egyidejúleg me
netrendbe állt az új swlgálati vonat is. 

1947-ben születtem Budapesten. Itt 
jártam általános és középiskolába, itt 
lettem szerszámkészítő. 1968-tól dolgo
wm a vasútnál. 1985-ig mozdonyvez.e
tőként, majd a munkakör megszűnésé
ig utazó-felvigyázóként teljesítettem 
szolgálatot. 1980-ban elvégeztem a 
MÁV-tisztképzőt, ahol villamos- és 
gözmozdonyvezetöi vizsgát is tettem. 
Szakszervezeti megbíi.atást 1983-tól vi
selek a VSZ-ben. Több �vig a Budapest 
Ferencvárosi Körzeti Uzemfőnökség, 
majd a Vontatási Főnökség szb-elnöke 
és több ciklusban pedig titkára voltam, 
illetve az vagyok jelenleg is. 

Szabadi Li11Jó 
Budapest Ferencviros Vontatúl Fin6klig 

VSZ Sukuervezeti Blzottd& titkira 

1993-ban az üz.emi tanácsi választá
sok alkalmával megválasztottak a he
lyi üzemi !8Jlács elnökévé; a MÁV Rt. 
Központi Uz.emi Tanácsának 1995 u.ep
temberéig tagja voltam. Jelenleg a VSZ 
Gépészeti lnté7.6bizottsága titkár-he
lyetteseként végzem a szakszerveuti 
munkám. 

Hegyeshalom - ,,Európa kapuja' 

Hegyeshalom, ez a határszéli 
község, füldrajzi helyzetének 
köszönhetően fogalommá vált az 
elmúlt évtizedekben. Az ország
ban és a világban élő magyarok 
túlnyomó többsége valószínűleg 
átutazott már rajta. Az itt töltött 
percek talán még �yomot is 
hagytak az emberekben, hiszen 
kffelé az ismeretlenség izgalma, 
hazafelé pedig a honvágy felol
dása tapad e helyhez. Évek múl
tán awnban falculnak az élmé
nyek. Kinek azért, mert régen 
volt külföldi utazásra lehetősé
ge (a bevásárló turizmusnak is 
bealkonyodott), kinek azért, 
mert mindennapossá vált a le
egyszerúsödött határátmenet. 

Vannak azonban olyanok, 
akiknek Hegyeshalom és benne 
a vasútállomás nem egy villanás 
csupán, hanem maga az élettér. 
Amikor 1992-ben mint mérnök
gyakornok a hegyeshalmi fűtő
házhoz kerültem, még magam is 
kénytelen voltam kerülgetni a 
szigorúan ellenőrzött vonatokat. 
Hónapok, sőt évek teltek el, 
amíg megtanultam együtt élni a 
gépfegyveres kiskatonák és ha
tárőrtisztek szigorával. 

De ez a helyiség más szem
pontból is kuriózum. Például a 
róla kialakult Európa kapuja
képet a valóság egyáltalán nem 
erősíti meg. Sokkal inkább az 
ellenkezőjét. Talán nekünk ma
gyaroknak is csak hossi.abb kül
fü ldi távollét után tűnne fel -
például az osztrák vasúthoz ké-

Átépítésre várva 
pest - az itteni technológia el
maradottsága. A külfüldi átuta
zók azonban egy szempillantás 
alatt felmérik a helyutet és ami
óta nem tilos fényképemi, rend
szerint megörökítik az első -
valószínűleg lehangoló benyo
másukat - Magyarországról. 
Mit látnak? Hóban, fagyban és 
kánikulában helyszíni állítású 
váltók között kulcsokkal rohan
gáló vasutasokat. Talán ereknek 
az embereknek az elkoptatott ci
pői és a kitérőkulcsok tudnák 
csak elmondani, hogy a háború 
utáni műszaki színvonal mellett, 
milyen fizikai terhelést és fele
lősséget jelent naponta tíz perc 
alatt lecserélni a nemzetközi 
gyorsvonatok mozdonyainak tu
catjait, úgy, hogy a következö 
180 kilométeren eleget tudjon 
tenni a megnövelt sebességű 
közlekedés követelményeinek. 

Az átépítést az illetékesek már 
évtizedekkel ezelőtt megígérték. 
Az itt töltött 13 év alatt magam 
is legalább három komoly terv 
véleményezésében vettem részt. 
(Ugyanezen a fővonalon azon
ban van olyan állomás, amelyet 
azóta már háromszor is átépí
tettek!) A gyakorlat mindig az 
volt: amire Budapest felől a ha
társzélre értek volna a beruhá
zásokkal, addigra elfogyott a 
pénz. Az itteniek most is aggód
nak emiatt, de már nem veszik 
annyira a szívükre az elmaradt 
igénylést. 

Az itt élők s:zemében az is éle-

slti a kontrasztot, hogy nap 
nap szembesülnek a határeg 
mény miatt a magyar old 
szolgálatot teljesítő osztrák 
utas kollégák életkörülmé 
vel. Turistaként, ha nehez.e 
de néhány hétig el tudjuk 
ni, hogy tőlünk nyugata 
ugyanazért a munkáért egé 
más javadalmazás jár. 
Hegyeshalomban az élet r 
Ehhez viswnt sohasem 1 
hozzáswkni! Nem is az a 
zavaróbb, hogy a „sógorok' 
vonat között megengedh 
maguknak a resti magas 
hanem a munkakörülmé 
másságát nehéz évtizedeke 
resztül tudomásul venni. 

A magyar kocsivizsgálók 
felett már majdnem összed 
swlgálati helyiség, mire á 
tözhettek egy kisebb, de él 
szélymentes, ma is szenes 
báva! fűtött lyukba (az os 
vasutasok részére azo 
mindig biztosítani tudták a 
fortos munkakörülmények 

Sokáig lehetne folytatni a 
A Bécset és Budapestet ö 
kötő vasútvonal felújítása 
az illetékesek talán majd b 
ják, hogy az első élményt, 
lyet a világ polgárai hazá 
szereznek és fényképeik 
Távol-Keletre elvisznek, 
testesíthet meg egy vasúti s 
zen. Mert Európába még so 
Hegyeshalmon vezet á& 
(vas)út. 

MegújultMoson�agyaróvár 
állomása 

Az 1. számú fővonal rekonst
rukciójának részeként itépí
tették Mosonmagyaróvár-állo
mást. A vágányhálózat felújí
tása és a magasperon építése a 
celldömölki MÁVÉPCELL 
Kft. kivitelezésében készült el. 

Bíró Attila, a beruházás épí
tésvezetője elmondta: a MÁV
ÉPCELL Kft. munkái mintegy 
700 millió forintot tesznek ki, 
melyet a MÁV Rt. a német hi
telből finanszíroz. A cég három 
másik kivitelezövállalat elöl 
nyerte el a megbízást, amelyet 
határidőre teljesített. Amennyi
ben minden engedély a MÁV Rt. 
birtokába jut, akkor az átmenő 
fövágányon akár 160 kilométe
res sebességgel is száguldhatnak 
a vonatok. 

A munkálatok a MÁV
ÉPCELL Kft.-nek nem okoztak 
nehézséget, mert ezt a techno
lógiát már régen alkalmazták a 
MÁV-nál. Viszont a beépített 
anyagok minősége teszi lehető
vé, hogy a pályán nagy sebes
séggel lehessen közlekedni. Új
donság az UIC 60-as sín, amely 
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megfelel az európai szabvá
nyoknak. 

A MÁ VÉPCELL Kft. hétfőn 
adja be pályázatát a Hegyeshal
mi Projekt Irodához Hegyes-

halom-állomás átépítés 
amely előreláthatólag a m 
magyaróvári munkálatokná 
gyobb volumenű lesz. 
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SÁNDOR LÁSZLÓ AZ MSZOSZ ÚJ ELNÖKE 

Változtatni kell 
November 9-én ülést tartott a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, amelyen megválasztották a távozó Nagy Sándor utódját. A jelölőbizottság kettős jelölést terjesztett elc5. Zártkörú ülésen Sándor László és Vágó János alelnökök között lehetett választani. A választás eredménye: a 134 érvényes szavazatból 108-at 

kapott Sándor László és 26-ot Vágó János. 

selc5inek helyzetét, valamint rendezni szükséges a mozga
lom belső életének egyes kérdéseit is. 

MAGYAR VASUfAS 

A nagy többséggel elnökké választott Sándor László mindenekelőtt köszönetet mondott a sajtó képviselőinek azért a figyelemért, amelyben a választás előkészületeit kísérték. Hangsúlyozta, hogy a vezetöváltás nem rendkívüli okok miatt történt, hanem a dolgok természetes rendje szerint. Az utód meleg szavakkal méltatta elődjének érdemeit: Nagy Sán
dor 1988 óta állt az MSZOSZ élén, s ennek az időszaknak meghatározó személyiségévé vált. 

Azt szeretnénk, hogy az MSZOSZ felelós.fellriszü/t, ki
számítható szervezet legyen. 
Szakszervezetként múködjék, középpontban az érdekvédelemmel. Az érdekegyeztetés, sajnos, kiürült, súlytalanná vált, társadalmi párbeszéd nincs - állapította meg Sándor László. - A szakszervezetek nem öncélúan radikalizá
lódnak. Ha az érdekegyeztetésben nem lesz változás a közeljövöben, ha az ár-bér meg
állapodás esélye elvész, ennek kárát és következményeit mind a három szociális partnernek viselnie kell. Ha kimerülnek a 
lehetőségek a tárgyalóasztal
nál, akkor igénybe kell venni az 
érdekérvényesítés keményebb 
eszközeit. Hátrálni csak addig szabad, ameddig az indokolható. 

AZ MSZOSZ ÚJ ELNÖKE 

Sándor László 
. Mindazonáltal - emlékeztetett Sándor László - az elöző időszak sem volt hibátlan és feszültségektől mentes. Alap

vető irányváltás nem lesz földcsuszamlás-szerű változásokra nem kell számítani. Egy hónapon belül azonban újra kell gondolni a szakszervezeti szövetség szerepét, eszköztárát, a 
pártokhoz való viszonyát, a parlament és a tb-önkormányzatok szakszervezeti tisztségvi-

Arra az újságírói kérdésre, hogy feladja-e elnöki tisztét a 
TB Egészségbiztosítási Önkormányzatában, Sándor László azt válaszolta: ebben aláveti 
magát az elnökség két hónap múlva esedékes döntésének. Jelezte, hogy még két a/elnö
köt kívánnak megválasztani, szó van felelős ügyvivők megválasztásáról is, de konkrét munkaelosztásról még korai volna beszélni. 

Sándor László 1949 . június 1 1 -én született Zagyvapálfalván. 

K.S. 

Nős, két gyermeke van. 1967 -ben Salgótarjánban érettségiz.ett. 1968 és 1972 között végezte el a Marx Károly Közgazdasági Egyetemet, és iparszakon, majd tervező-elemző szakágazaton szerzett diplomát. Az egyetem elvégzése után doktori disszertációját A korszerű átképzést megalapozó költségszámítási móds:zerek címmel írta. 1972-1979 között a Lampart Zománcipari Művek salgótarjáni gyárában különböző beosztásokban dolgozott, üzemgaz.dász, majd munkaügyi osztályvezető és gazdaságpolitikai tanácsadó volt. 1979-től 1988-ig az MSZMP pártapparátusában dolgozott. 1988 . november 1 5-étől 1990. március 1 -jéig a SZOT közgazdasági titkára. 1993 júniusa óta az egészségbiztosítási önkormányzat elnöke. A szakszervei.etnek 1972 óta tagja. Nem párttag. 

, , � 
MA V V ASJARMU 

Járműjavító és Gyártó Kft. 

Tevékenységi körünk: 

- Br. motorvonat fővizsga, Br. motorkocsi korsr.erllsltá� 
komfortosftása, Bz.x átalakfttiso motorkocsivá, 
Bz.x komfortosfttisa 

- 4 tengelyes sr.emilykocsi fővizsga, személykocsi forgóvár.
javítás, személykocsik, teherkocsik és dízelmozdonyok 
kerékpárjainak fővizsgája, fődarabjainak és alkatrészeinek 
javítása és/e/újítása (PRÁGA 2M70 típ. hajtómű, 
irányváltók, légtartályok, klf. motorok ... ) 

- teherkocsi résr.legvizsga, futójavítás, fővizsga az alábbi 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Es, Tcs, Gags, Lgs, Eas főjavftás 

- vasúti nosztalgia járműjavítás 

- emelőgépek, kötöző elemek vizsgálata, javítása és minősítése 

- láng és plazmavágás, szemcseszórás 

- acél- és alumíniumsr.erker.et-gyártás, szerelés 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgácsolássaL 

Minket válasszon, 
velünk csak nyerhet! 

MÁV VASJÁRMŰ KFT. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./fax: (94) 313-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

Ar-bér 
megállapodás 
Komolyra fordultak 

a tárgyalások Felgyorsultak az események az Országos Érdekegyez.et6 Tanácsban. A Magyar Szaksz.ervezetek Országos Szövctléae '1tal októberben a fórum el6 terjesztett úgyneveutt ár-b6r meaállapodás megkötésének elvi lehetőségét - lapzártánkig (1995. november 18-ig) a szociális partnerek elfogadták, amelynek alapján megkezdődött a javaslat részleteinek kidolgozása. Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsának november 9-i ülésén a testület az 1996. évi reálbérek értékének megőrzését tűzte ki célul. A Vasutasok Szaksi.ervei.ete képviselői az értekezleten kifejtették, hogy támogatnak és sürgetnek minden olyan szakszervez.eti fellépést, amelyek a jövedelmeket befolyásoló jogszabályok (szja, tb) megszületését éss:zerű megállapodások keretében minél előbb rendemi képes, mivel azok befolyásolhatják a MÁV Rt.-vel folytatott bértárgyalásokat. Az ágamti és szakmai szaksz.ervei.etek határozottabb bérkövetelései, amelyekkel az MSZOSZ kifejtette szolidaritását is hozzájárult ahhoz, hogy a kormány és a munkaadói oldal komolyan fontolóra vegye a megállapodás lehetőségét. A Pénzügyminisztérium, legutóbbi értesülésünk szerint, elmo7.dult a jövő évi költségvetés tervezésekor figyelembe vett négy százalékos reálbér-csökkentési elképzeléseirol és mindössz.e két százalékos mértékhez ragaszkodik. A tárca korábbi elképz.elésekhez képest a közalkalmazottak esetében lehetc5séget lát mintegy 19,5 17.áz.alékos bérfejlesztésre is. Az Érdekegyeztetc5 Tanács időközben lefolytatott konzultáció eredményét a MSZOSZ döntést hozó testülete november 22-i ülésén fogja értékelni. 

A Bokl'OWIOma1 m fogisoltik az laúzk Amikor az el6zetea eaa,11 • 1 •• felvetemk, akkor erre .__&ifi 2"1i.l • erre nem maradt ld4, • 111it ,.,,, ·-, • az érdekvédelmi szerv.._ , ; ••· nil fogva nem timogafíla 11; ..... z:6 csomagtervet. A szakszervezetek, -- m6r ,- .. • .._. csomag tartalmát és birálili ��.._.. .. a.,... zett intézkedéseket, akkor me, • Jdt,ailablt, .., • 6r. dekvédők /e/puhítják a p6116ffi ..,._.., ........... szolgáló terveket. Fékezik a kibe la'lóált � a gazdasági növekedés fe.._... a 11111fa\111116dt. A Gllltsi.ervezetek mindig csak� """"""1t 61 liayep,, töznek. Képtelenek altedldv6t ...,.._ Nem tadJ'k 11111►. lölni a béremeléshez szllb6su bdlobl Ám amikor az MSZOSZ ..... � � }IIWl#
lattervezetét a Pénzügymi8ilzdriam 61 az t!nllho_.., Tanács (ÉT) asztalára, akkor alrormmy Mpvilllltf • ...,.,._ láthatatlan okot taWtak .... bolJ a, me, u a}tltmlt,l 111-
ért nem jó. Végül csak bo11Z6 lnrnk,.d61 ldál similt a. hány pontot elfogadtatni. (Naoj6b6l ta..16 a..._ a Munka Törvénykönyve � ia.) Most, a kibontakozó �ull6m idlj-. meamt 'fimi hasonló szituációnak vagyunk tan6i. Az MSZOSZ el6be ment az állami költségvetés kmftáe iclejm eaed6bl � 
lásoknak, elkészítette az tir- á �Mlápotlbra vollll• kozó szakszervezeti javaslalot Teae ezt IZ1.ll fi sdacMkkal, hogy szemben a korábbi l:vek IJakorlatival, amikor a kormány előterjesztéseit villldllt mea a aoci'1it .,.___ • úttal fordítva történjék a dolo&: a ,.._ taM � 
it véleményezzék a kabinet 1l&iai á a IDUIIJmllat6k. A Jamk. rét ajánlatokon és követe16seken JdviU • is rmepell a c:6-lok között, hogy a szakmlvezdct � lmjenet 61 hatékonyabb érdekeg)ezteláre k.,_m:nek. Nos, hogyan alakul a sona a lZlklzavezdi kcmlem6nyezésnek? Miközben a parlamentben m jariba i,lyik a jövO évi költségvetési tervem vilija. a mptemberben elk6ailll szakszervezeti ár-bér javaslat jó, ha november vq6n mpirendre kerül az Érdekegyeztet6 TIÚClbaa. a. kmd6a, •i 
marad meg belőle, mit á mennyit iJpdnak el a javlllatot közül. Csoda-e, ha ilyen köriiJm6oyek köz&t ,.beiadult" 61 .,felpörgött" a bérharc? Érz6kelve a konn6ay 1D11*"811M, Ml• va az érdekegyeztetés „.w,.tt, tlfN!WYa a lllrwlelmi 
párbeszéd elégtelenségét. , srim . '* Jrie.dw.,. ...fogalmazták és benyújtoa6k bákü�ltlllleibt SzinlD niaca olyan szakma és ágazat, ahol - a la:n &zi di6kdmlrlh1ht követően - ne készüln6nelt dalolUfnld6nr, ne aWcke-H:meg a sztrájkbizottságola■t. A tihalrodlok, a nc:Hn Dsitetések - mint tapasZlaljuk - ,.beindultak" 6a „elnaporodtak". Azt sem lehet Jciámi, hol)' a munbbarc form6i, az érdekérvényesítés kemály Cllkö-■- i16nybev6Sele 911 
általános sztrájkba torkollanak. A kormány az eseméayelrbaddrt i.,.mit-...,.mapromisszumos megoldálobt --■n. ......,..., la valamelyest, e&Ysursmind IIZUDND IZC il 'hnalOlyom. Aoa, nem enged a bérkovet� ._,,.,,.,.,. a llnllt6-sek, a sztrájkok elc5tt, mert• v� a lllbiliáci61 program végrehajtását. T.-, mqilt • � 11 
keréJckötók, akik akadályomt a pz::"71ili. p6azOIJi pn,blémák megoldását, a kil6balfilt, 1Z ......,._ A bbiDlt azonban ahelyett, hogy a timt o._ a hlrmaot konp\ja. Régi, ma is érvényes iP1ál: a�,.,..,,_ .,. 

lehet eredményesen politimlaL Ninct • a ,..,......, -lyet a társadalom több.,._ t� 1llllail v6pe lehetne hajtani. Hiába ism6tel&eti a ior■mny mnte neponll, hogy elszánt a stabilizációs propan (8a1Ros-aoma,) v• delmében, kiáll a progmm v6&i1vjlel66d, la._ lrlYeCkezményeként a munkabM ,..,,...,., .... be llMtia ... gát a munkavál/a/óklca/, a� 1 .._ • .tksadalmi rétegek rokonsaaaY6t ii. A W. ..,_ Iá kW 
stabi/itásból igy válhat ..,,,,llald4 IIJVMIM ,,,.._,_ tés, a végén pedig, majd, "fteezttei wnlls-A helyz.et komolysáptjellemd, 1■oO a .... ...... 
det/enség előhívta az MSZP-n k � ... . ellentmondásokat, né� A� ..... sítette az ellenzék han&ilt. � a1 PllíllJ. -O�.»portjait is. Jelenleg ott --■lk, = 1 �-", lik már az előrehozott vá/__,.._ �h, a izgatott bűvöletében él. M •T•il:JI.� ..,__,_ nemcsak a jobbközép � ._..., 1 ::1•iiac1Mi Jl'tatások megőrzését, a smci61il ..._ Mii •...... • tömegdemonstrációkat mveafM ..... il a tqt M vezetek oldalára állt, Liia'llltft a.t• .. 'sllll IDltfitr Jt véről. Mitől jó egy szalc.rz,,._, �• lait 
szakszervezeti magata• a igazi szakszervei.et az, � érdekek ütközésének t 
asztala mellett, ám ha k · mok, a tárgyalásos meg� ságának mozgósításár tatására az érdelcérvén kalmazásával. Ezt az érdekvédelmi az érdekekben, értékek birálatával ne nyújtsu dalnak, a szélsőjobb vágyától indíttatva, m veutbarátnak, a szoc · nak. 
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VASUTASVILÁG OKTÓBERI SZÁMÁBÓL 

,,Felelőtlen követelésekkel állnak elő" 
Szentgyörgyi Tamás közgazdász nyilatkozata 

,.Eszembe jut egy közelmúlt
ban, valamelyik napilapban ol
vasott cikk, ahol egy egészség
ügyi intézet alkalmazottai, miu
tán áttárgyalták a Jövő évi f ae
tésemelést és a leépítéseknek a 
problémáját, abban állapodtak 
meg. hogy a 15 százalékos leépí
tést úgy fogják elkerülni, hogy 
inkább fizetésük 85 százalékát 
fogadják el január 1 -jétöl, így az 
a 15-20 kolléga, akiröl éppen szó 
van, nem veszíti el az állását. Ezt 
én egy nagyon nehéz, de nagyon 
becsületes, tisztességes döntés
nek találtam. 

Ezzel szemben a MÁV szak
szervezetei 30-tól 50 százalékos 
fizetésemelést kérnek azoknak, 
akik már eleve többet keresnek, 
mini a magyar munkás általá
ban. Én nem tudom, hogy a 
MÁV-szakszervezetbe visszaszi
várogtak, vagy el se mentek a 
múlt rendszernek a képviselöi, 
de úgy túnik nem csinálnak mást, 
mini demagógiával állandóan 
fizetésemelést követelnek. 

A kérdés felmerül: - Ezeknek 
az embereknek van-e egyáltalán 
minimális intelligenciájuk, vagy 
van-e fogalmuk arról, hogy a 
magyar állam, a magyar nép, ez 
a 10 millió sokat szenvedett ma
gyar, milyen katasztrofális, fi
nanciális és gazdasági helyzet
ben van. 

A Magyar Államvasutak -
amely kétségkívül a legnagyobb 
munkoadó - el kellene bocsás
sa körülbelül 23 százalékát az 
alkalmazottaknak, hogy szó le
hessen a deficit rendezéséröl, 
számlái kifizetéséröl, és akkor 
Jön a szakszervezet, akinek 
együtt kellene dolgozni a veze
töséggel, amely hajlandó elég 
könnyelmúen 15 százalékot fel
ajánlani. amikor a nemzeti át
lag 10 százalék. Valóban nem tu
dom, hogy ezek az emberek 
rosszindulatúak, vagy ennyire 
buták, de mindenesetre tragikus, 
hogy ilyen emberek vannak ve
zetö szakszervezeti pozícióban, 
akik ma felelötlen követelések
kel állnak elö. 

Meglepö, hogy saját embere
ik, maguk a dolgozók, nem hör
dülnek fel, hogy ennyire félre
vezetik öket, amikor ilyenröl 
egyáltalán tárgyalni akarnak. 
Egy szót sem hallollam arról, 
hogy többet. vagy Jobban fognak 
dolgozni. hogy megtisztítják vo
nalainkat, amik a minimális hi
giéniai igényeket sem elégítik ki, 
hacsak az nem egy JnterCity vo
nat. 

Feltételezhető, hogy ezek az 
emberek, akik ezt követelik, nem 
utaznak vonaton, még mindig 
megvan a Mercedes autójuk. 
Egy kétségtelen, ők nem érdem
lik meg a hideg vizet sem a MÁV
tól. Véleményem az, ha 15 szá
zalékos fizetéscsökkentésre ten
nének javaslatot - egy évre -
a szakszervezetek, akkor talán 
megmentenének pár ezer állást. 
Lényegesebb, hogy előbb sokkal 

több produktivitássa/, sokkal 
tisztábban, solclcal töményebben 
meg lce/1 végre tanulniuk dolgoz
ni. Akkor pár év múlva, majd 
talán lehet fizetésemelésről be
szélni. 

Tömören ennyit szerettem vol
na mondani, és még azt, meg 
vagyok döbbenve, hogy a szak
szervezetek mennyire nem kép
viselik az órájuk bízott emberek
nek a valódi érdekeit. " 

Kijelentései valótlanok 
A Vasutasok Szakszervezete felháborodását fejezi ki a 
,, Vasutasvllág" októberi számában megjelent „Reális-e a szak
szervezetek követelése" cfmíi lrás keretében Szentgyörgyi Tamás 
közgazdász véleményének megjelentetése miatt. Az irás, amely
nek állitásait kénytelenek vagyunk tételesen cáfolni, túlmutatnak 
a szabad véleménynyilvánítás határain, és kijelentései valótlanok. 
A VSZ-elnökség tagjai azóta hivatalosan is állást foglaltak e té
makörben. 

- A MÁV Rt. vezetése is elismeri és a statisztikai adatok is 
bizonyítják, hogy a vasutasok átlagbére nem éri el az ipari átlagot. 

- A szakszervezetek nem állandóan és nem csak bért követel
nek. Évröl évre tudatosan a foglalkoztatás minden elemét szabályozó 
megállapodásra törekednek. A gyakorlat azt bi:zonyítja, hogy a ko
rábbi években létrejött megállapodások teljesíthetőek voltak, tehát 
minden alap nélkül demagóg követelések.ró! beszélni. 

- Igen, ez ,,a nép katasztrofális gazdasági helyzetben van". 
Éppen ezért fontos, hogy sorsát reális megállapodások tegyék elvi
selhetövé. A szakszervezetek felelössége pontosan abban van, hogy 
békés körülmények közt képviseljék a munkavállalók igényeit. 

- A szakszervezetek a jog szerint nem alárendeltjei a vállalati 
vezetésnek, hanem partnerei. A MÁV jelenlegi technológiai színvo
nala és teljesítménye mellett 30 százalékos létszámcsökkenés a 
vállalat múködésképtelenségét eredményezné. 

- A MÁV Rt. által felajánlott 15 százalékos bérfejlesztés alatta 
marad a kormány 18-21 százalékos keresetfejlesztési elképzelései
nek. A országos átlagként szereplő 10 százalékos érték teljesen meg
alapozatlan. 

- A vasutas munkavállalók, folyamatosan csökkenó létszám mel
lett, évról évre nagyobb hatékonysággal végzik munkájukat Az 
egyre romló múszaki körülmények között ez mind nagyobb szemé
lyes felelösségvállalást is jelent A vasutasok tudnak és akarnak is 
dolgozni. Nélkülük nem valósítható meg semmilyen felemelkedés. 

- A nyilatkozó bércsökkentési javaslatától, mely a kollektív bün
tetés elvének alkalmazását, illetve bűntudat keltését célozza, a Vas
utasok Szakszervezete teljes mértékben elhatárolja magát 

- A létszám és bér összefüggéseit a nyilatkozó nem a piacgaz.da
sági körülmények szerint értelmezi. A MA V-nál, amely veszélyes 
üzem, a létszámot a mindenkori technológia határozza meg. Ez 
sokkal kevésbé függ a teljesítménytöi mint azt a külsó szemléló fel
tételezné. A vasút-létszámszü.kséglet megállapítása során mindenkor 
a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása az elsödleges szem
pont. A bér pedig a piaci feltételek között alku tárgya. A munka
adó és a munkavállalók képviselöi, a szakszervezetek egyeznek meg 
mértékéról 

- A szakszervezetek vezetöit demokratikus úton választotta a 
tagság. Szellemi képességeik és a vasút jövóje iránti elkötelezettsé
gük kétségbe vonása a választók minösítésével egyenértékú. 

A VSZ elnökségének tagjai kérik a Vasutasvilág sz.erkesztöjét, hogy 
a hasonló, szakmailag megalapozatlan, hitelrontásra alkalmas cikkek 
megjelentetésétöl a jövőben tartózkodjon. 

Reális-e a szakszervezetek bérkövetelése? 
Reális-e a szakszervezetek bér
köve�elése? címmel jelent meg 
a MAV Rt. által kiadott Vas
utasvilág cím(i lap októberi 
számában egy ös szeál lítás, 
melyben öten mondanak véle
ményt a címben szerepl6 témá
ról. Egy országgyffiési képvise
lő, egy állomásf6nök, a VSZ 
elnöke, egy jegyvizsgáló és egy 
közgazdász mondja el, miként 
lehet vagy nem lehet bérfej
lesztés a vasútnál. 

A véleményeket olvasva a 
képviselö és a közgaz.dász által 
elmondottakkal kapcsolatban 
szeretném kifeJteni - nem ép
pen egyetértö -- megjegyzésem. 

Szabados Tamás (képviselö) 
azt kérdezte: ,.Tudják-e ezek az 
emberek, hogy hol élnek" ... stb. 
A válaszom csak annyi_; igen, mi 
tudjuk, de tudja-e On, hogy 
élünk mi? Ha olyan sok vasutas 
barátja van, mint ahogy állítja, 
kérdezzen meg minket s meg
tudhatja. Persze nem mindegy, 
hogy ez a baráti kör a vasutas
ság mely rétegéböl kerül ki. 
(Gondolom, hogy információit 
nem kocsirendezöktöl, esetleg 
pályamunkásoktól, netán váltó
tisztítóktól gyűjtötte.) 

Arról, hogy ez a helyzet ki
alakult az országban, ki tehet? 
Mi bérböl és fizetésböl élók? 
Sok mindent megértünk, de ne 
várják már el tölünk azt, hogy 
ilyen áremelések és infláció 
mellett ne kérjük az ezeket kö
vetó béremelést. 

Végül is - a véleményem 

szerint - a képviselö úr azt 
mondta, amit mondania kellett! 

Más a helyzet vis:zont a köz
gazdász nyilatkozatával. Nem 
tudom, más hogy van ezzel, de 
én egy közgazdásztól nem a sze
mélyes véleményét igényelném. 
Egy szakembertól azt várnám: 
számokkal, számításokkal bi:zo
nyítsa be „milyen nagy disznó
ság ezektól a fránya vasutasok
tól, hogy már megint fizetés
emelést kémek". 

Ha csak szubjektív megnyilat
kozásra váHalkozik, akkor nem azt 
k�llene a fénykép alá írni, hogy 
Szentgyörgyi Tamás közgazdász, 
hanem például csak annyit, hogy 
Sz. Tamás Mosolygó utcai lakos. 
A nyilatkozó közgazdász a szak
szervezeti vezetőket azzal vádol
ja, hogy (mint a múlt rendszerböl 
visszaszivárgott, vagy el sem ment 
funkcionáriusok) demagóg módon 
állandóan csak fizetésemelést kö
vetelnek. Én ezzel szemben azt ál
lítom, hogy ez a megnyilatkozás a 
demagógia iskolapéldája. 

A béremelésröl szóló manipu
láció nagyon jól bevált módszer 
arra, hogy a közvéleményt a vas
utasok ellen hangolja. Ez a köz
gazdász elfeledkezett viszont 
arról, hogy milyen erófeszítése
ket tesznek az érdekképvisele
tek például a vasútegészségügy 
megtartásáért, a mellékvonalak 
bezárása ellen, a foglalkoztatás 
biztonságáért stb. Persze a bér
emelés is benne van ebben a 
,,csomagban", hiszen ez 1s ér
dekvédelem. Akkor is, ha a köz-

gazdász azt állítja (csak űgy 
mellékesen, minden számítást 
mellózve), a vasutasok többet 
keresnek, mint a magyar mun
kás általában. Állítom: a vas
utasmunkás nem keres többet. 
(A számítást mellózöm, mert én 
viszont nem vagyok közgaz
dász). A cikk olvasása közben 
olyan érzésem támadt, hogy 
Szentgyörgyi Tamás nem tudja 
mi a szakszervezet. Úgy érzem, 
összekeveri a MÁV és az érdek
képviseletek vezetöit (pedig van 
különbség). 

Nem mi vagyunk a „J O millió 
sokat szenvedett magyar" elve
szejtöi. A dolgozók, a szakszer
vezetek „saját emberei" igenis 
felhördülnek, csak nem a (SZ.T. 
szerint jogtalan) fizetésemelés 
ellen, hanem az áremelések, az 
infláció, a kormány, a MÁV ve
zetésének nemritkán szakszerűt
len intézkedései ellen. Felhör
dülnek, mert olyan emberek 
mondanak véleményt rólunk, 
akik nem ismernek eléggé ben
nünket. Nem csak rosszul dol
gozó munkások vannak a MÁV
nál, hiszen ha csak azok volná
nak, már rég leállt volna a vas
űt... 

Végezetül: a szakszervezetek 
vezetói a MÁV-tól rendszeresen 
kapnak hideg vizet (a nyakuk
ba). A hideg vízre való vis:zont 
a tagdíjból jön össze. 

G61 Ambrusné 
Kecskemét állomás 

szb-tltUr 

KI „VÉT''-KEZII(A VASUTAS ELLEN? 

Sztrájkfenyegetésre lesz 
csak elmozdulás? 

Már több mint két hónapja tárgyalások folynak a Vasutas Érdekegyeztet6 Tanácsban (VÉT), 
16 alkalom sem volt elegend6 arra, hogy megállapodúra jussanak a szakszervezetek és a 
Rt. vezet61. ,,Szemlél6ként" már több alkalommal végigültem egy-egy úrgyalást és közben az 
az én.ésem, hogy a munkáltató nem kíván „elmozdulni", nem akar IQ�egyemi. 

Néha ügyrendi közjátékok za
varják meg a tanácskozás mene
tét: hol tárgyaljanak, hány fó
vel vegyenek részt, ki üljön ezen 
vagy azon az oldalon ... stb. Az 
érdekképviseleti oldalon helyet 
foglalók közül csak néhányan 
szólalnak meg. A VDSZSZ ré
széröl még a sajtófelelós is a tár
gyaló delegációban ül. Cikázik 
az újságírók között. Néhány új
ság író már-már menekülésre 
fogná a dolgot, de mások lépre 
mennek és az eröszaknak enged
ve interjút kérnek a VDSZSZ
töl. 

A MÁV Rt. tárgyalódelegáci
ója a november 7-i ülésre teljes 
vezérkarral jelent meg, mintegy 
demonstrálva azt, hogy „ma bi
:zony történi fog valami". Rigó 
Zoltán írásvetító felhasználásá
val vázolta a vállalat nehéz hely
zetét és délutánig várt a konkrét 
javaslatokkal. A vezérigazgató 
eue az évre megállapodna: a tá
volléti díj számítását nem vezet
né be december 31-ig, vállalná 
az Önkéntes Nyugdíjbiztosító 
Pénztárba a 2 százalék befize
tését, illetve a minimálbér 

15 OOO forintra történó emelé
sét. A három javaslatot - a pon
tosítások után - a felek elfogad
nák, de továbbra sincs elmozdu
lás a beígért 4 százalékos telje
sítmény-jutalom kifizetésében. 
A szakszervezetek joggal vár
hatják el, hogy a tavaly decem
beri megállapodásnak megfele
löen a ,Jé/ tizenharmadik havi 
bért" a MÁV Rt. kifizesse, mi
vel éppen a november 7-i tárgya
láson jelentette be Rigó Zoltán, 
hogy az 1995-ös üzleti tervhez 
képest 8 00 millió forinttal jobb 
eredményt tud felmutatni a tár
saság. Minden bi:zonnyal a me
nedzsment szándékában áll ki
fizetni a 4 százalékot, csak amíg 
a VÉT -en erról folyik a vita, ad
dig nem kerül szóba a jövó évi 
bérfejlesztés. Jó taktika az idó
bűzás. Nem tudni azonban, hogy 
ez tulajdonképpen kinek jó. 

Valószínűleg a MÁV 15 szá
zalékos bérfejlesztésre kapott 
engedélyt a pénzügyminisztéri
umtól, s amíg nem forrósodik a 
helyzet, addig nem is kíván a 
kormányzat foglalkozni az or
szág legnagyobb vállalatával. 

Ezek: szerint a menedzs 
mozgástere valóban beszú 
űgy tűnik, hogy megint 
sztrájkfenyegetésre lesz el 
du/ás a tárgyalásokon. 

Az állomásokat járva a 
pasztaltam, hogy a vasuta 
nemcsak a mozdonyvezetó 
most hajlandó lenne sztráj 
a béremelésért, mivel éppe 
év végére éni a két számj 
reá/bércsökkentést, és most 
zalékokért kell demonstráln 
nem a kollektív szerzödés 
mára ismeretlen paragrafu 

Nem lenne jó az ünnepi 
galmat munkabeszünteté 
megzavarni, bár ahogy a j  
legi kormány-magatartást l 
juk, valószínűleg sor kerül 
lamilyen akcióra. Vis 
könnyen meglehet, hogy a 
ágazatban történó mozgol 
jobb belátásra téríti a pén 
minisztert, vagy akár a mi 
terelnököt. Mert hiába feny 
tözik az MSZP ügyvezetö 
nöke, a társadalmi béke a 
mánynak legalább annyira 
tos, mint a polgárainak. 

KILÁTÁSBAN VAN EGY ÚJABB VASUTAS-SZTRÁJK? 
, 

Ujból vészhelyzet a vasútnál? 
Sajnos, megint itt tartunk. 
Ennek több összetev6je van. A 
helyzet az utóbbi évtizedben 
egyre kritikusabbá vált 

A MÁV lassan két évtizede 
ráfizetéses. A MÁV elnevezése 
ellenére is önfinanszírozó. Saját 
magát kellene eltartania, csak: az 
a kérdés, hogy miból? A világon 
talán egyedül a MÁV az egyet
len vasűt, ahol csak a nevében 
állami, az anyagi vonatkozásban 
már régen nem az. Más orszá
gok vasűtjainál ismeretes az ál
lami dotáció, melynek mértéke 
eléri a 40-50 százalékot, sót van 
olyan ország ahol közel 70 szá
zalékos, csak nálunk nincs ilyen, 
ez ismeretlen fogalom. 

Miért van ez így? A személy
szállítás sohasem volt nyeresé
ges. A teherszállítás az volt, de 
a politikai és gazdasági változá
sok (a dél szláv háború) miatt ez 
a tevékenységi kör szinte a mi
nimálisra süllyedt. A régi rend
rendszerben is hasonló volt a 
dotálás az állam részéröi de ak
koriban a teherforgalom még 
eredményesen funkcionált és 
elég sokat ho:zott a konyhára. A 
jelen stádiumban a vasút hely
zete katasztrofális és a remény 
is kevés a változásra. A vasúti 
pályák állapota egyre kritiku
sabb, a kocsiparkunk mind sze
mély, mind teherkocsik vonat
kozásában lcétségbeejtó. Javítá
sukra nincs pénz, felújítás he
lyetl leselejtezésre a bontóba ke
rülnek. Vontató Jármúveink e/
avultak, vasűtépületeink állapo
ta kriminálisak, a jobb állapotű
ak, valamint tetemes vasúti te
rületek privatizálásra., bérbe
adásra kerültek. Ezekböl a pén
zekból vegetálunk máról-hol
napra, - semmire sincs pénz, 
már majdnem odajutott a veze
tés, hogy dolgozóink bérének 
kifizetése is sokszor problémát 
jelentett és jelent a mai napig. 

A vasút az ország vérkeringé
se. Nem pótolható semmivel pél
dául a nagy volumenű szállítás. Ha 
megáll, akár rövidebb idóre is, 
milliárdos veszteséget jelent az 
országnak. A megoldás egyszerű 
és csak egyedül úgy lehetséges, 
hogy az állami vezetés, ugyanúgy 
mint más országoknál: ,,a hóna 
alá nyúl elárvult gyerekének és 
szükségszerú állami dotációt 
szavaz meg törvényesen, éves vi
szonylatban az inflációt is bele
kalkulálva, mert ezek az „erősítő 
injekciók'' már nem sokat jelente
nek. annyit érnek, mint ,,halottnak 
a puzi!" Vi&yázat! A válság 

mélyülő, s egyre jobban mélyü� 
ha a megfeleló kormányzati lépés 
nem történik meg. A 24. órában 
vagyunk! Bokros úr lehet, hogy 
holnap már kés6 lesz! 

A Napkelte cfmú reggeli TV
músorban dr. Márkus Imre a 
VSZ elnöke nyilatko:zott. A kér
dések között szerepelt természe
tesen a bér tárgyalások állása? 
Lesz-e sztrájKl Elnökünk kész
ségesen válas:zolt mindenre, vi
s:zont amikor az anyagi dolgok
ra került a sor, a vezetó riporter 
közbevágott: .. miért követel a 
vasutasság béremelést"? Jelen
leg is magasabb a vasutasok 
bére, mint a más szférában dol
gozóké, az ország gazdasági 
helyzete nehéz stb ... stb. Az el
nök megpróbálta magyarázni a 
helyzetet. Hivatko:zott az inflá
cióra, szerette volna megmagya
rázni a riporternek, hogy ez így 
nem igaz. Elmondta, hogy na
gyon sok kollégánk alig keres 
többet mint a létminimum érté
ke, 12-13 ezer forintokat. Sze
rette volna me�magyarázni a 
„dolgok állását , de ez sajnos 
nem volt lehetséges. A riporter 
átugrott más általános témára, 
nem engedte befejezni a meg
kezdett témakört, ami egy eset-

leges újabb munkabeszünt 
taglalt volna. 

Ez lenne a sokat emleg 
demokrácia? De akkor mire 
jó az interjú, ha a magyar 
lényegét az illetékes érde 
viselet nem tudta ismertetn 
„forgatókönyv" így volt t 
betervezve a riporternek? 

A vasutas-sztrájk eUté/e 
Helytelen? Bérkövete/ésein 
reálisak lennének? A roham 
növekvő infláció miatt ho 
fognak megélni a vasuta 
Hűzzuk: megint szorosabb 
nadrágszíjat? - ezt a „n 
már ismerjük, ez az utóbbi 
,,nagy slágere", csalc az a k 
hogy meddig lehelet húzni 

Mégis ,,nagyjaink" az ors 
házban is kevésnek tartják 
jövedelmüket. Öle is fizeté 
lésröl beszélnek. A több s 
ezres ,,manit" is emelni kel 
másoknak, a kicsiknek, 
„cokit" igérnek. Nagyjaink 
megszavazzák a jövedelem 
lést maguknak. Nekik ezért 
kell sztrájkolni és még m 
nyosnak is tartják! 

Martin M 
Bp. Nyugati pályau 

forgalmi cso 
főbizal 

MÁVTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft 
tffft � �J i'�: A MÁV 100 százalékos tulajdon 

, J,}' vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasűti fuvardíjak biztosítása 

egész Európában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar export, import, 

tranzit vis:zonylatokban Ukrajna és FÁK-országok 
területére, illetve az azokat tranzitban érintö szállítmányo 
esetén fuvardíj-költségviselés az említett szakas:zokon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi 
,,kikötöjében", Záhonyban (ukrán-magyar batár). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíjkalkulációk készítése, hivatalos okmányo 

kiállítása, szükséges szállítóeszközök megrendelése, 
közreműködés a vámkezelés során. 

- Közös vállallcol.ások Ukrajnában és Olas:zországban. 
Telefon: 269-1324 

Postacím: 1368 Budapest, Pf.: 153. 
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KARÁCSONY SZILÁRD: 

A szá01ok tükrében: életünk és bérünk 

A Magyar ÁUamvasutakat mfg u ellal &udadcl nadaar May-
1zeritette az úgynevezett kereatftaaanuiroÚll"L A dl u volt, 
hogy a vasút a személyszállltúl veszted1e1t u irua61Utú D)'► 
reségéből fedezze. A modell - mint tudjuk - aikségaerGe■ 
kudarcot vallott, hiszen a vi16gon mlndeniitt 6llamJ dmogatú
ra 11.0rulnak a vasutak. A cég mqla megpr6b6lt ele&et teanJ u 
eldrásoknak. A források hiinya belll felil&l folyamatot lndi
tott el. Ennek lett következménye a mGuaklla1 lerongyolódott 
kocsi - és mozdony állomány, valamint a p6lya - és egyéb léte
sítmények siralmas állapota. De a vasutubérek la ekkor a6k
kentek az országos átlag alá. 

A vasútvonalak megmentéséért 
Akármi is történjék, ,.a vasútnak mennie kell". Tudják ezt a vas

utasok és fogukat összeszorítva immár másfel évtizede cipelik a 
hátukon a MA V terheit. A helyzet 1991 után vált lcritihssá. A poli
tika ekkor döbbent rá a mulasztására. Többek kömtt a s1.aks7.erve
zetek sürgetésére - hosszas vajúdás után - megszületett a vasút
törvény. A MÁV 1992-ben részvénytársasággá alakult. A mellékelt 
diagramok szerint a változás későn következett be. 
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A MÁV bevételei és költségei 

A vasúttársaság hiába vitte a jármújavltást és a pályaépltést gaz
dasági társaságokba, ezek az első évben veszteséggel zártak. Nem 
kell túlzottan mélyre nyúlni az emlékeinkben ahhoz, hogy felidéz
zük, ekkor merült fel ismét a vasútvonalak bezárásának ötlete. A 
MÁV gondjait talán egy rövid időre megoldotta volna, de a világtól 
elzárt - amúgy is gazdaságilag hátrányos helyzetű - települések 
végleg ellehetetlenültek volna. Ennek az esztendőnek a sajátossága 
az érdekvédelemben is megmutatkozott, hiszen a smszervezeti kö
vetelésekben a vasútvonalak megmentése szerepelt első helyen. Ha 
az évenként egy főre jutó bérköltség mértékét és az inflációt össz.e
vetjülc, akkor meggyőződhetünk a vasutasok személyes áldo7.atvál
lalásának jelentős mértékéről. 
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Az Infláció és az egy ffire Jutó bérköltség v61tozása 

A számok tükrében érdemes felidémi az elmúlt öt év történéseit. 
1990 a rendszerváltás éve volt. A gazdaság kissé lemaradt a politi
kai változásoktól. A bérfejlesztés és a lwllelctiv szerződés megköté
sének körülményei még a „békeidők" jegyében zajlottak. A moz
donyvezetők - akik ekkor még a Vasutasok Szakszervezete tago
zataként védték saját érdekeiket - 1989. december 20-i egyórás 
figyelmeztető sztrájkja azonban már elc5re vetítette az új idők szelét. 
A végeredmény: inflációval azonos mértékű 29 százalékos kereset
növekedés volt. Ehhez az évhez kötődik a bértarifa elódjbtelc, a von
tatási utazószemélyzetet tíz kategóriába soroló bértáblázat11ak a 
mc:gszületése is. Ebben az évben a vasúti teljesllmények csökkené
sét a vasutas-munkavállalók létszámcsökkenése is követte. A ter
mészetes fogyás elérte a tízezres uámot. 

1991-ben köttetett meg az a lwl/elctfv szenódés (KSZ), amely a 

ELKÉPZELÉSÜK 

A vasutasok komoly áldozatokat vállaltak 
törv6n)' mealZiile\áe el6tt ""''"" végkieUgllbt 61 a 11. '°" Ja
tb bevezetWt biZlolftotta. A / 00 százaWraa llilóra 6a a aui.smt-
p6tUk emeláe is ebhez a sz.em5désbez kötbetl'5. lt,z 6vea 25 aáza. 
16ko1 báfejlesztés és a KSZ-ben smbályomtt b6relemek öazesen 
38 aázalékoa keruetfejlódút jelentettek, ami három azézaJ6kkaJ 
volt 111agtuabb az akkori infláció mértékin'1. A MÁ V-n61 jóglol
koztatottak aáJfla még mindig komolyabb konjlilctua "'8ail cs6k
kent tovébbi tfzez.er vasutassal. 

1992 januárjában lépett életbe a bértarifa. A MÁV ve2JCtáe 6lla1 
elkészitctt, a mai napig is érvényben lévc5 bátéblázatot 8000 /orllt
toa iruh,16 bérrel 70 százalékos „ ráállással" vu.ette be a JllWtiha
tó és a SDkszervezetek megállapodása. A keresetek emelkcd61c ( 
23 sm.al&) kismértékben, de elmarad az inflációtól (24 S2ál.al&). 
A MA V pénzügyi helyzete sok tekintetben kritikussá vált. A fenn
tartás tovébbi visszafogásával igyekezett a cé& veutése a szabott 
határon belül tartani a költségeket. Ekkor a tajesilményelc „""1y,e
pülése" miatt a bev6telek olyan mértékben lecsökkentek, hogy illa
mi hozzájárulás elégséges hiánya miatt csak liilelelcból lehetett fi
,ia,uzirozni a MÁV míiködését. 
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A MÁV bevételei 

Ez annak ellenére bekövetkezett, hogy tovébbi tlzez.er ettaber el
bocsátásával és több mint 12 OOO dolgom gazdasági társaságba 
vitelével jelentősen csökkent a MÁV Rt. létszáma. A veszteségeket 
az akkori vezetés a vasútvonalak bez.árásával akarta eltüntetni. Az 
ászi kétórás figyelmeztető sztrájk, amelyet öt vasutas-sl.aks7.ervezet 
kömsen hirdetett és tartott meg, a Joglalkoztatáa megórzését tartot
ta lesfontosabboalc. Ez meglátswtt az éves bérfejlesztésen is. A közös 
erc5feszités azonban meghozta valódi gyümölClét: sikeriilt mepka
d!lyomi a vasútvonalak tervezett felszámoliút. 

A koUekdv szerz6dés meghosszabbltási, 
1993-ra a MÁV Rt � 77 ezerre csökkent A cég bevétek; 

towibb aokkvttek, az állam tovébbra sem finanszfrn:m a vesztel6-
geket. A MA V újabb hitelek felvételére kényszerült. További kök
llégcsökkentési inté7Jcedéseket fogaoatositott a v61Jalat. Ismét kew
sebb pénz jMtott a mliszaki eszkör.ök fenntartására és benlltázá.rok
ra. Szaporodtak a lassújelek, hosszabbodott a menetidc5. Az éves 
bértár&yalásokon a MA V vezetése a nehéz &azdué&i hely7.dre te
kintettel elmkómtt a bérek fejlesztésétc5I. Az elc5z6 m szlréjk nyo
máÚla 23 százalékos infláció mellett 16 százaléka• m'Uetllöwu
dh valósult meg. Ennek legjelentősebb elemét a bértarifa-táblór.at 
84 százAlélws „ ráál/ása" jelentette. A lwllelatv szenódés 1Uf1'Y.ir
báúúa is a költségcsökkentc5 elkép:zelések kömtt m:repelt. A MA V 
6ltal fo&lalkoztatottak létszáma tovébbi ötezerrel csökkent. 
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A MÁV létsúm6nak alakuláa 

�JVI C'rK6Z»K E:'r 

AKADÁLYBA 

Az l,:U-. ádlbtdelml "1mdlnt 1 ,.., 1 .... 
haool6akvolllka tl&l5flib&A .... I '. .. , •• 
vaet el)'IU birdeleu llldjlul • t,alaPrud1 ... , ...... a.,,. 
tlv ™'74dá ....,� 61 a 1 3.I iztllMlmi l)elprl Wdi
lesztél féleme161e adek6beD. 

Zavaros_ 111t vibmol kmtlmmyet �-- ,.. ri■UPY I l L .... 
OIZtÚD telt klNl'let Jalapeae .......... v6pa• ..... 
pod'8. A Kolletdv S:ranW■t w"...,., .-, ...,...,,..,.,_ 

lák, a báiejlealá - a bbfarijln � 1111 reálMIDr 1'Mlb 
megval68ldtb4wll - eJá1e a'25 r+zeMtot.. 19 .....,. in6' ci6 
mellett. (Ne feledjük. ez az aztend6 az onziuy4l6li v61 aztMok 
éve volt! 

Sztrájkok nyo,nin 
J 99 5-beo a kormlmy elkezdte a MÁV Rt. koábbi #Nt:ltbm.r,D,t,l

mor.ódoa odóaágablak .rzant!lá.rál. A p6nzll&Yi llabilmci6 meate
remtése érdck6ben az ' 11am alllhty feltlteleltM mbott a VIIICltdr
saá&&al 57.elllben. Ahhoz, ho&Y ez teljel(tbel4 leaY� a MÁV � 
menedzsmentje újabb kúérlet« tett nlltáy WUÚIIJollal •,r.mi,lte
tésére. A Wrfejlaztési ajánlat mindÖ#Ze � a4zaUt volt. A 
december 12-i tiultltat órtú atrájk eredm6nyek6ppen itlqos tl
ze,iftigy aázaléltos keraetfeilódhrol, a kl,Udalv aerz4db Mroa 
ltónapos meglwmabbltátWI és a foglalioztl#luba,, ,gyetlnái jog 
biztositWról frlak alá mq6llapodút a szakszervezetek 61 a MÁV 
vel.etése. A vas6ton foglalkoZlatottalc a6ma kis �ben, de to
vébb csökkent. 

A vasuta>k mma eláte a /critibu lrtlat, amely mu, a jelenle
gi technol6&ia mellett, a vlllalat m-atödése lceriilbet vesálybe. A 
vesztesé&es vas6tvonalak qymond me&111eot6ae ádek6ben bein
dult a profitce,,trvmok szervezése. 

Val6szfn41e& a költségek smritúa miatt a menedzsment minden 
korábbinál határomttabban vwza akart llpni a kl,lldttlv mnlldb
ben rögzhett jMttatáolaól. A szalcsmvezetek ezt csak • lvaázad 
IIUÚodik folyama1os sztrájkjáltak 111eg� """4k •egaka
dályomi. Az év vé&ére. mindezek ellenére, a MÁV tdjeaftmi tudja 
a vele szemben túnasztott követelményeket. A korábbi 6vekhez 
képest jelentl'5scn nc5ttek a MÁV Rt. bev-lei. Itt tartunk IDOit 

A folyamatban lévc5 fár&yal6sok ism6t elc5re vetftik qy konOik
tus lehet6sé&ét, A vasutasok kJ,JJIOly tUdoz:atokat w,1/altak a VIIIÍIC 
talpon marad61'6rt. 
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Az 6vek 10nm eüzawdett � a ;6v6 me el&ev• 

tftett aazdaú&i köriilm6nyek k6zt nem elfoa.u..i.6, mert k6zbea 
mind többet 61 16bbet teljesl1ettek aok, akik a MÁV kötel6k6bea
maradtak. Az elm6lt 6vek bebizonyftotdk, ho&Y az 6vn1l 6vle meg
kötött kl,mpro1"is8ZVJJ10k teQaltlset4k wltok, 111t uok lettek vobla a 
rnunkabéke felborul6sa n6til is. A munbv'11116k .._. ia e&)'• 
átelmien bebizonyosodott, ho&Y �á 111/kiii unr -,ltb,l 
rosszabb ayagi l,dyzitb„ kellene, UfflDOZI a teleM■6&tt v611al
va, sml1'1alot teljesltenitlk.. 

Bfmunk kell abban, ho&Y a koribbi 6vet tapa1Zlala11i alap
ján hamaroUD, lehet6 testevesebb fea6ltl61 mellett, 1ibrill a 
munkavéllal6k 1orút me1nyu1tat6an rendez6 me1'1lapodút 
kötni. 
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Most a legnehezebb? 
Agárdi Péter irodalomtörténész írása 

Most a legnehezebb baloldalinak lenni - mormoljuk magunkban vagy félhangosan. Talán némi 
önsajnálattal, történelmi túlzással, de nem teljesen jogtalanul. Most mindenesetre nehezebb, mint 
az 1990 és 1994 közötti időszakban. Akkor ugyanis ellenzékben voltak a baloldaliak (mármint 
azok, akik mertek baloldalinak maradni), de az ellenük, a múltjuk, az értékelveik elleni rágalom
hadjárat és szitokáradat nemcsak a belső kohéziót és önérzetet erősítette, haneQJ a társadalmi 
együttérzést is felfokozta körülöttük. 
Nem volt könnyű, persze az 
igazi baloldalinak, az 1957-
1989 közötti időszak sem. E 
három évtized tragikus áron 
kiküzdött reformjai, munkás
párti ideologikus mázzal leön
tött, de mégiscsak kibontako
zó társadalmi-nemzeti emelke
dése, korlátozott, de számos 
eredményt is hozó modernizá
ciója és szellemi pezsgése, 
mindazonáltal fájdalmas két
arcúsága ugyancsak fanyar
félszeg helyzetbe hozta a meg
győződéses (nem a karrierista) 
baloldaliakat. És akkor nem 
beszéltem még 1948-56 hazai 
periódusának, illetve a szovjet
unióbeli sztálinizmus korsza
kának baloldali paradoxonja
iról, a szép hitek és a tisztessé
ges utópiák megaláztatásáról, 
véres megcsalatásáról. S vajon 
könnyű volt baloldalinak len
ni 1920 és 1945 között? Alig
ha, hiszen a fehérterror és a 
konzervatív konszolidáció, a 
félparlamentarizmus és a ná
cikkal szövetségben háborúba 
masírozó úri jobboldaliság eg
zisztenciális veszélyeztetett
séggel is járt (mártírok és ál-
4ozatok sora a bizonyíték rá). 
Am éppen ez a kockázat vonta 
erkölcsi fénykörbe a bátrakat, 
a szociáldemokrata és kom
munista, a független szocialis
ta és a plebejus demokrata bal
oldaliakat - itthon s az emig
rációban. 

De hát végül is, aligha érde
mes pontversenyt hirdetni „mi
kor a legnehezebb baloldalinak 
lenni a magyar huszadik század
ban?" címmel. Mindenkinek, 
minden kornak a sajátja a leg
nehezebb. Itt és most, a mai 
Magyarországon az teszi külön
legesen nehézzé és szinte skizof
rénné a baloldali magatartást, 
hogy az 1994-ben abszolút több
séget, kormányzati pozíciót 
szerzett szocialista párt - koa
lícióban egy liberális párttal, de 
nem elsősorban miatta, nem 
kényszeredett engedményként 
- olyan politikát kénytelen foly
tatni, ami aligha nevezhető ere
dendően és hagyományosan szo
cialistának. Ma a baloldali párt 
kormányzati képviselőinek részt 
kell venniük a piacgazdaságnak 
nevezett tőkés viszonyok kiépí
tésében, illetve restaurálásában, 
a magántulajdon, a világkapita
lizmus itthoni hegemóniája 
megteremtésének, biztosításá
nak folyamatában. 

Tudom, persze, hogy lehetne 
tapintatosabban, ,,politikusab
ban" fogalmazni. Tudom, hogy 
a mai világkapitalizmus fejlett 
övezete nem ugyanaz, mint a 
régi, többek között éppen a XX. 
századi szocializmus által ki
kényszerített reformok okán. 
Tudom, hogy az 1988-90-ben 
megbukott államszocializmus 
nem volt a baloldali értékek hu
mánus, hatékony és működő 
megtestesülése. Mégis nyíltan 
szembe kell némi a ténnyel: a 
lényege szerint a kapitalizmus
kritikából „élő", a kapitalizmust 
meghaladni szándékozó balolda
liság jelenleg éppen a kapitaliz
mus születésénél bábáskodik. 

Lehetne azt mondani: ezt 
hagyjuk a jobboldalra. Erkölcsi
leg könnyebb lenne, s van is pél
da konzervatív tekintélyural
mak, sőt véres jobboldali dikta
túrák keretei között végbement 
modemizációkra, amelyeket ké
sőbb némi liberalizálódás és de
mokratizálódás enyhített. Egyes 
mai magyar konzervatív, illetve 
jobboldali pártok készülnek is 
erre a rendteremtő szerepre, 
méghozzá úgy, hogy most éppen 
ők veszik magukra - legaláb
bis a szólamok szintjén - a tö
megek, a kisemberek érdekei 
képviseletének, a stabilizáció, a 
modernizáció egyre sokasodó 
kárvallottjainak az „ügyét". Bele 
is bonongunk ebbe a ruhacse
rébe. 

A ,,ráhagyás", a terep átenge
dése erkölcsi luxusát azonban 
nem engedi meg a baloldalnak 

a történelem és a magyar társa
dalom. Viszont a baloldali érté
kek, törekvések fe[fiiggesztését 
sem, tudniillik addig, amíg sike
rülne átjutni a stabilizáció és a 
modernizáció visszafordíthatat
lanságának küszöbén. Éppen az 
teszi kínzóan ellentmondásossá, 
de egyúttal izgalmas vállalko
zássá a magyar baloldaliak po
litikáját és öntudatát, hogy meg 
kell kísérelniük a lehetetlent, a 
kötéltáncot, a szakadék feletti 
rendkívül keskeny pallón való 
átjutást. Mert minden kényszer
pályával, pénzügyi-világgazda
sági kényszerrel együtt is van 
alternativitás a gazdaságban és 
a politikában, ha nagyon szúkös 
is ez a választási tér. S éppen itt 
lehet - ha nem is látványos, 
harsány és utópisztikus -
szerepe a baloldali értékelvek
nek. 

Ma is sokféle áramlatot és 
egymással is vitázó számos ár
nyalatot mutat fel a baloldal. Azt 
sem kell bizonygatni, hogy a 
tényleges kormányzati munka 
minősége, eredményei és hibái 
korántsem mindig irányzatfüg
gők, illetve ideológiai természe
tűek, de végső soron mégiscsak 
erősítik vagy gyengítik a balol
dal tekintélyét, hitelét. 

Az őszi-téli időszak érdek
egyeztetési konfliktusokkal, 
sztrájkfenyegetésekkel teli rop
pant nehéz heteiben a pénzügyi 
egyensúlyteremtés, a stabilizá
ció és a társadalom, illetve egyes 
rétegei teherviselésének az 
összeegyeztetése a legnagyobb 
baloldali dilemma. Ugyanakkor 
ez a dilemma nem oldható meg 
elsősorban ideológiai alapon, 
valójában szívós egyeztető és 
rugalmas kiűtkereső munkát 
igénylő kontliktusmező, ahol 
minden konkrét ügyet csak 
konkrétan érdemes (és szabad) 
minősíteni. 

Hivatásom a művelődés- és 
irodalomtörténet, kutatási témá
im jelentős része a baloldali, a 
szocialista eszmék hazai törté
netéhez kötnek, például József 
Attilához és Mónus Illéshez, Fej
tő Ferenchez és Bálint György
höz, Lukács Györgyhöz és Bibó 
Istvánhoz. A személyes világné
zeti meggyőződéssel ,,kiegészí
tett" szakmai témaválasztás és 
baloldali érdekeltség is óv attói 
hogy e stabiliz.ációs és érdekvé
delmi vitákba - egy elvontan 
értett baloldali értékrend „nevé
ben" - illetéktelenül beleko
tyogjak. De mégsem akarom 
megkerülni a kérdést, mit is je
lenthet ma baloldalinak lenni. 
Úgy vélem: a világpolitikai, a re
gionális és a hazai keretek, kor
látok közepette főleg két dolgot: 

Egyrészt azon dolgomi, hogy 
ennek a tőlünk függetlenül is 
formálódó kapitalizmusnak mi
nél kevésbé „ vad", brutális, mi-

né/ többek számára „ lakható ", 
szociálisan és kulturálisan mi
nél érzékenyebb s nemzetileg vi
szonylag szuverén típusa hono
sodjon meg. Ehhez pedig civil
társadalmi, önigazgatási, érdek
védelmi, kulturális „ ellensúly
ok" -ra és a saját munkájukból 
élők hosszú távú szükségleteit, 
érdekeit preferáló köztehervise
lésre, relatív igazságosságra van 
szükség. A szociáldemokrácia 
Nyugat-Európában sem tekinti 
mindenhatónak a „piac" elvét; 
ahol a piac működése dominál, 
oda is beépít bizonyos ,,kontrol
lokat" és fékeket, a szociális és 
kulturális szférában pedig eleve 
szükségesnek tartja más, ki
egyenlítő, közösségi elvű -
részben állami, önkormányzati 
jellegű - mechanizmusok mű
ködtetését. 

Másrészt: koalíciós kormány
zatban vagy kisebbségben, ne
talán újra ellenzékben, a napi 
politikai gyakorlat mezején, a 
stabilizációs-szanálási konflik
tusok, taktikai kényszerek ,,kö
zepette" is elevenen kell tartani 
a baloldal szuverenitását. Va
gyis: sajátos belső értékrendjét, 
kritikai énékenységét és a de
mokratikus szocializmus távla
tát. Baloldali, szociáldemokra
ta mozgalom létéből fakadóan a 
társadalmi párbeszéd, a folya
matos önkorrekció szellemében 
kell, hOJY működjön; ,,kifelé" és 
,,befelé is demokratikusan. 

A pénzügyi egyensűly, a fo
lyamatos adósságkezelés, az ál
lamháztartási reform, Magya
rországnak a nemzetközi tőke
piacon való űjraerósödése és bi
zalomszerzése minden további 
fejlődésnek is alapfeltétele. Bi
zonyára nem egyetlenegy gazda
ságpolitikai technika lehetséges 
ennek elérésére, s maga a poli
tikai stabilitás (illetve ennek hi
ánya) is gazdasági erővé válhat, 
de megkerülhetetlenek az átál
lás drámái. A tervezett, várha
tó, szükséges stabilizációs és 
modernizációs intézkedések, 
köztük a szociális és kulturális 
ellátó rendszerek gyökeres átala
kítása - ha egyáltalán szabad 
őket ideológiailag minősíteni -
általában nem baloldaliak, de ha 
,jók", ha eredményesek, a bal
oldalnak is elemi érdeke gyors 
keresztülvitelük. Annál is in
kább, mivel semmiféle távlatos 
baloldali építkezés nem alapo
zódhat államcsődre, balkanizá
lódásra, teljes periferizálódásra. 
Ugyanakkor nemcsak a távoli 
jövőben, hanem már ma, a konf
liktusterhes átállás és a demok
ratikus politizálás mikéntjében 
is érvényesíthetők s érvényesí
tendők a rideg pénzügyi-piaci 
racionalitást, a tőke önérdekét és 
logikáját korlátom, áthumanizá
ló, korrigáló markánsan balolda
li szempontok. 

Tisztelettel értesítem 
a szállltó vállahltokat, hogy a 
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KÉT TŰZ KÖZÖTT 

Az érdekek szorításában 

Kevés rosszabb dolog van a 
bizonytalanságnál, amelynek 
látó közelében ólálkodik a kilá
tástalanság. Tudja ezt minden
ki, akinek labilis a munkahelye, 
ingatag az egzisztenciája. Már
pedig manapság halmozott bi
zonytalanság szülte kilátástalan
ság közepette élik át tömegesen 
a társadalom tagjai azt, hogy 
életkörülményeik folyamatosan 
romlanak. Csanádi Mária köz
gazdász-szociológus mondja 
ezt, aki nemrég megjelent köny
ve apropóján nyilatkozott a 
HVG-ben. 

Mit ért a szerzőből lett inter
júalany· halmozott bizonytalan
ságon? Azt, hogy a jelenlegi át
alakulásban a változások 
mennyisége rendkívül nagy. 
Változik az egyének és a csopor
tok, valamint az intézmények 
szerepe, társadalmi státusa és 
anyagi helyzete. Szokatlan a 
változások minősége: nélkülözik 
a fokozatosságot. Nem épülnek 
előzményekre, hanem hirtele
nül, váratlanul következnek be. 
A zömmel környezeti hatásokra 
érkező változások nem elszige
telt egyéneket vagy kis csopor
tokat érintenek, hanem tömege
ket, nem egymás után, hanem 
egyidejűleg jelentkeznek. A vál
tozásokban sokszor alig fe
dezhető fel a logika. És az ese
mények iránya is sűrűn változik, 
gyakran beláthatatlan. 

A változások lényege 
,,Ez van, ezt kell szeretni" -

mondogattuk egykoron. Néha 
módosítottuk, kiegészítettük: ez 
van, de nem biztos, hogy szeret
ni kell. Mi több, biztos, hogy 
nem kell szeretni. A változáso
kat nem lehet megakadályozni, 
feltartóztatni, hiszen ahogy egy 
ókori bölcs mondta, ,,semmi sem 
állandó, csak a változás". A kér
dés mindig az, mi a változások 
tartalmi iránya? Kik lesznek és 
hányan a változások kárvallott
jai és haszonélvezői? 

Ezeket a kérdéseket a mai vál
tozásokkal kapcsolatban is fel 
lehet - fel kell - tenni. A vá
laszok persz.e különbözőek. At-

Halmozott bizonytalanság 
tól függ: ki és honnan nézi. A 
munkavállalók, a nyugdíjasok, a 
munkanélküliek, a létminimum 
alatt élók nézőpontjából ítélve 
egyre rosszabb a helyzet, mert 
•folyamatosan és drasztikusan 
romlanak az életfeltételek, nő a 
szegénység. Az érdekvédők sze
mével látva, a szociális klíma 
felől közelítve, ez a változások 
lényege. Az, hogy romlik a hely
zet. Ez a megállapítás nem azt 
jelenti, hogy a változások csak 
rosszak és nincs bennük semmi 
kedvező, netán biztató. A lemez
telenített igazság, a lényegi moz
zanat, a domináns jellemző, az 
általánosítható vélemény azon
ban: rosszabbodik a lakosság 
nagy többségének helyzete, köz
énete, hangulata. 

Két tűz között 
A szakszervezetek helyzete is 

változik a rendszerváltástól, a 
kurzusváltásoktól függően. An
nak megfelelően, hogy milyen 
kormány van hatalmon, milyen 
a társadalom, - különösen - a 
gazdaság állapota. Ha a gazda
ság felszálló ágban van, akkor 
kedvezőbbek az érdekvédelem 
pozíciói, lehetőségei, ha a gaz
daság leszálló ágba, válságba 
kerül, amit jelenleg tapaszta
lunk, akkor szűkebb a mozgás
tér, nehezebb az érdekvédők 
dolga. Ilyenkor gyakoribbak az 
érdekütközések, több a konflik
tus, keményebb az érdekérvé
nyesítés. Ilyen időkben két tűz 
közé szorul(bat) a szakszervezet. 

Mostanában egyre gyakrab
ban hallhatjuk, olvashatjuk, 
hogy a szakszervezetek képvise
lői „feltétlenül" és „demagóg 
módon" fellazítják a kormány 
stabilizációs programját. Nem 
értik meg a modernizáció szük
ségességét, azt, hogy elkerülhe
tetlenek a pénzügyi megszorító 
intézkedések. 

Vannak, akik reformellenes
nek tartják a szakszervezetet. 
Azt mondják, hogy tevékenysé
gük kimerül az állandó kötözkö
désekben, elégedetlenségekben, 
petíciók megfogalmazásában, 
demonstrációk, tüntetések szer-

vezésében. Más oldalról, ,,alul
rór, a munkavállalók, a szerve-
7.ett dolgozók részéről pedig az 
a kifogás, hogy nem eléggé erő
teljes és nem eléggé eredményes 
a szakszervezetek érdekvédelmi, 
érdekképviseleti tevékenysége. 
Ezek a kritikák nemcsak meg
fogalmazódnak és elhangzanak, 
hanem abban az elégedetlenség
ben is kifejezésre jutnak, hogy a 
szakszervezeti tagok egy része 
kilép, hátat fordít a mozgalom
nak, tovább csökkentve az ér
dekképviseleti munka hatékony
ságát, felgyorsítva az eróziós 
folyamatokat, a leépülést. 

Mit mondhatnak az aktivisták, 
a tisztségviselők? Hivatkozhat
nak arra, hogy a szakszervezeti 
javaslatokra nincs megfelelő fo
gadókészség. És ez bizonyítha
tóan igaz is. Mert a leggyako
ribb válasz: nincs rá pénz. Erre 
sincs, arra sincs. Kitől, honnan 
vegyük el a százezreket, a mil
liókat? A pénzügyminiszter ked
venc reagálása, hogy ,jár, jár, de 
nem jut". 

A kevésből, a nincsből való
ban nem lehet adni - ezt tud
ják a szakszervezetek is. Az ér
dekvédők is ismerik a költség
vetés hiányát, az ország súlyos 
helyzetét. De azt is tudják, hová 
jut pénz. Tapasztalják, hogy 
olyan szakszervezeti ajánlások 
sem részesülnek kedvező fogad
tatásban, amelyekhez nem kell 
pénz, hanem megértés, empátia, 
megfelelő szemlélet szükségel
tetne. Ilyen például a Munka tör
vénykönyvének módosítása, a 
szakszervezeti jogosultságok 
biztosítása, kiszélesítése, az ér
dekegyeztetés érdemi működte
tése, a társadalmi párbeszéd 
folytatása. 

Korszakváltás idejét éljük. 
Változik a munkavállalók hely
zete, módosulnak a feltételek, 
romlanak az élet- és munkakö
rülmények. Ennek megfelelően 
változnia kell az érdekképvise
leti politikának, az érdekvéde
lem eszköztárának és struktúrá
jának is. 

(kárpáti) 

A szakszervezetek és a hatalom 
A szakszervezetek „besétáltak" a hatalom csapdájába. Erre már nyugaton is volt példa, ha egy 
baloldali kormány került hatalomra. A kormány valóban a bal oldalon van Magyarországon, 
csakhogy itt a sofőr a liberalizmus elvei alapján váltja a sebességet, illetve tekergeti a kereket. 

A szakszervezetek a hatalom vényt és bérmegállapodást fo- viszont a koalíciós partner tor-
ízét akkor érezték meg először, gadtattak el a képviselőkkel és pedózta meg, amely viszont le-
amikor a társadalombiztosítási az érdekegyeztető tanács tagjai- hetetlen helyzetbe hozta az 
önkormányzatokba bekerültek. val, amely 1995-re több mint tíz MSZOSZ akkori elnökét. Nagy 
Az MSZOSZ győzelme után százalékos reálbércsökkenést Sándor is érezte, hogy a két po-
egyre szorosabbá vált a szövet- ,,hozott". zíció összeegyeztethetetlen, vi-
ség a legnagyobb konföderáció Az érdekképviseleti vezetők sz.ont már nem tudott visszakoz-
és a Magyar Szocialista Párt sokáig megértőek voltak a kor- ni az eredeti elképzelésétől, 
között. (Bár az véleményem sze- mány iránt, viszont éppen a re- ezért lemondott MSZOSZ-elnö-
rint tévedés, hogy a parlamenti álbércsökkenés miatt óriási fe- ki funkciójáról is. 
választások alkalmával a szak- lelőség nehezedett rájuk saját A szakszervezetek ma már 
szervezeti szavazatok jutatták tagságuk nyomására. Nem vélet- egyre roszabbul tűrik, hogy a 
hatalomra a szocialistákat, a len talán az sem, hogy csak a munkavállalók jövőre további 
polgárok ugyanis nem érdekkép- vasutasok demonstráltak tavaly reálbércsökkenést szenvedjenek 
viseleti hovatartozás alapján vá- decemberben, ugyanis a parla- el, ezért - tekintett nélkül arra, 
lasztják meg képviselőiket.) menti képviselőnk, a tiszteletbe- hogy a kormánypárti frakcióban 

A társadalombiztosítási ön- li elnökünk, már nem volt hata!- ülnek - radikalizálódtak. Egy-
kormányzatokba bekerült veze- mi helyzetben a Vasutasok re lehetetlenebb a helyzet: tavaly 
tők hatalmi helyzetbe kerültek, Szakszervezetében. még lojálisak voltak a kormány-
mivel a több száz milliárdos jó- Idén márciusban kerültek elő- zati hatalomhoz, most viszont 
!éti források jelentős része fölött ször ellentmondásba saját ma- saját tagságuk nyomására viszik 
rendelkezhettek. Nem sokkal gukkal a parlamenti szakszerve- ki az embereket az utcára. Ez 
később, az 1994-es parlamenti zetesek. Mit kezdjenek egy Bok- egy skizofrén állapot. A tudat-
választások után, a jelentősebb ros-csomaggal, amikor már a hasadást a válsághelyzet okoz-
ágazati szakszervezetek vezetői februári fizetéseknél is magya- za. 
bekerültek a törvényhozásba. Ez rázkodásra szorultak tagságuk Teljesen mindegy, hogy libe-
sok-sok munkavállalót és balol- előtt? Ez már sok volt, Bokros rális vagy konzervatív eszközö-
dali énelmű embert ·megnyug- Lajost azonban Horn Gyula tá- ket alkalmaznak, az adóssághal-
vással töltött el. ,,Most aztán mogatta. Nem akartak konflik- mazt csak jövedelemelvonással 
végre a „mieink" vannak hata!- tusba kerülni, ezért ,,kapott egy lehet kezelni, egyébként fizetés-
mon és nekünk tetszőt fognak tárcát a mi Suchmanunk, akit a képtelenséget kell jelenteni, 
cselekedni" gondolta a naiv Szocialista Párt bal oldala is tá- amely még súlyosabb helyzetet 

teremthet az ország gazdasági munkás. Viszont a gazdaságban mogat". Bokros Lajos közben helyzetében. Magyarországon egyre inkább elhatalmasodott a tovább tarolt, legyenek azok olyan méretű gazdasági válság 
válsághelyzet - illetve jelenleg szakszervezetisek vagy balolda- tapasztalható, amelyet a bevált 
is egyre nő-, amelyet elóbb a liak, semmiben sem tudták meg- nyugat-európai eszközökkel 
Békesi László vezette pénzügyi akadályomi. Ekkor jött az ötlet, ,,gyógyítani" lehetetlen. A „fel-
kormányzat próbált meg kezel- hogy Nagy Sándort kellene be- épülésig" még sok pénzügymi-
ni, az akkor még megértést ta- juttatni a kormányba, aki jó köz- nisztert, esetleg szakszervezeti 
núsító szakszervezeti vezetők gazdász lévén, ellensúlyozni vezetőt fogyasztunk el. 
jóváhagyásával. Olyan adótör- tudná a „vad liberálisokat". Ezt T. P. 

, 



FERTŐSZÉPLAK! MAGÁNGYŰJTEMÉNY 

Vasúti lámpamúzeum 
ValóafnIDeg keveseknek adatik meg, hogy bivatisukat & llobbijukat 611zekapcsolba1-dk. A soproni Haragovicl J6-uef azonban minden bl•nny-al k6újiik tartozik. A k6dpkor6 ffrfi jelenleg a GYSEV Vontatisl F6nö�� aek vezet6je, aki „civilben" •u6tl limpik gyGJtáével foglalkozik. A swkatlan hobbi még 1977-beo kezdődött. Az elsc5 régi vasuti lámpa ekkor került a kezébe. K&6bb már tudatosan is keresett, kutatott a különböm vas-6taknál hasmált lámpák után és felvette a kapcsolatot külföldi 
gy,ijtókkel is. A gyakran sérült, ütött-kopott lámpákat maga ja
vítgatta ki és festette le úgy, ahogy azok valamikor használatban voltak. Gyűjteménye egyre gyarapodott, ám igazi bemutatására sokáig nem is gondolhatott. Pár évvel ezelőtt azonban a Sopronhoz közeli Fertőszép
lakon megvásárolt egy régi földszintes parasztházat, majd ennek felújítása után régi álma is megvalósulhatott. Ez év tavaszán megnyithatta saját vasúti 
lámpamúzeumát. 

A 18 omá&ból aármu6, 1 45 darabot 11.ámWó gylljtemény az 1920-as 6vekbcn épült béz b'1-só részében, egy valamikori istállóból átalakftott helyiségben található. A lánpák felhasmAlásuk, alkalmazásuk szerint rendszerezve vannak. A bejárattól balra e16smr a kézi jelzőlám
pákat vehetjük szemügyre, melyeket els6sorban a forgalmi szolgálat és a vonatszemélyzet használt valamikor, illetve használ ma is. A legrégebbi 1893-ból való. Némelyik igazi kézmúves
remekmú, amelyen a használó vasút és készltőjének nevét is feltüntették. A helyiség szemben levő falán a zárlámpák és zártárcsák kaptak helyet, melyeket a vonatok végének megjelölésére használnak. Akad ezek között úgynevezett sarolclámpa is, amely a vonatszemélyzet részére jelezte a vonat végét. Akkoriban, ugyanis még nem voltak a mai levegős fékrendszerek, s a saroklámpa hiánya jelezte a mozdonyvezetőnek az esetleges vonats7.akadást. 

A jelzőberendezéseken (sze
maforolcon) alkalmazott lámpák 

1920-tól találhatók a gyl1jte- limpmr(uJlum, melyet a So,,,o-ményben, amikor világltásra ni utca 13. lám alatt 1aWba-még palackozott földgázt basz- tunk. 4bel6ben 11M11z1161 c1ai1 a náltak. bétv6gi DIPOkon 1111 � Bl5-A IIIOr.donylámpák közül lát- zetes � �-hatjuk itt a rqi gőzmozdonyok szont · m6I t-lámpáit, melyet g6zgenerátor okban is fo1ad CIO• tápWt és a mai diesel-, illetve portokat. H_,ovica J6ZNf m-·11ao _ ... _ vesen vcnn6 m6I rid ,_. VI ymo6.UUnyok fényszóróit retsigh is, VIIIY eaetiel ina-is.A bejérattól jobbra áll a terem méciókat m6J fellelhetti r61i 
ékessé•e, e•y a MÁV AG-ban lámpákról. hiszen a m6zeum • • myagát tovibb szmetn6 &azda-191 3-ban &Yártott 3 2 7-es gőz- gltani. mozdony eredeti tűzszekrény Re1dl■1er Zoltá ajtófala, melyet a ,-----------------. különböző keze!őszervek ( szabályom, feszmérő, vizállásüvegek, lámpa stb.) egészltenek ki. (A kazán kiállitott darabjának súlya 800 kg.) A gyűjtemény m e g te k i n t é s e  közben helyet foglalhatunk a terem közepén álló asztal melletti .,fapados" üléseken és a hangeffektusok (vonatzaj, mozdony
fütty) igazi vasúti utazás hangulatát kelthetik bennünk. A fertőszéplaki vasúti Umpú enterl6r 

Egy kitüntetett vallomása 
Ötvennégy esztendeje pályaközelben Róbertnek . .,Meglepetés és öröm számomra ez az elismerés. Meglepetés, mert nem számítottam l!fT8, hogy valaha is kitüntetnek. üröm, mert egy hosszan tartó és lehangoló betegség során ért, s visszaadta az életkedvemet" -mondta. Otthonában, betegágyánál beszélgetve, régmúlt idők történéseit idéztük fel. - Miért döntött a tradíció 

folytatása mellen? 

- Úgy érzem, képtelen vagyok Mtekinteni a történéseket. Az elmúlt évek során a váltomsok sűrűn követték egymást, s egyik elképzelésnek sem maradt ideje ahhoz, hogy kiforrjon. Az üzemfőnökségek megalakltása például rengeteg munkát és pénzt felemésztett, s 8 év után visszaállt a régi rend. �rtelmetlen dolog fenekestül felforgatni a sz.akswlgálatokat. Az én életem a vasút. Ezért fij annyira, amikor azt látom, bogy belerúgnak. S aggódom, hogy kiblrja-e a megpróbáltatásokat. Ha újra választanom kellene, ismét úgy döntenék ahogy itjúkorombao tettem. Ebbéli meggy6z:6désem helyességét igazolja a kitüntetés mely büszkeséggel tölt el. S amikor a Széchenyi-szoborra pillantok. swlgálatom évtizedei elevenednek meg. 6drl 

intám6ny ipzaatói teencl6inet el1""'val. Az európai bin1 közlekedési mj11emáiybez bpcaol6dit irodalmi anm:!: f fpoalr m6sik 16-ae. A nyitáskor, 1899-beo, mmos külföldi és baai mmeum olvasblaa az ,$J11Ukirat a 110-
gyar királyi Közlekedbl Múu""' IMf"yilása alk4l•ára" cfmd albumot, amely jó lllio6lég4 fotókkal illusztrálva ismerteti a tárolt &nY8J történetét. Ezt követ6en rövulesen két katalógus jelenik meg tollából, részletes tájékomtást ny6jtva a kiálUtott 
(vas6ti, hajózási. poslai stb.)*· gyakról. Kés6bb két tanulm6nyt tett közzé a m6zeum Mvftésével kapcsolatban. Dol,ozataiból kit11nik, hogy menoyn szivén viselte a m67Jeum sorsát. Az intézm6oy feladatát egyébként '1gy fogalmazta mq, bon az a hazai köz/eü
déngy fejl6dését, mindenkori állapotM bemutatva felkeltse a nqykömnség és az iskolai itj6-sá& érddcl6dését, továbbá mozdítsa el6 a szakoktatást. MuokásságM magas bel- és külföldi kitüntetésekkel ismerték el és a kúály a sopronaeotmártoni nemesi eldnevot adominyozta részére. Kor- 6a munbtánai nagyra beclüla&, tiatcttélc és szemi&. 6 ezt tekintette a legfontosabbnak. IC:ói tiszt6t balálái&, 191 5. ber 1 7-ig töltötte be. Elhunytának 80. 6vfordulója alkalmából mi is fejet hajtunk a Közlekedési M6zeum alapítója és els6 igazgatója. Banovits Kajetán emléke el6tt. Bordth !Uroly 

(Irodalom: Közi. Múz. tvk. Bp. 199'. /dr. Molnár Erzslbet két tanu/llllÍllya/. Yasúll ú több 
lexikon.) 

Mlklcs Róbert, a családi hagyom,nyoknak kös1.Önhet6en, b,rom emberölt6nyl emléket, tapasztalatot tudhat mag6énak. Régi vasutascsal,dból súrmazlk. Nagyapja pilyamester, édesapja üzletvezet6-lf&I tisztviselő volt. lmm,ron 54 esztendeje köt6dlk a vasp,ty,boz. E:zen belül 35 évet egy munkakörben töltött. A S1.0mbathelyt6l Székesfehérvblg tartó vonalszakasz körzetében, 3H kilométer hosszúságú pálya építési és fenntartási munUloak felel6seként és irányítójaként. Részt vett a Közlekedést udomány l Egyesület (KTE) megalapít'5ában, s 44 esztendeje segitl a szakma hazai fejl6dését. Mostanság, betegsége Idején Is, megosztja évtizedes tapasztalatainak gyiim61csét mérnök t,rsalval. Akik a közelében dolgoztak aod6lhatt,k emberi tartáút, p,ratlao lntelllgencl,jU, leayGg6ui k6zvetlenségét, s term&zetesen mérhetetlen tud,-1,t, szakmaszeretetét. 

- Gyermekként gyakran bejártam édesapámhoz a hivatalba, s az ott uralkodó meghitt, baráti légkör rabul ejtett. A Faludy Gimnázium elvégzése után természetes volt számomra, hogy a MÁV-nál keresek munkát. Hamarosan a budapesti műszaki tisztképm tanfolyamra kerültem. Rangelsőként elvégezve, azonnal tiszti kinevezést és az osztálymérnökségen vonalkezelői beosztást kaptam. Egy éven át a vasút legfiatalabb tisztje voltam az országban. Ragyogóan induló smmai pályafutásomat megtörte a hábor6. Katonaság, francia hadifogság, hét hónapi erdőirtás, aknaszedés és a hullaszállítás borzalmait követően meggyötörve és 46 kilóra lefogyva 1946-ban tértem haza. Mindent újra kellett kezdenünk. A vasút-igazgatóság pályafenntartási osztályán az 1948.  évben álltam ismét munkába. Három és fél évtizeden keresztül, nyugdíjazásomig, szolgáltam a vasutat. 

változások bimnyítéka, hogy a rövid síneken zötyögő kéttengelyes vagonok helyett, a hegesztett hé7.agnéllcüli felépítményeken pullmann kocsik s7.aladnak. Nem hallatszik a pályamunkások csákányütése. A vágánycseréket, szabályozásokat, ágyazatrostálásokat, ellenőrző méréseket gépláncok végzik. A közúti sorompókat a vonatok áthaladása által vezérelt fénysorompók váltották fel. A síneket a korhadó talpfa ellenében vasbetonaljak támasztják alá. A havat a váltóról fűtőberendezések olvasztják le. A Smmbathely-Székesfehérvár vonalszakasz átépítését másfélszer átéltem. S e területen az iparvágányok hetven százaléka akkortájt készült. Hát ilyen a századvég vasútja. Erősebben ver a szívem, ha arra gondolok. hogy mindebben bizony jócskán benne foglaltatik az én 42 éves szolgálatom, annak minden sikerélményével és kudarcával együtt. - Sr.abad idejének túlnyomó 
részét is a vasútfejlesztés oltá
rán áldozta fel. A KTE, mint 
múszaki szakembereket tömörl
tő csoport civil szerveződésnek 
számított-e a szocializmus kor
szakában? 

AZ OSZTÁLYMÉRNÖKSÉGEKTŐL A PFf. FŐNÖKStGEKIG 

Az idén a Műszaki és Terméaettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ), életmdve el6tt tisztelegve, .,Vas megye Múszalci Fejluztéslén" kitüoteüst és a vele járó Széchenyi szobrot adományozta Mikics 

A Műszaki Egyetem levelem tagozatán mérnöki oklevelet szereztem. Elmondhatom, hogy hivatásom minden ágát-bogát kitapasztaltam. - Az elmúlt felszáz esztendő
ben milyen fejlódést élt át a szak
ma? - Olyan évtizedeket hagytunk magunk mögött, melyek vetekednek a vasútépltés h6skorával. Az ötvenes évek a hábor6s pusztitások fővonali helyreállításával teltek, majd a mellékvonalak Mépftése és az állomások Mvltése. valamint komerúsltése követku.ett. A forradalmi 

- Az egyesület az elszórtan megbúvó értékeket összpontosította oly módon, hogy a megoldásra váró problémák körvonalazásával a különböm teamekbe tagokat toborzott. A MTESZ majd a KTE alapító tagjaként az ötvenes évekt61 napjainkig részt vállalok a mindennapi munkában. Sőt nyolc esztendővel ezelőtt létrehoztuk a nyugdíjasokat összefogó Senior szakcsoportot. A tagság szerencsés összetétele folytán, mindvégig befolyásoktól mentesen nyilvánitottunk véleményt. Örömmel nyugtázhatom, hogy a pályaépités és fenntartás terén - a jó elgondolásokat felhalmozva -egyesületünk jelentős szellemi kisugárzással blr. - Hogyan vélekedik a MÁV 
mai arculatárón 

, 

trdekes Uziratot juttattak el a Magyar Vuutu uerkeszt6-ségébe. Bortobigyl Frigyes a szakember pildaadó alapouigival, vasutas & loUlpatrl6-ta bGséggel a Súkesfebérv6r k6myW vuutak ép(�ek & p61yafelii11eletóek t61Únetit örökítette mq lteue. Az értikment6 & értikadó k6tet a Febérvirról Induló va11 ott ithaladó fi- & mellékvonalak, az ottani egykori osztilymérn6�ek & az 1952-ben alakult pft. f6n6�ek t6rt&etét, eseményeit 6röldti meg. Mint dr. Horváth Ferenc, a kötet lektora, bevezetőjében lrja, a könyvet a nyugdljba vonuló elő- és pályamunkisoknak, de a pft. szolgálatába most lép6koek 1s ajánlja. Átfogó és hasmos informéciókat ad a kötet a hami 
vasútépltés törtlnetlhez, a sz11-kebb pátria, Fejér me&Ye mmos beJyi6rdek4 (H8V) vas6tjáoak 

MA V DEBRECENI 
, ,, , , 

JARMUJAVITO KFT. 
· 4034 DEBRECEN, Farakdr út 67.. 

, 

Ertékmentés 
múlt századi ú két v#láalutború 
közötti törtéoet6bez. Tal'8 a mostani JJ1ellihonalak 1orsa 
iránt agg6dóbak i1 6rdemes a 
balatonaentgyörgy-kuztl,el,1 
HÉY, a F�ir ú Tohta ...,., 
Hely� GóDlozdollyai Ya.,lllak Rl., a allra}id,bwJr-pabl 
HÉV, a bicsa-iz&u/elalrwJri 
HÉV, a Duna-Száwt-.4drla Ya.rtíaánasdJ és DÚII bely_i&dekG vasutak, v-6.....,olc voa. laihoz adott ismertet6ket elolvasni. A kiled,in kömll dokumentumok, vonalluil6zati, pá
lyaveutúi rázkl-, s l„iakább a &JkddtbwJn <J.ari46'mémöúq, itlotve kp5bbj pft. fflnöbé& � minden bi1.0anyal 1Z q.z p6lyú szakrmlgálat � ii b6-zagpó116 adilaot Felt6tlen ,i121eletet=I 
Hortobágyi Frlgya i a neves�- banvsrtl f ban. Mint IIJI, Ba,.,,, Bl•I. 

Kön,yei Izidor, Szntgyörgyi .4/Hrt má'nökök és múok betanftoU napmmolOk ezreivel j6 szabtal szlnvonalon, gazdasaJOIÍil 6pftették a vu6tvonalalalt. Illés• választotdlc a szocilllisla bria.tot oévad6juknak. Aaokiisolnáical6nl&bb 1ermanizmust tartalmam kötet v6-
=--kondi szalcrnti ésD"ov6fo-tesz a nca.i5 1Z ,I.U, lt 1v wuútat ú a pft • .., lrl•tó 
átnetwzúdcról, az orm1 • vaaíd do�L ElkellilA• i1n11 oldalakat is beftlzetett • fejaetek v6a6hez a szen4, bfzv'8 abban, hoay lCIIZllek YMUJulnW&1tl me-dou tft-s koU. 14k. akik /ol:,ta:#:. 

�ím.a� A k6tet IPCl6rdeínolno OJY 
....... � ..... tóriai tiad'9t a �Vi mil--1116e ... • L 

OnaKhly 
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Együttműködő vasutak 
A közép-kelet�urópai vasutak olyan kelet-nyugati folyosó lét
rehozására törekednek, amely olcsóbb szolgáltatásaival konku
rense lehet a Berlin-Varsó-Moszkva vasútvonalnak - fogalmaz
ták meg az öt közép�urópai ország vasúti vezetőinek soproni 
tanácskozásán. 

Az osztrák, a horvát, a szlovén, a szlovák és a két magyar vasút 
- a MÁV és GYSEV -vezetői november elején a regionális együtt
működés további lehetőségeiről tárgyaltak. A kétnapos konferencia 
házigaz.dája, Berényi János, a GYSEV elnök-vez.érigazgatója rámu
tatott az együttműködés szükségességére, mondván, csak ily mó
don lehet megállítani azt a térvesztési folyamatot, amit a vasutak 
mind a személyszállításban, mind az árufuvarozásban elszenved
tek. A konferencián körvonalazták az.okat a főbb szállítási útvona
lakat, amelyeken a továbbiakban együttesen lépnek fel, s nem kon
kurálnak. A vasutak vezetői szóltak a közös vasúti tarifapolitika 
kialakítására irányuló törekvésükről is. A soproni konferencián fel
vetődött a kombinált fuvarozás közös fejlesztésének lehetősége is, 
melynek révén a Magyarországon áthaladó majdnem 1 millió kami
onnak nem csupán töredéke utazhatna vasúton. 

Sínen a D 10-es 
A MÁV negyven vonatba szerelhető D 10� környezetbarát mo
tort rendelt a Rába Rt.-től. A megrendelés nemrégiben érkezett 
a győri céghez, s a gyártó az év hátralévő részében elkészíti és át 
is adja a motorokat a vasútnak. 

Az év elején készült el az első olyan környezetbarát motor, ame
lyet a vasúti közlekedés igényeihez igazítottak a fejlesztők, a Rába 
Motor Üzletág és a budapesti Autókutató intézet szakemberei. Két, 
vasúti közlekedésre alkalmas, motort be is építettek egy-egy motor
vonatba. A két motorkocsi a Budapest és Balassagyarmat között 
közlekedő szerelvényt vontatja. A szerelvény a motor beépítése óta 
80 ezer kilométert teljesített motorikus meghibásodás nélkül. A két 
végállomás közötti 108 kilométeres távolságot egy óra ötven perc 
alatt teszi meg. A kedvező tapasztalatok nyomán döntött a MÁV 
Rt. a megrendelésről. k. 

Helyreállítják 
a biatorbágyi viaduktot 

Megkezdődött a hírhedt biatorbágyi viadukt acélszerkezetének 
felújítása. Az elöregedett elemeket megerősítik, megtisztítják a 
rozsdától és lefestik. A helyi önkormányzat 20 millió forintot 
szán az ipari műemléki értéknek számító objektum megmenté
sére. 

Palovics Lajos polgármestertől a Magyar Vasutas munkatársa 
megtudta: a híd 1883-ban épült meg, az akkori legkorszerűbb szín
vonalon. 1931. szeptember 12-ről 13-ra virradóra a Budapestről 
Bécsbe közlekedő vonat előtt Matuska Szilveszter, tisztázatlan poli
tikai indítékoktól vezérelve, robbantással kisiklatta a szerelvényt. 
A merényletről elhíresült viadukt 1977-ig töltötte be funkcióját, akkor 
megszűnt a vasúti közlekedés. 

Hasznosítására többféle elképzelés született (többek között sár
kányrepülő-starthelyet szándékoztak létesíteni), ám pénz híján egyik 
terv sem valósult meg. Időközben a szerkezet állaga fokozatosan 
romlott olyannyira, hogy szóba került lebontása. A helyi lokálpatri
óták kezdeményezésére az önkormányzat végül is a ll}egmentés 
mellett döntött. Pályázatot írtak ki a felújításra, amit a MA V Hídépí
tő Kft. nyert el. 

A munkálatok jövő év tavaszáig tartanak. A viadukt kilátóként 
funkcionál majd. k. 
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VESZELYES UZE 

Molnár József 
Munkabaleseti 

statisztikák 
Az idei üzemi tanácsi válasz
tásokkal egy időben munkavé
delmi képviselővál,asztásokra 
is sor került. A MA V Rt. sze
gedi Üzletigazgatóságon a VSZ 
jelöltjeként Molnár Józsefet, 
az Igazgatósági Iroda vezető
jét választották meg képvise
lőnek. A szolgálati főnökségek 
munkavédelmi képvise!ői kö
zül delegálás útján a MA V Rt
nél 11 tagú Központi Munka
védelmi Bizottság alakult. Első 
ülésén Molnár Józsefet egy
hangúlag a bizottság elnökévé 
választották. Elnökük nagy 
tapasztalatokkal és gyakorlat
tal rendelkező vasútforgalmi 
és munkavédelmi mérnök. 

Életútjának foöb 
állomásai 

Molnár József élete gyermek
korától a vasúthoz kapcsolódik. 
Édesapja Szarvas állomásfőnö
ke volt, ő maga az állomáson 
élte gyermekkorát. Szinte az 
anyatejjel szívta magába a vas
út szeretetét. Mozdonyfüttyel 
feküdt és kelt nap mint nap. Csa
ládjának több tagja is a vasút 
szolgálatába állt. Nővére a MÁV 
üzemorvosa, felesége a vasúti 
óvodában óvónő. Nem volt vé
letlen, hogy pályája törvénysze
rűen a vasútnál indult. Elvégez
te a vasútforgalmi technikumot, 
első beosztása forgalmista gya
kornok. Rövid gyakornokosko
dás után a Tisztképző követke
zik. Könnyen veszi az akadályo
kat. A vasút műszaki főiskolára 
küldi. Az üzemmérnöki diploma 
megvédése után ismét forgalmi 
szolgálattevö, közben munkavé
delmi szaküzemmérnöki diplo
mát szerez. Felettesei felfigyel
nek munkájára és az igazgató
ság forgalmi osztályára helye
zik. 

Ezerkilencszázhatvanbétben a 
munkavédelmi tevékenység ér
tékelése, fontossága új dimenzi
ót kap. Ennek köszönheti mun
kavédelmi megbízatását. Ezen a 
pályán több mint 20 évet tölt, 
mint a szegedi igazgatóság mun
kavédelmi vezetője. Ebben a 
beosztásában felbecsülhetetlen 

tapasztalatokra tesz szert. Szak
mai munkája mellett több társa
dalmi tisztséget is betölt. A Vas
utasok Szakszervezetének 3 5 
éve tagja. Több évig az igazga
tóság VSZ szb-titkára, 1988-tól 
napjainkig az igazgatóság szer
vezési titkárságának irodaveze
tője. Mindig többre és jobbra tö
rekedett munkája során. Ez nem 
csak azt jelentette, hogy beosz
tásával járó feladatait igyekezett 
legjobb tudása szerint ellátni. Az 
a cél lebegett előtte, hogy még 
többet tegyen a vasútért, a vas
utasságért. Vállalta a társadalmi 
megbízatásokat. Az igazság 
mondatja vele, hogy munkája, 
megbízatása eredményeiben 
legalább annyi szerepe van kör
nyezetének és megértő család
jának, mint magának. 

Elnökké választása nem csak 
személyének szól, hanem elis
merése a szegedi igazgatóságon 
a munkavédelmi tevékenység 
magas színvonalának. 

Pásku Jenő 

A rendelkezésünkre bocsátott 
munkabaleseti statisztikai 
adatok alapján a MÁV Rt-nél 
199S első háromnegyed évében 
a munkabalesetek száma - a 
múlt év hasonló időszakához 
viszonyítva - ellentmondásos 
képet mutat. A jellemző össze
hasonlító számokat elemezve: 
három napon túl gyógyuló 
munkabaleset okozta sérülé
sek 6,4 százalékkal csökken
tek. Ezen belül rendkívül sok 
halálos baleset fordult elő. Ti
zenegy vasutas lelte halálát ez 
év első kilenc hónapjában. A 
súlyos, csonkolásos munkabal
esetek száma évek óta válto
zatlan. Az elmúlt három évben 
évente egy�y eset következett 
be. Ellentmondásos képet ka
punk az üzletigazgatóságok és 
a szakszolgálatok statisztikai 
adatainak összehasonlítása-
kor. 

Ebben az évben a MÁV-nál 
39,3 napról.42 napra emelkedett 
a gyógyulási idő, ami a balese
tek súlyosságára is utal. E mu
tatóban is nagyok az eltérések, 
a pécsi üzletigazgatóságnál 59,2 
nap, a miskolci üzletigazgató
ságnál 51 nap volt a gyógyulási 
idő. A központi irányítási szer
veknél és Záhonyban 23 és 30 
nap között változott. Csökkenés 
volt jellemző a budapesti, deb
receni, pécsi és a miskolci üz
letigazgatóságnál. A bázishoz 
viszonyítva több baleset fordult 
elő a szegedi, szombathelyi igaz
gatóság és Záhony területén. 
Kevesebb következett be a for
galmi, árufuvarozási, anyaggaz
dálkodási tevékenységi körben. 
Több mint 40 százalékkal nőtt a 
PHM szolgálatnál az esetek szá
ma. 

A munkabalesetek okozati és 
körülményei megoszlása, érté-

kelésünk szerint, évek óta alig 
változik. A vasúti munkabalese
tek körülményeinek tényezőit 
százfe/e bontásban csoportosít
ják. Ilyen összefüggésben vizs
gálva azok alakulását, a szám
szerű csökkenés ellenére több 
munkafolyamatnál a növekedés 
a jellemző. Kiemelve ezek kö
zül olyan veszélyes tevékenysé
gi köröket, mint a vasúti és köz
úti járművek kapcsolási műve
letei, vasúti űrszelvényen belüli 
közlekedés, munkavégzés. (A 
vasúti járművek ütközése közúti 
járművel közismerten bét vas
utas halálát okozták.) 

Csökkenés tapasztalható a 
kényszerpályán közlekedő jár
művek javítása, járművek nyílás
záró szerkezeteinek kezelése 
közben előforduló sérüléseknél. 
Kedvezően alakult a munkahe
lyi szolgáltatás igénybevétele, 
például üzemi étkeztetés, tisztál
kodás közben történt esetek szá
ma. 

A balesetek közvetlen okai 
közül továbbra is meghatározó
ak a környezeti hatásra vissza
vezethető sérülések (az esetek 
közel 60 százaléka). Kedvező 
jelenség a sérült fegye/mezetlen
ségéből, előírásellenes munka
végzés során előforduló esemé
nyek közel 20 százalékos csök
kenése. 

A baleseti adatok összefüggé
seiből levont következtetések 
arra intik a munkáltatót és a 
munkavállalókat, és annak ér
dekképviseleteit, hogy a munka
balesetek számszerű csökkené
se mellett a közvetlen kiváltó ok 
és a munkakörülményi környe
zeti tényezők trendjeinek vizs
gálata, elemzése nyújthat reális 
képet a munkabiztonsági hely
zet megítéléséről. 

Pásku Jenő 

Intercity-kocsik 
légkondicionálása 

· Volt egyszer egy „vadkelet" ... 

A MÁV 1993-ban indított korszerűsítési programjának alapján üzemünk, a MÁV 
Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft., az eltelt időszakban 75 darab kiöregedett, 
forgalomra alkalmatlan vasúti kocsi felújítását végezte el. 

Az igény az volt, hogy a kocsik részt tudjanak venni az induló városközi forga
lomban és a mai)gényeknek megfelelő utazást biztosítsanak. 

PÁTROHA-AJKA- A MÁV 
diszpécserei éjszakára még 
üres tehervagonokat sem mer
nek a pátrohai vasútállomás
ra irányítani, mert a helyiek a 
légtartálytól a féktuskókig, a 
vagonajtótól a padlódeszkáig 
mindent leszerelnek. Az állo
máson a vécéajtóval együtt el
lopták az ülőkéket és a csészé
ket is . ., Vadkelet" -mondják 
a vasútbiztonságnál dolgozó 
kollégáink. 

Már több, mint ötven veszteg
lő tehervagont pusztítottak el a 
helyiek Pátrobán, a vasútállomá
son. Most az állomás is sorra 
került, ahonnan az illemhelyről 
az összes kagylót, csészét, sőt 
még a vécéajtókat is ellopták. 

A forgalmi iroda vezetője sze
rint nem nehéz itt lopni éjsza
kánként, amikor a vonatok ki
húznak, nem hallatszik a kopá
csolás. A padlót például csak egy 
helyen kell lefűrészelni, a többi 

, , , , ,, 

MAV HIDEPITO KFT. 

Jó minőség, rövid határidő 
A M� V Hídépítő Kft. 1992. augusztus elsejével alakult meg 
a MA V Hídépítési Főnökség jogutódjaként, S00 millió fo
rint aláptőkével. Az éves árbevétele: 700 millió forint volt. 
A több évtizedes múltra visszatekintő mélyépítési és szer
kezetgyártási munkákban nagy tapasztalatot szerzett tár
saság képzett szakembergárdával, valamint szigorú minő
ségellenőrzési rendszerrel biztosítja a gyártási, illetve épí
tési munkák jó minőségét és rövid határidejét. 
Tevékenységi kör 
- Hegesztett és szegecselt hídszerkezetek gyártása, szerelése. 
- Ipari acélszerkezetek ( darupályák, daruk, csarnokszerkeze-
tek stb.) gyártása, szerelése. 
-Magasépítési acélszerkezetek gyártása, szerelése. 
- Előregyártott vasbeton szerkezetek (kerethidak, lemez- és 
rúdszerkezetek) készítése. 
- Monolit hídszerkezetek építése. 
- Mélyépítési beton- és vasbeton műtárgyak építése. 
-Acél- és betonszerkezetek korrózióvédelme. 
- Betontorkrétozás. 
- Közművezetékek, ivóvíz-hálózat, szennyvízcsatorna építése. 
- Talajvízszint-süllyesztés, talajinjektálás. 
- Acél- és vasbeton szerkezetek vizsgálata diagnosztikai mű-
szerekkel. 
- Hidak és műtárgyak tervezése. 
-Szakértői tevékenység. (X) 

már kis feszítés után megadja 
magát. S hogy mi lesz az ello
pott padlódeszka sorsa? H. Sán
dor ( 40) másfél vagonnyi fa
anyagot legyalult, majd disz
nóólat épített. Mint mondja, drá
ga a tűzifa, akinek pedig nincs 
jószága, az befűt vele. Volt
nincs bizonyíték. 

A rendőrség Kisvárdán B. Jó
zsef hulladékvas-kereskedőnél 
megtalálta a vagonokról lesze
relt fémalkatrészeket. A nyomo
zók az akció során több épség
ben megmaradt vagonajtót szol
gáltattak vissza a vasútnak. 

A szomszédos Ajak község
ben a hajnalig nyitva tartó Crazy 
diszkóból kiözönlő tömeg az ál
lomás felé vette az irányt. Talán 
fáztak, mert miszlikbe aprítot
ták a padokat, a székeket, az asz
talokat, a kályhákat, betörték az 
ablakokat, tönkretették a fény
sorompó optikáit. Ezért hiába 
kopogtattunk az iroda ajtaján, az 
ott dolgozók nem merték kinyit
ni nekünk az ajtót. 

A vandálok az.onban nemcsak 
az állomás berendezésének es
tek neki, hanem alaposan össze
verték egymást is, ne sajnáljuk 
őket! 

Takács Attila, a MÁV Debre
ceni Igazgatóságának vasútbiz
tonsági osztályvezetője elmon
dotta, hogy ezentúl fegyveres 
biztonsági őrség a vasúti rendé
szet embereivel és a rendőrség
gel járörözve elébe megy az ese
ményeknek. lgy Ópusztakócs, 
Tizsacsege, Aranyosapáti, Ko
nyár, Pátroha és Ajak állomáso
kon rendszeres ellenőnések vár
hatók. 

A tervezésnél törekedtünk arra, hogy a belső kialakítás esztétikus legyen, és az 
utazóközönségnek kellemes komfortos utazást tegyen lehetővé. 

A kocsi megjelenése azt sugallta, hogy klímaberendezéssel van ellátva, ezért a 
nyári utazásnál az utasok hiányolták a kocsik klimatizálását. 

Az utasok és az üzemeltetők igényére kifejlesztettünk: egy klimaberendezést, amely 
a nyári utazásnál jelentkező reklamációkat megszüntetheti. Ezzel a berendezéssel 
1995-ben 5 darab első osztályú és 1 darab bisztrókocsit szereltunk fel, amelyeknek 
július és augusztus hónapban volt a próbaüzemük. Az üzemelés során szerzett ked
vező tapasztalatok alapján a MÁV-vezérigazgatóság az összes átépített INTERCITY
kocsinál igényli a klímaberendezés beépítését. 

A megrendelés alapján, az 1996-os menetrendváltozásig, üzemünk a forgalom
ban lévő összes INTERCITY -kocsinál beépíti a klímaberendezést, biztosítva ezzel 
az utasok minél kulturáltabb, komfortosabb és kényelmesebb utazását. 

(x) 
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A záhonyi vasutasok 
ragaszkodnak 

A vasútegészségügy történel
mileg a foglalkozás-egészség
ügyből fejlődött ki. A foglalko
zás-egészségügyet kiegészítő 
jelleggel épültek ki az elmúlt 
125 évben a MÁV egészségügyi 
intézményei. 

A MÁV egészségügyi intéz
ményeinek· felépítéséhez a 
MÁV-on kívül a sok ezer vas
utas dolgozó járult és járul hoz-
1.á a mai napig is fizetésük: 0,5 
s:zázalékának befizetésével. 

A dolgozók egészségi állapo
tának megóvása, magasabb szin
tű egészségügyi ellátása érdeké
ben került felépítésre Záhonyban 
is a MÁV Szakosított Üzemor
vosi Rendelőintézet, melyet 
1970 decemberében adtak át. 
Éppen ezért a vasutasok hallani 
sem akarnak arról, hogy el
vegyék tőlük évszázados múltú 
egészségügyi intézményeiket, 
beleolvasszák őket az állami 
egészségügyi intézményekbe. 
Az utóbbi időben hozott rende
letek nincsenek összhangban a 
vasúti törvénnyel, így végve
szélybe sodorják vasútegész
ségügyi rendszerünket. 

A vasút veszélyes üzem, így 
a munkaalkalmasság és kereső
képesség elbírálása üzembizton
sági követelmény is egyben. 

A záhonyi vasutasok (mint 
Kelet-kapujának dolgozói) évek 
óta rendkívül nehéz körülmé
nyek között végzik mindennapi 
munkájukat. 

Igaz, a 70-es évekhez képest 
a dolgozók létszáma a krónikus 
megbetegedések, valamint a lét
sl'.ámcsökkentés miatt 7000-ről 
5600-ra csökkent, mégis el
mondhatjuk, hogy a három 
üzemorvos, és a szakrendelések 
orvosai jelentős betegforgalom
ról számolnak be. 

Ez mutatja, hogy a jelenlegi, 
aktív dolgozók egészségi állapo
ta sem kielégítő. Sok veszélyes 
hulladék, méreg átrakása törté
nik az Üzemigazgatóság terüle
tén rossz munkakörülmények 
között. 

Ezen a területen rendkívül 

magas a krónikus betegek (ma
gas vérnyomás, cukorbetegség, 
szív és érrendszeri megbetege
dés, májbetegség, neurózis) szá
ma. Az emberek idegesek, fe
szültek. Az alkalmassági orvosi 
vizsgálatok során az üzemorvo
soknak alapos munkát kell vé
gezni ük ahhoz, hogy eleget 
tegyenek a veszélyes üzem 
üzembiztonsági követelménye
inek a dolgozók adott munka
körbe való beállításakor. 

A munkaal1calmasság �s kere
ső képesség elbírálásakor az 
üzemorvosok egyben felelőssé
get is vállalnak a dolgozókért, 
mivel azok munkakörülményeit 
is ismerik. 

A záhonyi rendelőben az ipa
ri-szűrővizsgálatok, röntgen, 
belgyógyász, szemész, nő
gyógyász, urológus, fül-orr-gé
gész, sebész, fogász szakorvos
ok is segítenek a dolgozók 
egészségi állapotának elbírálásá-

ban az uumorvosnak. A 11181• 
táppénze, szini&: mqis a dol
gozók elhMZN1bs61it mutatjL 

A vasút-üzemorvosok rend
szeresen látoptjék a munkate
rületeket, i&Y alaposan ismerik 
a munkakörülm6nyekct és a 
mun1ca1cöröket is. Megelő7.15 te
vékenységet is folytatnak nem
csak az üz.emi rendelőben, de a 
munkaterületeken is. Ezt az or
vosi munkát csak olyan orvosok 
tudják megfelelően ellátni, akik 
egybeolvadnak a vasutasok nagy 
családjával és sokéves tapaszta
lattal rendelkeznek. A helyi sa
játosságok ismerete tehát nélkü
lözhetetlen ebben a munkában. 

Mindezek figyelembevételé
vel meg kell érteni, hogy a 
záhonyi vasutasok is ragas7.kod
nak az egészségügyi intézmé
nyükhöz, üz.emorvosi rendelőik
hez. 

Pöbacker Attila 

Jövőre drasztikusan 
emelkedhetnek a gyógyszerárak 

Átlagosan 35 százalékos. számos gyógyszer esetében vluont 
ennél jóval magasabb áremelésre Is számíthatunk jöv6re, 
amennyiben az egészségbiztosító 1995-ben csak 78 milliárd 
forintot fordíthat gyógyszerár-támogatásra. Az Idén az év 
elejei drágulás, a vAmpótlék és a forint-leértékelés miatt hat
swr váltowtt meg a gyógyszerek ára. 

A gyógyszertár-támogatási keret 70 milliárdos előirányzatát a 
Népjóléti Minisztérium, de még a gyógyszerügyekben jártas tb
szakértők is i"eálisan alacsonynak tartják. A tárca 75, a szak
emberek pedig 82 milliárd forintot tekintenek elfogadhatónak. A 
70 milliárdos támogatási keret elfogadása ugyanis azt jelentené, 
hogy az előirányzat az idei kiadásokhoz képest egy fillérrel sem 
emelkedne, még az inflációval sem tartana lépést. Az inflációt 
tehát teljes egészében a lakosságnak kellene meafizetnie. Ez -
az előre bejelentett forintleértékelés! véve alapul - 38 százalé
kos áremelést jelenti. 

Mindehhez hozzájárulnak azok a többletkiadások, amelyek a 
támogatási rendszer módosításával kapcsolatosak. 

A legjelentösebb áremelés az alaplistás gyógyszereknél kö
vetkezne be; azoknál, amelyeket a krónikus betegek és az idősek 
a legtöbbet használnak. Ezek idei, év közbeni áremelését - amit 
a biztosító magára vállalt - a tervek szerint január l -jétől a la
kosságra háritanák. 

KÉSZENLÉT IDEJÉRE 

Megfestésük óta először együtt a három képcsoda 
1995. augusztus 25-től elöször van lehetőség Debrecenben, a Déri Múzeumban, a nagy magyar 
festőnk (1844-1900) három 4x6 méteres hatalmas (1881, 1884 és 1896-ban elkészült) festményének 
megtekintésére. Megfejtendő a 3 kép címe: vízsz. 1., 16., 23„ 27„ folyt.: függ. 2,., a fest6 neve: 
vízsz: 53., folyt.: v(zsz. 13., és a három kép együttes címe: vízsz. 27 „ folyt.: fügc. 23. 

Vízszintes: 1. Megfejtés: Az 
1881-ben festett kép címe. 10. 
Ideg egynemű betűi. 11. Nyafog 
népiesen. 13. Megfejtés: a 
v(zsz. 54. folytatása. IS. Ilona 
népiesen (fölös ék). 16. Megfej
tés: Az 1896-ban festett kép 
címe. 20. Fogadó játékban van. 
21. Megfejtés: Az 1884-ben 
festett kép címe. 24. Könnyű 
fehér fém röviden. 25. Ypper 
Róbert. 26. Hangos hideg. 27. 
Megfejtés: A három kép 
együttes címe (folyt.: függ. 
23.). 29. Kötőszó. 30. Elektro
mos részecske. 31. Fél rigó! 32. 
Női név (vissza). 34. Néma me
sét! 35. Tova. 37. Mérlegel. 38. 
... -fázok. 39. Latin szóösszeté
telek végén: kutató, tudós. 41. 
Személyes névmás. 42. Népi el
beszélés. 44. Japán táncosnőt. 
45. Kevert néma fekete. 47. Ró
mai szám. 48. Elpusztult. 50. 
Olcsó házépító közösség. 52. 
Kormoló lánggal égő gáz. 54. 
Megfejtés: A festő neve, foly
tatás a vízsz. 13. alatt. 58. Téli 
sporteszköz. 

Függőleges: 1. Elhagyja a 
szobát. 2. Reichstag része. 3. 
Félig inhalál! 4. A kén vegyje
le. S. Keleti teherautó-márka. 6. 
Elektronikus média röv. 7. Hu
szár egyneműi. 8. Orosz iskola 
keverve. 9 . ...... torony. Kataszt-
rófa film címe. 12. YBL ÁR
PÁD. 14. Toyota darabja. 15. 

Fohász. 17. USA elnöke. 18. 
Rágcsálók. 19. Jeges sportág. 22. 
Keleti szomszéd ország lakói. 
23. Megfejtés: A vízsz. 27. foly
tatása. 28. A halotti beszéd első 
szava. 30. Mohamedán pap. 33. 
Sakkban a vezér helycseréje. 36. 
Római ötven. 39. Fedő réteg. 40. 
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Kút is van ilyen. 43. Tanuló. 45. 
Üzemi részleg, keverve. 46. 
Arab felsz.abaditási front röv. 49. 
Kutya közepe. 51. Hangos kapu. 
53. Mutató szócska. 56. Abc be
tűje. 57. Római száz. 
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Legyen tagja 
egyesületünknek 

családjával egyitt! 

Tóth Mihály 
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, llen!" 
hónap rendezvényei 

A Magyar Vasutas legutóbbi lapsúmiban rázleteaen meglr
tuk: ,. Tégy a gy6161et ellen" mozgalom !4ezdeményeúaire 
kl611ftóteremmé, azfnpaddi, vltahellyé italakftott vagonokból 
illó szerelvény Indult útjira Budapeatr61. Az onúr.Jirú eddigi 
illomiaalt t6bb tfzeur szlmpatlúns érdekl4d4 kereste fel Sd
keafehérviron azonban egy kopasz fiatalokból, feln4ttekb61 illó 
18-20 tagú, katoniaan lrinyftott különftmény nemutlazfnG zúz
lókkal, uszító transzparensekkel, vérebekkel próbilta - ered
ménytelenül - megzavarni a rendezvényt. 
A hitralév4 rendezvények programjit - a külföldi rendezvé
nyek kivételével - közreadjuk. 

November 25. 
SZEGED 

November 26. 
BÉKÉSCSABA 

10.00 Delbusa Djon műsora 
l 0.00 vitafórum, vitavezet6: Szántó András 

10.00 vitafórum, vitavei.ető: Kondor Katalin 

November 30. 12.00 program a Petritelepi Ált. Isk. 
PÜSPÖKLADÁNY szervezésében 

November 30. 15.00 program a Szép Emő Középisk. 
Koll. si.ervezésében HAJDÚSZOBOSZLÓ 

December 1. 12.00 Hevesi Imre és a helyi Wayang együt
tes műsora DEBRECEN 
vitafórum, vitavezető: Farkas Erika 

December 1. 15.00 program az önkormányzat 
szervezésében HAJDÚHA THÁZ 

December 2. 10.00 Kádek Henriett és D. Nagy Lajos műsora 
NYIREGYHÁZA 

December 3. 14.00 Kádek Henriett műsora 
MISKOLC vitafórum, vitavezető: Fwmann Imre 

December 3. program az önkormányi.at szervezésében 
FORRÓ-ENCS 

December 7. 15.00 program az Egyeki Ált. Isk. 
EGYEK szervezésében 

December 8. 14.00 Kovács Kati műsora 
EGER vitafórum, vitavei.ető: Ómolnár Miklós 

December 9. 10.00 Somló Tamás műsora 
PÜSPÖKHATVAN 

December 9. 
NAGYMAROS 

December 10. 
SZOLNOK 

15.00 program a Gyurcsók József Gyógy
centrum és a tatabányai szeretetlcözpont 
szervezésében, benne szeretet meditáció 
és a tatabányai Narancsvirág country
együttes műsora 

10.00 Gerendás Péter műsora 
vitafórum, vitavezető: Boros Lajos 

December 10. 14.00 Ladánybene műsora 
BUDAPEST 
Nyugati pályaudvar 

·------------------· 

,, 

J ) 

Megrendelem a Magyar Vasutas című lapot 
1996. évre ...... példányban 

a következő címre: 

. ' 
'ó ' l ··1· ....... 1rany1t szam .............................. te epu es 

................................... utca ............... házszám. 

A Magyar Vasutas megjelenik kéthetente. 
Ára: 20 Ft/lap. Egy évi előfizetés díja: 480 Ft. 

A megrendelőlap szerkesztőségünkbe való be
érkezését követően, befizetési utalványt meg
küldjük. 

·------------------� 

MÁVÉPCELL KIT 
' lldön 10lk, N;tgy S. 1/� H. 

UfiOO 
Td./Fux:U4/330.7.i2 

VasúU:07 /62-86 

MAGYAR VASUTAS 
ÁLLAMI TÁMOGATÁS NÉLKÜL A BKV? 

A BKV szakaurvezetel felháborodással értesültek arról, hogy 
Bokros Lajos pénzügyminiszter jövőre nem javasol illaml ti
mogatút a cégnek. Vig Péterné, a részvénytánaságl átalakulú 
e16tt illó 19 ezer f61 vállalat legnagyobb szakszerveutének ve
zet6je kijelentette: tiltakoznak az eddigi - 2,3 milliird forin
tos - iUaml támogatis elvonása miatt. 

Az érdekképviseletek úgy vélik, hogy a kormányzatnak mielőbb 
újra kell gondolnia ezt a kérdést. Ellenkez.ő esetben Budapesten és a 
főváros környékén élöknek több mint s?.áz autóbusz-, illetve villa
mosjárat megszüntetésével, ritkításával kellene számolniuk. Buda
pest tömegközlekedésének ellehetetlenülése mellett - az állami 
támogatás hiánya miatt - meghiúsulna a Világbankkal tervezett 
szerz6dés, és reménytelenné válna a dolgozók bértárgyalása is. Vág 
Péterné szerint ez utóbbi következtében az eddig toleráns magatar
tást tanúsltott BKV-dolgozók is beállhatnak majd a sztrájkolók köd. 
Bímak azonban abban, hogy erre nem kerül sor, és a törvényhozás 
nem sodorja működésképtelen helyzetbe a céget. 

1996 ELSŐ NEGYEDÉVRE 

I 
Vasutasok Szakszervezete tagságának 

1996. január 4-tól-április 4-ig 
Csütörtök 14.00 órától a következ.ő hét csütörtöki napjának dél

előtt 10.00 óráig (7 éjszaka, 8 nap), turnusonként 2 szoba áll rendel
kezésre Hajdúszoboszlón a HŐFORRÁS üdülőben. 

A részvételi dfjak az alábbiak szerint alakulnak: 
50 százalékos kedvezménnyel 
2 személy részére 
Teljes ellátással 14 400 forint. Félpanzióval 12 800 forint 
1 személy részére 
Teljes ellátással 8 500 forint Félpanzióval 6 900 forint 
Az igénybevételhez az illetékes alapszervezet (szakszervezeti bi

zottság titkára vagy gazdasági felelősének) aláírása és pecsétje szük
séges, amelyben igazolják a VSZ-tagságot. 

Jelentkezni lehet Kvaka Mibálynénál a Vasutasok Szakszerve
zetének Központjában (1068 Budapest, Benczur u. 41. Ill-ben) sze
mélyesen, vagy telefonon a OVI 9-77 /18 8 melléken. 

KISVASÚT-MENTÉSI AKCIÓ DEBRECENBEN 

Mintegy háromszázan kaptak 
emléklapot Debrecenben, akik 
személyesen 11 részt vettek a 
ZsuuJ kisvasút „feltámaszti-
11 kfúrletében". Zsuzsi nem 
mú, mint a debreceniek kö:i
kedvelt erdei vasútja, amely
nek megszüntetésér61 a kö
ulmúltban döntött a cfvls vi
ros 6nkorminyzata. A viros 
lakói azonban nem fogadtik el 
a köqyméal „diktátumot", s a 
megszüntető batirozatot köve
t6 napon megalakftották a 
„Zsuzsi" Kisvasútért Baráti 
Kört. A civil 11.erveződés élet
re hfvúa olyannyira eredmé
nyes volt, hogy mindeddig si
került megakadilyomla a sín
pálya - már eldöntött - fel
szedWnek megkezdését. 

A kisvasutat 1882-ben ép{tel
ték, ercdetile& gazdasági vasút
ként üzemelt, majd az 192 O-as 
évekt61 megnyitották a személy
forgalom előtt. Ekkortól lett 
,;zsuzsi" a kisvonat, amely köz
vetlen kapcsolatot jelentett Deb
recen és a vasút nyomvonala 
mellett egyre szaporodó tanya
világ között. 

A MÁV 1977-ben megszún
tette a hsvasúton a közlekedést, 
amelyet akkortól - már csak 16 

kilométeres pályaszakaszon -
Debreceni Úttörővasút néven a 
helyi közlekedési vállalat üze
meltetett. Később erdei vasút 
lett az úttöróvasútból, a környék
belieknek azonban mindig is 
,,Zsuzsi" maradt, s ahogy fogyott 
a város pénze az üzemeltetésre, 
úgy növekedett a lakosság nosz
talgiája a kisvonat iránt. 

lgy történt, hogy amikor a 
végleges megszüntetésről dön
töttek, összefogott a város ,,2su
zsiért". November egyik hét
végéjén pedig nosztalaiade
monstrációt tartottak a kisvasút
ért: több mint háromszázan -
köztük szépszámú önkormány
zati képviselő - vettek részt a 
baráti kör és a Hortobágyi Nem

zeti Parlc „Szerkó" Oktatóköz
pontja által szerveutt megmoz
duláson. A résztvevők emlékla
pot kaptak és jelképesen egy-egy 
síndarabot vásárolhattak, amely 
a „Zsuzsi" megmentésére létre
hozott alapítványt gyarapítja. Az 
igazi meglepetés azonban az 
volt, amikor bosszú idő után is
mét elindult „Zsuzsi", hogy a 
fatelepi állomásról a hármasbe
gyire és vissza magával vigye a 
megmentésére szövetkei.ett deb
recenieket. k. 

A VASUTASOK 
SZAKSZERVEZETtNEK LAPJA 
Főszerkesztő: dr. Dura Uazló 
Surkeszt6: Karácsony sz11,rd 

Telefon és fax: 342-0551, üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszervezete 

1068 Budapest, Benczűr u. 41. 
Felel6s kiadó: dr. Mirkus Imre, 

a Vasutasok Szakszervezete elnöke 
E16fizetési díj egy évre: 264 Ft, félévre 132 Ft 

Nyomés: Szikra Lapnyomda Rt., Budapest 95-2908 
Fele16s vei.ető: dr. Csöndes Zou,n vezérigazgató 

ISSN 0460 6000 

1995. NOVEMBER 22 • 

Elcserélném megvásárolható, 
hasonló MÁV- vagy önkor
mányzati lakásra, Budapest 
VIII., Kerepesi úti, 2 szoba, 
komfortos, jó állapotban lévő, I. 
emeleti, telefonos, 62 négyzet
méteres MÁV szolgálati lalcáso
mat. Minden megoldás érdekel. 

Telefon napközben: 270-
4744/1283, vagy 270-4760/ 
1283, Róna Kálmán. 

Igényesnek eladó Göd köz
pontjában egy kétszintes, telje
sen különálló, kétlakásos, gáz
fűtéses, alápincézett, garázsos, 
erkélyes, illetve teraszos, para
bolaantennás családi ház, 155 
négyszögöles telken. A lakások 
150-150 négyzetméteresek, 4 
szobásak. Érdeklődni: Bencze 
Györgyi 8-14 óráig a 01/49-09-
es üzemi telefonon. 

Elcserélném Miskolc leg
szebb részén, a Diósgyőri vár
nál lévő 2 szoba, nagy konyhás, 
összkomfortos, telefonos, para
bolaantennás, reluxás, vízórás, 
51 négyzetméteres, saját tulaj
donú lakásomat budapesti saját, 
önkormányzati vagy MÁV-la
kásra. Minden megoldás érde
kel. Kérem, a következ.ő tele-

Lapzárta után 

• 

fonszémon hagyjon üzenetet, 
majd visszahívom: 04/18-32, 
06/1-185-8707! 

Elcserélném 3 szobú, kertes, 
telefonos MÁV-lakásunkat 2 
szobás önlcormányzatira MÁV
dolaozóval. Minden megoldás 
&delcel. Telefon: 57/421-076. 

Eladó Börzsönyben, Bp.-től 
60 km-re, 360 négyszögöles te
lek, egy 32 négyzetméteres, 
magas tetős, teljesen berendei.ett 
faházzal. Tetőtér félig beépítve, 
Ek'.Sszoba, 2 szoba, konyha, für
dőszoba, benne WC. Víz, vil
lany, propán-bután gázfűtéssel, 
teljes berendezéssel. Családi 
okok miatt, áron alul sür_gősen 
eladó, 1 300 OOO Ft-ért. Erdek
lődni: 220-16-04 számú telefo
non. 

Elcserélném Budapest Kere
pesi úti bels6 udvarra néz.ő 2 szo
bás, fürdőszobás, étkez.ős, gard
róbos, gázfűtéses vállalati bér
lakásomat MÁV-dolgozókkal 
két kisebbre megegyezéssel. 
Minden megoldás érdekel! Meg
besúlés, érdeklődés Szabadi 
László 66-27, vagy a 215-21-73 
sz. telefonon. 

- A VDSZSZ a végleges vagyonmegosztási megállapodás meg
kötése előtt önkényesen birtokba vette a VSZ szélcbázának három 
helyiségét. A Vasutasok Szakszervezete írásban szólította fel a társ
szakszervezet vei.etőjét, hogy a tulajdonviszonyok végleges rende
zéséig szüntesse meg a jelenlegi állapotokat és törekedjen a vagyon
megosztás tárgyalásos rendei.ésére. 

A VDSZSZ által kialakított belyi.et és atrocitások miatt a VSZ 
őrz.ő-védő szolgálatot bízott meg a birtokvédelmi feladatok ellátá
sával a székház nyugodt és biztonságos működtetése érdekében. 

••• 

- Sztrájkbizottságot alakított november 16-án éjjel a Vasúti Dol
gozók Szabad Szakszervezete (VDSZSZ). Másnap a Mozdonyve
zetők Szakszervezetének (MSZ) ügyvivő bizottsága döntött a sztrájk
bizottságuk felállítása mellett. Az MSZ ügyvezető alelnöke újság
írók előtt indoklásként hangoztatta, hogy a vasutas bértárgyalások 
holtponton vannak, s a munkáltató magatartása vesi.élyezteti a jövő 
évi béremeléseket. 

A ZÁRFEKEN BESZÉLIK ■ 

Rovatunkban ldt;árólag olyan tlm4k surepelndc, 
amelyekről már a zárf ilun iló 

kollégáink is tudnak. 

Más ez az idegen szavak szótára 
(Forrás: Bakos: Idegen szavak szótára) 

Dlvfzló: latin eredetű szó szakmailag a katonaságnál használják, 
jelentése: hadosztály 
Divfzló lgaqató = hadosztály-igazgató 
Dlvfzló 01ztilyvezet6 = hadosztály-osztályvezető 
Kontroller: angol eredetű villamos szakmai szó, jelentése: kormány
benger, villamos motorok szabályozásához szükséges áramkörök 
kapcsolására hasmált sokfokozatú villamos készülék. 
lgaqatósági kontroller = igazgatósági kormánybenger 
Igazgatósági ffikontroUer = igazgatósági fókormánybenger 
Profit (francia) közgazd. = nyereség, haszon, tőkebaszon 
Center (lat) sport = középcsatár 
Területi profitcenter = területi baszonközépcsatár, területi tőkeba
szon-középcsatár 
Alprofitcenter = albaszon-köúpcsatár, altőkebaszon-középcsatár 
Kvázi (lat) = szinte, mintegy, majdnem 
KvbJ profitcenter = szinte haszonközépcsatár, majdnem baszon
középcsatár, mintegy tőkebaszon-köi.épcsatár 
Helyesen: 
Kontrollőr (francia) = ellenőr, felügyel6, felvigyázó 
Centrum = közép, központ, központi szerv, középpont. 

Ha nem tudják, akarják, a magyar szót, akkor illene az idegen szó
összetételek jelentésére vigyámi! ,,Sportnyelven" szólva: ne adj fel 
magas labdát. 

M.S.Z.M.V. : Mi ez? 
A helyes megfejtők 8-10 százaléka között végkielégítést sorsolunk 
ki április 31-ig. 

-Vasbeton szerkezeti mfftárgyak, hidak, 

Mély-magas 

és vasútépítési profillal 

rendelkező vállalkozás 

egyéb mélyépítési mérnöki szerkezetek építése, 
tervezése. 

-Üzemi és lakóépületek generálkivitelezése, 
teljes építési szakiparral. 

-Vasútépítési és felújítási munkák tervezése, 
generálkivitelezése. 

-STRAIL útátjáró elemek forgalmazása. 



A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE BIZAKODIK 

A hatékonyabb tárgyalások reménye 
Összeült a központi sztrájkbizottság 

A V�uta•;ok S111kszerveze1e elnöksége és központi sztrájkb1zonsága 1995. december 6-án együnes ülést tarton, amelyen értékel
te a MA V Rt. és a va\Úti érdekképviscleti szervezetek közötti jÖVÖ évi keresetfejlesztésröl folyó tárgyalások eddigi eredményeit és 
a kialakult helyzetet. 

Pozitívan méltatta� MÁV Rt. és az érdekképviseleti szervezetek közön eddig létrejön megállapodást, amely egy hatékonyabb 
tárgyalást segít elö. Ugy értékelték, meg van az esélye annak, hogy ez rövid idön belül lehetöséget teremt a konfliktus nélküli 
bénnegállapodásra, ami a \'asutasság egészét pozitívan énnthet1. 

A VSZ elnöksége és a központi sztrájkbizottság december 20-án 10.00 órára öss1.ehívta a Vasutasok Szakszervezete választmá
nyát, hogy megállapodás hiánya esetén, döntsön egy esetleges sztrájk megbirdetéséröl. 

Végezetül felkérték a Vasutasok Szakszervezete valamennyi testületét és t1sztségvíselöjét, hogy az eredményes nyomásgyakor
lás érdekében a szükséges mtézkedéseket tegyék meg. 

(A döntés háneréröl irt dr. Bíró Tibor, a VSZ alelnöke lapunk 3. oldalán.) 

ÁRA: 11 FT 

XXXIX. t.rolyam, 23-24. mm A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1995. DECEMBER 15. 
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Kedves Olvasó! 

Tis=telettel kös=öntöm a kedves olvasókat. A Magyar Vas
utas hasábjain a Vasutasok S=aks=erve=ete területi s=erve=e
tei kö=i'il most a S=egedi Területi Bi=ottság mutatko=ik be. A 
sokrétű és s=erteága=ó s=aks=erve=eti munkából, itt csak né
hány mo:aikot s=eretnék kiemelni. 

A MÁV Rt. S=eged Ü=letiga=gatósága a rés::vénytársaság 
legnagyobb területű és leghoss=abb mellékvonal-háló:attal 
rendelke:ő ga=dasági egysége. Ebből fakad a=. hogy érdek
i·édelmi, érdekképviseleti munkánkat is ilyen nagy és tagolt 
te1iilete11 kell vége=nünk. A tényleges dolgo=ókat tömörítő 
alaps=erve:eteink s=áma 46, a: önálló nyugdíjas alaps:erve
:ereké pedig hét. 

A mindenkori ,·aslÍti w:etés s:erve:etettel kapcsolatos kí
sérlete:ő kedi·e területünket sem kímélte. S=ámos alkalommal 
„ eljáts:ottuk" a kísérleti "Y'! I s:erepét a vasút nem o(v távoli 
múltjában és a jelenében is. lgy területünkön s:e,w:ődött elő
s:ör ii=emfőnökség, majd senliilő korában mi „ bi=onyírottuk" 
be annak életképtelenségét. Napjainkban s:inte mi nrújtunk 
ott'10111 egr kísérlemek: a ,·és:tői Regionális Ü:lerl'e;etőség
nek, amely a mellékl-onalaknak jele111het - egyesek s:erillf 
- megváltást. 

Voltunk eddig mi múr iga:gatóság, ii=letl'e:etőség, ü=let
iga:gatóság. Dolgo=111nk három, majd négylépcsős rends=er
ben. Jelenleg a kétlépcsősre kés:iiliink. Most ,•is:ont sok kol
légát a: foglalko:tat, mi les: 1·el1ink holnap? 

Les=iink-e még eg yáltalán? 

, , 

Mári Gábor 
a szegedi TB titkára 
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Monori évadzáró 
Évadúró tagyfflWt tartotta 
a monori vasutasnyugdíjasok 
csoportja november 20-in. 
MolnAr Elek csoportelnök üd
vözölte a megjelent tagokat, 
Pallos György központi tit
k'rt. dr. Dud,s Jen6 helyi pol
gArmestert. Kapit,ny Istv,nt, 
az Orsúgos Vasutas Klubok 
titUr,t, valamint a megjelent 
t,rscsoportok elnökeit. 

Miután egyperces néma felál
lással adóztak az elhunytak em
lékének, az elnök azzal kezd
te beszédét, hogy nem könnyü 
manapság vasutasnak lenni. 
Egyszer a háború miatt, máskor 
az indokolatlan politikai gyanak
vás, az iszonyatos energiákat 
felemésztő újjáépítés, a romló 
müszaki feltételek stb. Nehéz, 
tehát, a vasutassors, de nem 
könnyebb a nyugdíjasok sorsa 
sem. 

A vasút a legrosszabb körül
mények között is talpon maradt, 
mert mindig volt néhány tízezer 
ember, aki tudta, hogy a vona
toknak menni kell, az árut szál
lítani kell, az élet nem állhat 
meg. Mi nyugdíjasok olyan hi
telezők vagyunk - folytatta az 
elnök-, akikkel szemben egy 
élet munkája alapján a társada
lomnak van tartozása. Az elmúlt 
időben sorsunk egyre rosszabb
ra fordult, ezért szakszerveze
tünk nem hagyhatja cserben 
nyugdíjasait. Ezért vagyunk 
most is itt. 

Reméljük: a nyugdíj emelése 
év végéig elintézést nyer. A ki
vételes nyugdíjemelés visszake-

rült a MÁV Nyugdíjigazgatósi
gához. A monori nyugdíjas vas
utasok közül kivételes emelést 
kapott néhány kollégánk 500-
9 00 forint értékben. Köswnet 
érte. A egészségügyi ellátásról, 
a MÁV kórház sorsáról smlva 
az elnök elmondta, hogy 
Monoron is gyűjtenek aláíráso
kat, hogy maradjon minden úgy, 
ahogy jelenleg van. Reméljük a 
legjobbakat. 

A vasúti kedvezmények meg
vonásáról is sl.Ó esett, a család
tagok ezentúl 6 szabadjegyet és 
korlátlan önköltségi jegyet vált
hatnak. Itt említette az elnök, 
hogy az igazolványokat ki fog-

ják cserélni és minden nyugdí
jasnak új fényképet kell az állo
máson leadni. 

A továbbiakban beszámolt a 
klubéletrol az elnök. Jól sikerül
tek az „Ismerd meg hazádat 
mozgalom„ buszkirándulásai. 
Színvonalasak voltak a Múvel6-
dési Házban tartott vetitett ké
pes előadások. 

Pallos György többek köwtt 
arról is smlt, hogy a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöksége is 
elismerte a nyugdíjasok orszá
gos szerve:zetének mük:ödését és 
a jövőben is támaszkodik az idős 
kollégák együttmüködésére. 

M.E. 

Fél évszázad 
a szakszervezetben 

Ötvennyolc nyugdíjas vasutast köuöntöttek t,nalk a ceglédi 
Vasutas Otthonban november 14-én abból az alkalomból, hogy 
50 éve tagjai a Vasutasok Szaksurveutének. 

Utassy József elnök éves beszámolójával kezdődött a találkom. 
A hozzászólók elmondták: .,mi, ceglédiek, beleestünk a nagymérvű 
vasútfelszámo lásba, amit az 19 68-ban korszakalkotónak minősített 
Csanádi-féle vasútromboló politika bocsátott útjára". Előswr áldo
zatul esett a hantházai vasútvonal és a (KCK) kisvasút. 1993-ban 
fotöházunk és szertárunk, 1995-ben pedig múvelödési házunkra ke
rül sor? Amit 1936-ban a Vonatkísérők Országos Egyesülete, vala
mint a ceglédi vonatkísérők vásárolták meg a Kossuth Ferenc u. 14. 
szám alatt. Valaha volt itt fúvószenekar, színjátszó csoport, ének

kar. 
Elhatározták, hogy aláírást gyújtenek 1100 ceglédi nyugdíjas kö-

7.Ött, és reméljük, hogy a ténylegesek is csatlakomak hozzánk, amit 
eljuttatunk a Vasutasok Szakszervezetéhez. 

A jubilálók köszöntéséhez énelclcaruk is csatlakozott. 
A ceglédiek mellett jászlcarajenöi, törteli, hantházi, csemöi vas

utasok is eljöttek erre az ünnepségre. 

Nyugdíjas vasutasok szolgálatában 
A sugedi nyugdíjas alapszer
vezet elmúlt évi munUJHrt 
aVasutasok Szakazerveute el
nökúgét41 elismerést kapott. 
PAlyamunUJukat kivAlónak 
mln6sítették. Az alapsurveut 
életér61, munk6jból Guly,s 
Ferenc elnökkel beszélgettünk. 

Az alapszervezet elnöke be
mutatkozásként elmondta: mű
ködési területük S:zeged város
ra, valamint 20 településre ter
jed ki, az itt élő alapszervezeti 
tagok száma megközelíti az 
1500 személyt. Az alaps:zerve
:zet munkáját 9 tagú elnökség irá
nyltja 2 főbizalmi és 54 bizalmi 
közremük:ödésével. 

Taglétszámuk áUandóan vál
tozik, ennek részben oka, hogy 
a tagság több mint titven száza
léka 70 éven felüli, �özel száz 
fó pedig 85 éves, vagy ennél is 
idősebb. Sajnos, évente 60-70 
tagtársuk hal meg. Másrészt a 
taglétszám alakulását az egyre 
romló életkörülmények is befo
lyásolják, többeknek a minimá
lis tagdíj fizetése is gondot je
lent. Az elmúlt évben komoly 
szervező munkát végeztek a lét
számcsökkenés megállítására, 
illetve növelésére. Erősítették a 
bizalmi hálózatot: kérték a szak. 
szerve:zeti bizottságokat, hogy a 
nyugdíjba vonulók kartonjait 
küldjék meg részükre, széles 
körű tájékoztatást adtak tevé
kenységülcröl és arról, hogy mi
ért érdemes nyugdíjasként is 
megtartani a szaks:zervezeti tag
sigot. S:zervezömunkájuk ered
ményeként az 1994. december 
végi 1327-ról tagságuk ez év jú
nhlSára 1455-re emelkedett. 

Figyelemre méltó tényként 
emUtette Gulyás Ferenc, hogy 
területükön a Mozdonyvezetők 
Szakszervezete nyugdíjasait 
nem igazolja át, őket a „ tényle
gesek" létszámában tartják. En
nek magyarázata, hogy anyagi 
helyzetük miatt jobban tudják 
segélyezni őket. Ennek eUenére 
az utóbbi hónapokban érződik 
váltol.ás, többen jelentkemek át, 
mivel itt nálunk megfelelő sz.er
vezeti életet biztositanak szá
mukra. A nyugdíjasok bizalmi 
testülete havonta ülésezik: napi
rendjén lcö�nti információk, s 
aktuális táj6koztatók szerepel
nek. �vente k6t taggylllést ren
deznek, amelyen a tassi& 15-20 
pjzeWce -nqjelenik. Ezeken a 
lll&Yl11áebo a mqbivott ven-
46pit (p61d6ul VSZ orszi&os 
�JII mrvezct elnöke, üz
�. MSZOSZ megyei 

képviseletveut6je, VSZ TB-tit
kára, TEK. igazgató-f6orvosa 
stb.) a nyugdíjasokat &dek16 
kérdésekro 1 adnak tájékoztatást. 
Hetente két alkalommal négy
órás fogadónapot tartanalc, ahol 
alkalmanként átlagosan 25-30 
tag jelenik meg, s a tqdljfi1.e
tés mellett (tagdíjfizetési morál
juk 93 százalékos) lehet6s6g 
nyllik a beszélgetésre, közhasz
nú információk cseréjére. Ha
sonló célt szolgálnak a klubnap
ok és a különf61e más rendezvé
nyek. A bizalmiak fellcercsik az 
idós, beteges, magányosan él6 
tagokat, tájékoztatják 6ket az 
alapszervez.et étetáói akik eset
leg problémáik megoldúához 
segítséget is nyújtanak. 

A felsőbb szervek felé továh
bltják a véleményeket, de a gon
dokat igyekemek helyben eny
híteni. Fogadónapjaikon „szol
gáltatást" végeznek: a tanács
adástól kezdve a kérelmek, kér
vények megírásáig sok minden
ben megpróbálnak segítséget 
nyújtani. Évente 300-350 se
gélykérelmet intémek el, s 25-
30 kivételes nyugdíjellátási ké
relemmel foglalkoznak. Sajnos 
a szegedi városi önkormányzat 
elég mostohán kezeli a vasutas
nyugdljasok segélyezési kérel
mét, nehéz közgyógyellátási iga
zolványhoz jutni. Emiatt a pol-

gármesternél is tiltakoztak. 
Minden a.em6lyes ügyben eljár
nak, munkakapcsolatuk van a 
nyu&dfjli&azgatósá&gal, a bizto
sltó egyesületekkef és az ÖT A
vat. Több esetben igénybe vet
ték a VSZ jogsegély-szolgálatá
nak szolgáltatásait. A hatéko
nyabb érdekképviselet &deké
ben a bizalmiak felkészítését, 
informálását folyamatos felada
tulcoalc tekintik. 

Gulyás Ferenc nem kis büsz
keséggel említette: alapszerve
zetülc 130 tagja mellett 
nyugdljasklubot is mllködtet. 
Havonta tartanak klubfoglalko
l.ásolcat, programjaik köwtt ki
rándulúok, egészségügyi el6-
adások, családi rendezvények, 
kulturális programok szerepel
nek. Amatór kultúrcsoportjaik 
(énekkar, szfnjátsz.ó, versmondó 
csoportok) eredményesen u.ere
peltek különf6le országos és me
gyei bemutatókon, versenyeken. 

Az alapszervezeti munka ér
tékelése során szó esett a külső 
kapcsolatokról is, s itt elsősor
ban a TB, s azon belül is Mári 
Gábor titkár személyét emelték 
ki, aki folyamatosan tájékozta
tást ad részükre a VSZ munká
járól. Hasonlóan jó a kapcsola
tuk a szakszervezeti bizottsá
gokkal, a szolgálati főnökségek 
ve:zetőivel és más szervekkel. 

Gellért József 
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MUNKA VÉDELEM 

A vasúti kocsi tetején 
munkát végzők figyelmébe 

A fedett, Illetve tartAlykocsik 
fels6 tet6nyíl,doak nylt,dt, 
zAr,sAt, kocsiúrak elhelyezé
sét végl.6 dolgozó leesés eUeni 
védelme alapvet6en, az eddigi 
gyakorlat auriot, csak aumé
lyi ténye7.6kre korlUozódott 
(orvosi alkalmasdgi vizsgilat, 
magatart,si azabAlyok betar
t,sa). A fels6 tölt6nyflások 
megközelítésére szolgAló ko
csisurkezeti elemek (felj6ró
létr,k, keul6jArdAk) megfele
lő miiszaki megoldbt nem biz
tosítanak leesés ellen. Bizton
dgos megoldAsként elfogadott 
kezel6hldak csak néhliny na
gyobb lefejt6helyen vannak 
kiépítve. 

A MÁV Munkavédelmi Sza
bályzata előírja, hogy 2 méter
nél nagyobb szintkülönbségü, 
leesési veszélyt jelentö munka
környezetben, ahol védökorlát 
vagy egyéb müszaki megoldás
sal a dolgozók védelme nem biz
tosítható, munkaövet, vagy biz
tonsági hevederzetet kell bizto
sítani. 

A gyakorlatban a vasúti ko
csik tetején a munlcaövek hasz
nálata további problémákat ve
tett rei így azokat vagy ki sem 
adták a dolgozóknak, vagy alkal
mazásukra nem került sor. 

A kocsi tetején munkát vég-

,,bíroskenyér-
party" 

A volt htv,n�4m0bely 
Pénzügyi Oazt,ly dolgozót 
Bermann MAria kezdemé
nyeúaére kellemes megle
petésben rélzeaftettik egy
kor dolgozó t,nalkat. 

A meghívó bár „Zsíros
kenyér-partyra" sz.ólt, megle
petésünkre teritett asztal várt 
bennünket, sok-sok és fino
mabbnál-finomabb ínyencsé
gekkel. Még pe:zsg6 is került 
az üdit6k mell6. A szép 
számban megjelenteket a ve
zetön6 köswntötte, majd kö
tetlen beszélgetés követke
zett. 

Jól esett a 1 0-15 éve nem 
látott kollégáinkkal nekünk, 
nyugdíjasoknak, eszmecserét 
folytatni, gondolatainkat ki
cserélni. A legjobban az el
gondolás megvalósítása tet
s:zett, amit ,,követni fog újabb 
találkozás" - a vezetőnő, 
Hermann Marika szavaival 
élve. 

A ,,zsíroskenyér" ilyen jól 
még sohasem esett és ízét so
káig érezni fogjuk mind
annyian, akik e:zen a találko
zón részt vettünk. 

Köswnet érte! 
v,czy JAnosné 

Újpalota 

zök reális veszélyeztetettségé
nek bemutatása és a lehetséges 
megoldások széles körü megvi
tatása céljából a debreceni Üz
letigazgatóság a KTE Hajdú-Bi
har megyei Szervezett Munka

gazdasági és Vasútüzemi Szak
csoponjával közösen 1995. no
vember 14-én Debrecen állomá
son munkavédelmi eszközbemu
tatót és fórumot szerve:zett. 

A rendezvényen a MÁV áru
fuvarozási. forgalmi. gépészeti 
és munkabiztonsági szakemberei 
mellett részt vettek a munkavál
lalók munkavédelmi képvise/öi, 
a nagyobb fuvaroztatók, vala
mint Hajdú-Bihar megye és Sza
bolcs-Szatmár-Bereg megye te
rületi munkabiztonsági felügye
lője. 

A kors:zerü egyéni védőeszkö
zök használat közbeni bemuta• 
tóján a jelenlévők előtt nyilván
valóan beigazolódott a munka
vállalók és a szolgálati főnöksé
gek által felvetett problémák 
valódisága. Voltak olyan 
kocsitípusok (például Has. Tcs), 
amelyek ke:zelőjárdáján haladva 
semmilyen kikötési lehetöség 
nem volt található. Azoknál a 
kocsiknál viszont, ahol a keze
lőjárda korlátjába a munkaövet 
be lehetett kapcsolni, a mereví
tések miatt lépésenként hajlong-

va ki-be kapcsolásokat kellett 
végemi. 

Ezt a ,,mutatványt" látva, egy
öntetű volt a vélemény, hogy lgy 
végighaladva a kezelőjárdán, 
nagyobb a leesés veszélye, mint 

lcilcotés nélkül. A töltőnyllások
hoz eljutva a dómfedelek, vagy 
eltolható tetök ke:zelése közben 
- különösen nagyobb erőkifej
tés esetén - a munkaöv hasz
nálata elengedhetetlennek tünt a 
biztonságos munkavégzéshez. A 
bemutatót követő fórumon el
hangzott vélemények egysége
sek voltak abban, hogy a leesési 
veszé(v valós és a megoldás 
összetett feladat. A bemutatón 
látottak és a fórumon elhangzott 
sokszempontú véleményeket 
felhasználva a jelenlévő főosz
tályok képviselői elhatározták, 
hogy közösen kidolgozzák a 
megfelelö megoldást. 

Bár a végleges megoldásra 
még vámi kell, azonban a ren
dezők elégedetten nyugtázták, 
hogy egy régóta sok vitára okot 
adó helyzetben az érintett felek 
megismerve egymás vélemé
nyét, a mindenki által elfogad
ható megoldáshoz kö:zelebb ke
rültek. 

Fézer György 
üzletigazgatós,g 

munkavédelmi veut6Je 

FÉL ÉV ALA TI 3S MILLIÓS BÜNTETÉS 

Eltitkolt munkahelyi 
balesetek 

A nyolcvanas évek végéig 
mlndösue 15-17 eur munUl
tató tevékenykedett Magya
ronúgon, m,ra 2.0 ezerre 
n6tt a munkaadók létaúma -
tudtuk meg Gúp,r lmrénét61, 
az Onúgos Munkaügyi F4fel
ügyel4ség (OMFF) felügyeleti 
ffioszúly,nak veut6Jét61, aki 
elmondta azt is, hogy Jelenleg 
a 618 eur regisztr,u egyéni 
v6Ualkozó 22 súzaléka foglal
koztat alkalmazottat. 

A romló munkakörülmények 
ellenére Sl.CDlbetúnöen alacsony 
a munkahelyi balesetek száma: 
amíg 199 1-ben 53326, az idei év 
első félévében csak 22008 mun
kahelyi balesetet jelentettek be 
az OMFF-nek. A szakértő sze
rint ez nem tükrözi a valóságot, 
az adatok a feketemunka növe
kedésére utalnak. Erösítik azt a 
gyanút is, hogy a munkaadók, 
munkahelyi baleset esetén, fi:ze
tett szabadságra küldik dolgozó
ikat - mondta a föosztályve:ze
tö. Éppen ezért az eltitkolt mun
kahelyi balesetek felderítésére 
kétnapos „célellenőnést" tartott 
az OMFF. 

Bár az üzemi balesetek társa
dalombiztosítási (tb) ellátásra 
jogosítják fel a dolgomkat, ám 

ha a tb megállapltja, hogy a 
munkaadók nem tették meg a 
baleset elkerülésére a megfele-
16 megelc5zési intézkedéseket, 
úgy az ellátás teljes össz.egét -
táppénz, gyógykez.elés díja - a 
munkaadó köteles a tb-nek 
viuz.atérlteni. Munkahelyi bal
eset elMordulásakor azonban a 
omnkaadó csak elmulasztott in
tézkedései miatt terhelhető. Nem 
felel6s a munkaadó úti baleset 
során, (gy például a feketefuvar
ban történt sérülések miatt. E te
kintetben figyelemre méltó, 
hogy 199 1 -ig a baleseteknek 
csupán 1 7  százaléka volt úti bal
eset, tavaly év végén viszont már 
30 százalékuk. 

Mivel az OMFF ellen6rzési 
jogkörrel rendelkezik, az egyé
ni bejelentésekre - ezek egy
formán lehetnek lakossig\ak és 
rendörségiek - vizsgálatot in
díthat, rendellenesség esetén 
pedig bírságot szabhat ki. Idén 
az első félévben a mulasztást 
ellcövet6 személyre - a bírság
batár legfeljebb 5000 forint -
további 6,1 6 millió forintot sza
bott ki azOMFF. Súlyosabb sza
bálytalanság miatt - az eseten
ként 50 ezer és 3 millió forint 
köwtt kiszabható bírsigból -
a cégekt61 eddig 8,22 millió fo
rintot s:zedett be az OMFF. Az 
eddig felsorolt öss:zeg körülbe
lül fele-fele arányban folyt be a 
központi költségvetésbe és a 
Munkavédelmi Alapba. A kül
földi állampolgárt engedély nél
kül foglalkoztató cégek a jogsza
bályok értelmében az „idegen
légiósok" fizetésének kétszere
sét kötelesek bírsigként megté
ríteni. Az elsd f6lévben például 
13,94 millió forintot fizettek a 
cégek a feketemuolcások miatt. 
Ez a pénz a Foglalkoztatási Alap 
bevétele volt. 

. , 

Gáspár Imrénétöl megtudtuk: 
elkészült az a törvénytervezet, 
amely várhatóan jöv6re sz.élesl
ti az OMFF ellenórzbi jogát. 
Ennek alapján az OMFF nem
csak a cqck tb-, szja- és bérel
számolási nyilvántartásiba te
kinthet be, hanem a vizsplatok 
sor6o igazoltatási jo&köre is 
lesz. -ll. 

GYOR-SOPRO -EBENFURTI VASUT RT. 



Tiszta szívvel tettük a dolgunkat 

A Magyar Vasutas legutóbb 
-.Jelent lapmmában riszle
teleD taglaltuk: 1945. novem
ber 24-én alakult úliá a Ma
gyar Hajósok és Vasutasok 
Szabad Szakszervezete. 

Az ötven évvel ez.elötti idők
re emlékezve Gyári István VSZ
alelnök külön köszöntötte a 
nyugdíjas alapító tagokat. Dr. 
Márials Imre VSZ-elnök ünne
pi beszédében hangsúlyozta, 
hogy hit nélkül az_ ember nem 
érhet el semmit. Otven évvel 
e,z.előtt a vasutasok voltak azok, 
akik először szervezték meg ön
magukat és ez jeb.ésértékú volt 
akkor, és az ma is. A visszate
kintés pillanataiban is előre kell 
tekintenünk, mert a feladatok 
nem lettek kisebbek. Feleky Pál, 
a VSZ Nyugdíjasok Országos 
Sz.ervez.etének elnöke, kis meg
illétődöttséggel kezdte ünnepi 
beszédét. - Bocsássátok meg 
nekem, hogy a mondandóm 
néha könnyeket csal a szemem
be. Nem tudok érzelem nélkül 
beszélni a VSZ újjászervezésé
ről. Ha visszatekintifnk az 50 
évvel ezelötti idősaba; akkor 
a jelentöségét az adja az alaku
lásnak, hogy 25 évi eltiltás után 
jött létre a szervez.et. 

Szabó Tivadar, a MÁV Rt. 
személyügyi igazgatója, meg-

eml6keá16ben- ádekes dolaok
ra hlvta fel a fiayelmet. A VSZ 
emblémájában a V betilt, mint a 
gyözelem jelképét is felfoahat
juk. Továbbiakban arr6 l uólt. 
hogy a vasút vezetése arra tölek
szik, hogy hosszú livra kössön 
megállapodást a szakszerveze
tekkel. Befeje7.ésül kijelentette: 
- A vasút nem egy vállalat a 
sok közül, amelyik bármikor 
tönkremehet, vagy újra feléleszt
het6, hanem egy olyan ipari kul
túra, amely nblkül nemcsak a 
vasutasok lennének szegényeb
bek. 

Az ünnepi gyúlés zárásaként 
dr. Márkus Imre a VSZ arany 
jelvényével tüntette ki Yisi Fe
rencet, a Magyar Vasutas nyug
díjas szerkesztöjét és Gyócsi 
Jenót, a VSZ alapító ffltitkárát. 

Gyócsi Jenó bácsi a Magyar 
Vasutas kérdésére válaszolva 
elmondta: 

- A háború után sokkal küz
delmesebb volt a vasutasok éle
te, mint most, de mégis tiszta 
szívvel, lelkesedéssel tettük a 
dolgunkat. Akkor az embereket, 
a szakszervezeti tagokat köny
nyebb volt mozgósítani. Emlék
szem, több mint tízezren tüntet
tünk a Parlament elött 1945-ben, 

munUt. kenyeret követelve. 
Abban az id6ben nem szb'ájkol
tunk, hanem ilyen és ebhez ba
mul6 demonstdci6kat smvez
dmk. Pem.e, e.rzel nem azt aka
rom mondani, hoay most is ki 
kell vinDi az embaeket az utcá-
111, ma • énlekérvényesltésnek 
mái módszereivel lehet ered
ményt el6mi. 

Yisi Ferenc kollégánk több 
mint 28 évet dolgozott aktivként 
a Magyar Y a.suta szerlcesztósé
gében. Egy kissé elfogódottá 
vál ik, amikor a hivatásáról, az 
elhivatottságról kérdeztük. 

- Nem vasutasdinasztiából 
kerültem a szakszervezetbe, de 
úgy énem, hogy újságíróként is 
iaazi vasutas vált belőlem. Egy 
érdekvédelmi lapot Imi, vagy 
szerkeszteni az kettős kihívást 
jelent, de etu!l szép ez a szak
ma. Egyrészt újságot kell csinál
ni, mint bérbol másutt, másrészt 
a humánum oldaláról kell meg
közelítoi minden témát, hiszen 
soha nem kell elfelejteni, hogy 
mi vagyunk a vasutasokért, nem 
pedig fordítva. 

A jubileum alkalmábél többen 
emléklapot vettek át a V asuta
sok Szakszervezete elnökétöl. 

TP 

Vlsl Ferenc 6tveszi az Aranyjelvényt 
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TANÚSÍTVÁNY 
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A TÜV-Zertifizierungsgemeinschaft e.V. 
ezúton igazolja, hogy a 

MÁV Vasjármü 
Járm0javit6 és Gyártó Kft. 

Szombathely 
Magyarorsúg 

a/az 
G6ptSUII ......_, KM N alumlnhl-----
gyutúa, vu6tl jirmOVek, hllJl6mOVek, clmlmotorok 

JavUaa „ korsDrGaUN 

érvényességi területen minóségbiztosítási 
rendszert vezetett be és alkalmaz. 

Egy audit során. melynek jelentés száma: 1113 

bizonyítást nyert, hogy a rendszer megfelel a 

DIN ISO 9002/ EN 29002 
�ny követelmenyáinek. 

A Vasutasok Suklanezete 
elnlklige és klzpontf atriJk
blmttsága 1995. december 6-
án eaYittes iUit tartott. ame
lyen 6rtékelte a llvl 6"1 Mr
tárvalúok eddi&i erecbúnye
tt. Az eWkd& & a atnjkbi
zottság - figyelembe v6ve a 
tárvalások sor6n eddig e16rt 
eredményeket - 6gy ftélte 
'Illet, hogy az eddigieknél ha
tékonyabb tárgyalások se
gftsépvel van mlye annak, 
hogy belátható ldln belül meg
lditésre keriiljön a JiMJ évi ke
resetfej lesztési mecáUapodás. 

Mire alapozta az elnökséa és 
a sztrájkbimttság megállapltása
it? 

Novemberben megállapodás 
jött létre a tárgyaló felek között 
az 1994. december 13-ai meg
állapodásban rögzitett teljeslt
ményjutalom második, nem ga
rantált ( 4 százalék) fészének ki
fizetése tárgyában. A munlcálta
tó megállapodásban vállalta to
vábbá, hogy a Munka törvény
könyvében 1995. szeptember 1-
jei hatállyal bevezetett távolléti 
díj helyett 1995. december 31-
ig az átlagkeresettel történö el
számolást alkalmazza. 

Vállalta továbbá - bár ez 
nem része a jövlS évi keresetfej
lesztésnek -, hogy a Vasutas 
Önkéntes Kölcsönös Kiegészítö 
Nyugdíjpénztár MÁV Rt.-vel 
munkavismnyban álló tagjainak 
- a Pénztár alapszabfdyában 
1996.január l -jei hatállyal meg
határomtt - tagdíjuk 50 száza
lékát, valamint az 50 százalékra 

MSZOSZ

SZEF 

szerződ� 

•• a vonatlcoz6 jopzaMlyok 
asinti j6nll6kokat a mUlika'vál• 
11116111&dfjénakimeként any.Ua• 
dljpénztába befi1eti. 

A uep&ember köap6o mea
bz.dett bértár&Yalások alkalm6-
val átadott jövö évi munkáltatói 
keresetfejlesztési javaslat -
10%-os alapbérfejlesztá mel
lett, amely tartalmazta a január 
l -jén esedékes soros elölépteté
seket is - mintegy 15 százalé
kos átlaakereset-növekedést 
iránymtt elö. 

Ezzel szemben a munlcáltató 
'1tal leautóbb átadott 8. sz. tár
ffalási anyagban a munkáltató 
egy 19,5 százalékos átlagos 
alapbérfejlesztést biztosltó tari
fatábla bevezetésére tett javas
latot. 

A munkáltató lehetöséget lát 
továbbá arra, hogy a jövö évi 
leakisebb személyi alapbért -
amelynek forrását központi ke
retből biztositaná - az egyéni 
körülményeket mérlegelve a je
lenlegi besorolásnál magasab
ban, 1500-1800 forint között 
állapitsa meg a munkáltatói jog
kör gyakorlója egyetértésben a 
vele partner szakszervezeti szer
vekkel. Ez az intézkedés mint
egy 1 OOO MÁ V-dolgomt érinte
ne. 

A javaslat szerint a munkál
tató a jövő évtől a vontatási és 
forgalmi utazók részére is biz
tosítani kívánja az 1200 forin
tos adómentes étkezési hozzájá
rulást. 

A javaslatban szerepel továb
bá egy 5 százalékos garantált tel-

jesltmáiyjU1alom - '� vüutunapi 6t 2 'Siit.a16k. tt. 
amberi kdi�-. tov6b-
116 - dec:embai kifiw!m' � 
ety 2 sdzal61ros, • 1996. 6vi 
üzle\i terv teljesitúét61 tü116 
teljesltméoyj-1om hffe.-. 

Az elnökséa és a szlrájkbizot
séa úaY ftélte mea, ho_gr. az ed
dia megköt6tt részmegailapodá
sok, valamint a munkáltatl>nak 
á bérfejlesztés mértekére vonat
kozó ajánlltában bekövetkezett 
pozitlv válto2ás- m6& akkor is, 
ha ez a változás nem érte el a 
Vasutasok S7.akszerveiete által 
kívánatosnak tartott mért6kot . 
A VSZ-elnöksq és a központi 
sztrájkbi1.0ttság vélem�;: rint a MÁV Rt. és az 
viseleti szervezetek között lét
rejött, a hatékonyabb tárgyalá
sokat célzó megállapodú rövid 
idön belül lehetövé tesz egy 
olyan bérmegállapodást, amely 
- leszámitva a legnehezebb 
megélhetési körülményekkel 
küszködő vasutas dolgomkat -
egyetlen, foglalkoztatási csopor
tot sem részesit előnyben a töb
biek rovására, hanem a vasutas
ságot, mint egységes egészt érin
ti pozitívan. 

Természetesen a kedvezlS elö
jelek ellenére is elöállbat az a 
nemkívánatos helyzet, hogy nem 
jön létre belátható idön belül egy 
ilyen típusú megállapodás, er.ért 
az elnökség és  a Központi 
Sztrájkbizottság december 20-
ára összehívta a Vasutasok Szak
szervezete V álasztmányát, 
amelynek jogköre kiterjed a 
sztrájk meghirdetésére is. 

900 EZER FORINTOS JÖVEDELEM 
FE�I,f: 48 SZÁZALtK AZ ADÓ 

A«Jónagybatalom lettünk 
Végleaesen eldölt, hoay 1996-ban a középréteaeket IeDdkivüli 

módon megterbellS új személyi jövedelemadó tábla lép életbe. Bér a 
parlamentben a költséavetés véasmvadsa méa hátravan, 11akorla
tilaa nincs nqy esély arra, hoay a sok-mk vmw:ió után módosltsélc 
a mostanit Hiszen azok a képviselök, akik a név sminti szavuás
kor igent mondtak m, várhatóan kés6bb sem változtatjjk mea véle
ményüket. 

Dr. Vámosi Nagy Szabolcs, az Adó- és Pénzügyi Ellenönési Hi
vatal fflosztályvezet6je szerint egyénilca a következiiképpen lehet 
majd kiszámltaoi a fizetendö adót: 

1. Az alkalmazottak ad6Ja: 
A bérjövedelem adótáblája vonatkozik ene a Jétepe, mivel 6k -

a vállalkomkkal ellentétben - nem frhamak le az adójukból k:ülön
bözlS költséaeket. Ennek meafele16en például oay ádaaos. évi 
SOO ezer forintos, alkalmazotti bér 1itáo íszeten� adó: 58 OOO + 
38 SOO = 97 400 Ft 

2. A villalkorók szja-ja: 
Rájuk az összjövedelem adótábla vonatkozik. lgy például 6vi 

500 ezer forintos jövedelem után 103 500 + (120 OOO x 0,4) = 
151 500 forintot adózik. 

3. Alkalmamtt, de más Jövedelme Is van: 
Ebben az esetben kissé bonyolultabb a számolás, mivel az összjö

vedelem adótábláját és a bérjövedelem adótábláját is figyelembe 
kell venni. Ha valakinek az éves 500 ezer forintos összjövedelmé
ből 300 ezer forint munkavismnyb61 aánnazik, 200 ezer pedig egyéb 
tevékenységből, akkor első lépésként ki kell számolni a 300 ezer 
forintra eső adót a bérjövedelem adótáblája szerint: 

14 100 + (50 OOO x 0,32) = 30 100 
Ezután ki kell számolnia a 300 ezer forint adóvonzatát fagy is, 

mintha az is vállalkozásból származna: ez 47 SOO + (80 OOO x 0,35) 
= 75 500 forint. A kettö különbségét (75 500 - 30 100 = 45 400) 
ezután smromi kell a 300 ezer és az összjövedelem (SOO ezer) ará
nyával, azaz: 45 400 x 0,6 = 27 240 

Ennyit kell tehát kivonnia abból az összeaból, amely abban az 
esetben lenne a tizetendö adó, ha az 500 ezer forint kiz6rólaa vállal
komból származna. 

Tehát a tényleaeseo tizeteod6 adó: 
151soo ...... 21240 = 124 260 fotint 
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MÁRI GÁBOR: A VSZ SZEGEDI TB-TITKÁRA 

Bizalom vagy válság 
Avagy miért veszítette cl a vasutasság a bizalmát 

A bizalom & a vildg szava- Ez.ek után miért csodilkozik 
lnk jelentWt nem keU megke- bárki amiatt, hogy nincs meg a 
raniink az trtelmezf k&Ju.ó- szükséges bizalom? Mindez 
drban. Mind a kit u6 tartal- mibe került eddig ennek a vál-
ma könnyen me1hadrozbató, lalatoak? Ki meri és ki tudja ezt 
hiszen k6zlamertek. A biza- i'ssz.eszámol11i? Erre - több ok 
lomról tudjuk, hogy egy na- miatt - én sem vállalkozom. 
gyon nehezen megszerezhet6 Egyben viszont biztos vagyok: 
& talin még nehezebben meg- a vasutas 1996. évre várt bér-
tartható fogalom, mfg a vAls,g fejlesztését bizonyára fedemi le-
mAr egy-két évtlude „begy6- betne ebből. Séit még az is le-
nizött" hétköznapjainkba. bet, hogy futná motivációra is ... 

Napjainkban mind gyalcrab- Napjainkban változott-e és 
ban találkozhatunk 87281 a szó- mennyiben a bely1.et? Me&látá-
össz.etételle1, hogy ,,bizalmi vál- som szerint nem. Továbbra is a 
ság". Sajnos, ez a fogalom át- .,szervezői iizletág" a vállalat 
hatja az egész politikai felépít- legeredményesebb vállalkozása. 
ményünket és mindennapos, bár Szeretném leszögezni, nem 
nehezen megtűrt „vendég". Köz- vagyok szervezésellenes. Szúk-
és politikai életünk jelen állapo- ségességét és a szervez:és jelen-
tát Hegedús Zsuzsa szociológus téiségét elismerem, ugyanakkor 
fogalmazta meg a legtalálóbban: a vasútnál mindenekeléitt a cé-
,, ... Magyarországnak az a sze- lok egyértelmú meghatározását 
rencséje, hogy fejlettebb a tár- tartom a legfontosabbnak. Ná-
sadalma, mint a politikai elit- lunk a szervezést nem az alap-
je ... " E1.en megállapításával, saj- tevékenység teszi szükségszerú-
nos, nem lehet vitatkomi. vé, hanem a vállalat gaulálko-

Ösztönösen merül fül az em- dása motiválja. Mindezzel, 
berben a kérdés. Ha országosan azonban, évek óta nem lehet 
ilyen a helyzet, mi a tapasztalat sokkolni a vasutast. Meg kelle-
a vállalaton belül. A kérdésre ne próbálni például két szerve-
tömör válasz adható. Sajnos, az zés között levegéit venni, eréit 
országos képnél semmivel sem gyűjteni és talán az alaptevé-
jobb állapotok uralkodnak a kenységre nagyobb figyelmet 
MÁV Rt.-nél. Hogyan jutottunk fordítani. A legutóbbi - sajnos, 
el eddig, mi vezetett el idáig? nagyon rövid - levegéivételnyi 
Röviden válaszolva: a több évre szünetre 1994. március és 1994. 
visszanyúló „szisztematikus s1.eptember között volt lehetéisé-
munkávaf' jutottunk el a mai ge a vasútnak. Ebben az idéiszak-
kétes értékú helyzethez. Ennek ban nem volt szervez:ési elkép-
számos okát lehetne felsorolni, zelés, de ve1.etéi sem. Hogyan is 
amelynek - s1.erintem - ob- éltük ezt túl? 
jektív és szubjektív elemei is Ma érdekes jelenség részesei 
vannak. E1.ek közül - nem tö- vagyunk. A vállalat függc51eges 
rekedve a teljességre - néhá- .,felszeletelése" történik.., az irá-
nyat kiemelek. nyitási szintek csökkentésével. 

A bizalmi válság kialakulásá- A vezetés szerint a hatáskörök 
ban mindenképpen hatással volt összemosódnak. Azt is tudni vé-
az ország gazdasági helyzetéból lik, hogy az üzletigazgatóságo-
llllódó vállalati teljultmlnyeinlc kon " ... fon,,dll1 adatgyújtú;, 
alah,lása, amely az utóbbi kö- öuutolás;, továbbpolldzd.rl ae-
zol tiz 6vet jellemezte. A gaz- repkör alaDlt Id •.. " Ezt a mon-
dasági környezet változásaira a datot ta16n egy kis caipbl6dés-
vállalat vezetése Altai keresett, sel úgy tudúm befejezni, hogy 
taWt és adott vála.uok szolgál- ... a111ib6I jól •e1ll111k az 
tak ri a bizalmatlan1ágra. A Andráuy úton. De nem hinoán, 
miértek keresése ta16n 8Zl.8I kez- hogy egymisra bllcoe mutopt-
d6dbet, hogy az elmúlt közel tiz ni a különböz:ö szinteknek. 
évben mennyi új vezet6je volt a Mindegyiknek a savAt dolpt bl-
vállalatnak. Ez önmagában m6g leoe tenni. Vmnalt perae mit-
nem lett volna baj., A bajok ott i&alt, ahol ezt el tudj6k k6pzol-
és akkor kezd6dtek, .amikor az ni és vannak olyanok, ahol ezt 
egymút követ6 személycseréket · ránálomoak tartják. Bgy tály: 
a megváltást jósoló, .,ü&yeletes" éltünk mir olyan id6szakban -
koncepciók is követték. Ki nem 6s nom is olyan régen - ami-
emlékezik a kitörési stratégiára, kor három lépcs6nek mondtuk a 
a közelmúlt „MÁV 2000"-re. négyet. Így lehet, hogy most a 
Ma ,,a MÁY Rt. megújításának báromlépcs6s múködik k6tlép-
modentizációs programja 1995- cséis gyanánt. A legnagyobb 
1998" című elképzelés az ügye- problémát az jelenti, hogy itt 
letes ,,megváltó" koncepció. végül is nem lépcs6k vannak, 

Sajnos, a különböz:ö ellcépze- hanem EMBEREK. 
lések a vállalat számára szerény A szaks:rervezeti tapasztalato-
eredménnyel jártak. Kitalálóik kat munkáltatói oldalon általá-
tévedhetetlennek hitték magu- ban fenntartással fogadják. Mi 
kat. El.ek az elk6pzel6sek tisza- már túléltünk egy .,k6tl6pcs6s 
virág-életűek voltak. Csak addig irányitási rendsz.ert". Mint abo-
tartottak, mfg kigondolóik híva- gyan bebizonyosodott, hoay a 
talban voltak. Az elképzelések Vasutasok Szakszervezetét sem 
megdőltek, feledésbe meriiltek, lehetett centrálisan a Benczúr 
mindenféle vezetéii tréningek, utcából irányítani. Me&jósolha-
szines és jó min6ségú brosúrák tom, ho&Y ennek az intél.kedés-
ellenére. nelc 1em lesz 1emmi haszna. Lel-

Ez.ek után miért csodálkomak ki sz.emeimmel mir látni v61em, 
azon, hogy a vezetettek elvesz- hogy a stratégák tervez:ö aszta-
tett6k bizalmukat a vezet6k lán az egylépcsó1 rendsur ki-
irint. munkálásán fáradomak. Sejtem 

Ezt a vállalatot már ,,Jceruz- a szervezés végeredmény6t is. 
tül-lauul IIM/dgltottálf. A vas- Lesz egy Budapest központú 
utas lassan már ett6l is ,.,n,gár- vasút és isten tudja hány iaaz-
fert6zötti" váll. Az átvilágftá- gatósággal, és már van egy vi-
lOkkal az egyes szervezeti intéz- dék, ahol a létszámcsökken6s, 
kedéseket tudományosan(?) is 16tszámcsökkentés r6me és té-
ipzolni aerett& volna. Senki nye mindennapos. 
el n• aámoltana a wzetóut Nem mindegy, tehát, ho&Y 
az ivtiutlu /elel6llensigekirt, ez.etet az wtézlcedáeket, mik6nt 
a mostar11161qbcvallottroaz készftik el6, milyen iltemea6&-
clih11E11J 6rt. Bne minclia 11161q ,e1. Modellezit-e 1Z in� 
-• mindmkorieW mm6 ve- leket. sámolnalt-e uok ...._ 
•ao· 111m-az idtJá val? 
• fi .., adoU "'1aa1. B1151 A NJuakn4I tejlcltebb onzi-

1 baiv• a Rli k6- 10k az olft61zftl1 muakúa a 
fi ....,. 6a -. milyent6a6I 16Dy„oND na-

_,...,..._ aobbid&áfioelaNltbdlla-.., 
.._MiYilzonlO&Y ........ 

akarunk mindent megoldani. A 
mi vasutunknál három hónap 
elegeoc:16 arra, hogy bimnyitsák 
a regionális üzletvezetéiségek 
létjogosultságukat. Séit azt is 
megkockáztatom, lehet, hogy 
nem is kívánc:;iak a kísérlet va
lóságos eredményére. 

érdemes lenne azon is elgon
dolkodni, hogy a különböz:ö in
tél.kedéseknek kik voltak a ha
szooélvez:öi. Kiknek volt az ér
deke p6ldául a szem6lykocsi
tilzlftisi tcv&eoy�g bérbeadá
sa, a tcberkocsipark drasztikus 
lecsökkentése, a h\lt6tocsipark 
felszámolása és igy tovább. Va
lahol haUottam, hogy az orszá
got nem a külföldi t6ke, a vas
utat pedig nem a különböl.6 kor
mán)'Dtok vasúthoz való viszo
nya juttatta oda, ahol van, hanem 
az utóbbi esetben a vasutas. Biz
tos vagyok abban, ho&Y ez.etet 
a koll6gákat nem a vágányok 
között kell keresni ... 

Viszont, ha ennek van mini
mális iaazúgtartalmá, akkor 
miért caocWkomak, hogy a vas
utaokban elvesz.ett a bizalom! 

Gondolom, ez.ek ut6n vem6-
ellmeaég1el lehet enaem mcg
védolni. Nem ez volt a célom. 
én csak lefrtam a véleménye
met. 

Bár lehet, hogy az én intelli
genciabányadosom szobab6-
m6rs6kleten van - Szent
ayörgyi Tamás úr sz.erint (Vas
utas Vilq októberi lapmmábao 
kifejtett v6lemény)- de én már 
sejtem, miért nincs bizalom a 
vasutasban. 

JELENTÉS A HIRÖS VÁROSBÓL 

Növekvő taglétszám 
Keakemit 6Uomú - & a bom tartozó uolg6latl helyek 
alkotta - VSZ alapszervezete az onúg olyan VSZ alap
aervaetel köd tartozik, ahol ebben az esztendőben Is emel
kedett a taglitsúm. 

Az 6v elején 13S taggal - friss erovel és elkeseredéssel -
kezdtünk neki í.Jad"8ink megoldásához. Mára már 3 7 taggal 
többen vagyunk. Az év vég6bez közeledve -mikor a vég1.ett 
munka mmvetéle is meatö�ik - meaillapftbatjuk, hogy 
kibhött céljainkat meaoldottuk. V'1aszlott tism6gvisel6ink és 
a 10rainkba tartomk u6rt dol&oZlak a mbzav"=7.etben, hogy 
biztos mcg61betést 6s foalalkoztatási biztonságot teremtsenek. 
Az ered""11ya nem ma-adtak el. Bu.cl meabecsiilést szerez
tünk a Vasutu,lr Szaksmvezet6oek azok kör6>en, akik biza
lommal fordulcalt feláak. 

A dn ádekv6clelmi szervnetekkel is i&Yekmmk egyritllllM
lödll;, akikkel mi a jöv6ben is korreb kapcM,latokra tördcszímk 
Han:oltunk la&sá&unk •• belyi ,,_,, '& &dekeinek &vény
re jvaaet ttrt ,avezedink minden szin�. Nyitottak voltunk 
és vaayunk tqjaink problánii imnl Bz.eket saj6t hatáskörben, 
vqy a mqfele16 fl,nunokat megkeresve 61 annak segitség6t 
káve oldoauk meg. 

S1.alcmrvaeti alapacrvczctiin 6lcto nem clllk a harcok és 
a problán6t 611-icb!Wban merül ki, nem clllk emi fáradozunk. 

Ma már bqyomúyt teremtve aervezünk különböl.6 ud
wa1hlye.r üci6kat .. l1Y voh a1'r alaa- 61 cukarvásár, sz.em
nilis term6kek akciója, az ilnnepck közelcdt6vel 1zaloncukor 
akció és IOIOlbaaném még a többi goodotkodó bqyoméoyt is. 

J. szalrm,rvezetünlt beW 61et&61 a tqságot igyekszünk egyre 
alaposabban dj&oztami. Ebben seaf11égünkre volt az oktatás 
mepz.ervezáe és remajilk, a rendueress6 viló tisztségvisel6i 
tájamtatók ii. 

Célkitaz.áOnk - amelyet hosszú tivoo szeretnénk megva
lósftani - az, hogy • IOl'ainkba tartom taaok - bizalmM to
vábbra is élvezve - érdekeit k6pviselbeuük a helyi és az or
mgos f6nimokon. 

Smkszavezetünk tovibbla is nyitott & virjuk sorainkba am
kat a koll6a&at. akik úgy ázik, a mi u.ervezetünkben biztos 
1'maszra tal6lnak. Kömttiink. 

P6sztor Géza 
szb-tag 

1995. DECEMBER 15. 

Nemcsak 
gyalogtúra 

A VSZ Szegedi Terilletl lfj6-
s6&1 T•gozat 6-1 lelka alap
szenezet iltal deleg61t kill
clöttb61 611. .,Lefedi" a vas6t 
teljes szakmai palettij6t. Mea
ta161bat6 közöttünk a foraal
ml azolgilattev6t61, a koal-
reazortoson kereaztül a mfr
nöklg a legtöbb vasúti szakma. 

A szakszervezeti titkárom 3 
éve megkeresett, hogy vállal
nék-e valamilyen munkát az 
alapszervezetben. Véleménye 
szerint eljött az ideje, hogy el
fogadhatóbbá és „eladhatóvá" 
tegyük a mi szakszervezetünket 
is. 

Ekkor még csak különböl.6 
term6szetjárásokra, gyalogtú
rákra csábítottam a kollégáimat. 
El.eket az alapszervel.et támoga
tásával szerveztük meg. Azóta 
azonban már nemcsak a szóra
kozást keressük a sz.akszerve1.eti 
munkában, hanem megpróbá
lunk még hasznosabb tagjává 
lenni a szervezetünknek. 

A többi ifjúsági tagozatos kol
légám is hasonlóan nyerte el az 
alapszervezetének megbízatását. 

Mivel még fiatalok vagyunk, 
szivesen élünk a képzés és az 
oktatás kínálta lebetéiségekkel. 
Több tagunk vett részt VSZ, 
KOB által szervezett oktatáso
kon. Az egészet lezáró vetélke
d6n a szegedi területet az ifjú
sá&i tagozat csapata képviselte 
az országos döntc5ben, ahol a 
harmadik helyezést szereztük 
meg. 

Elc5adásokat szervezünk a te
rületi ülések után. Legutóbb pél
dául a környezetvédelem a v• 
út keretein belül témaköd:t Mó
szllros Gywi "vezette el6". 

Szervezzük területünkön a 
VSZ által szervezett sportvene
nyek eléiselejtcl.6it. 

Az iiz.emi tanácsi v6laszd10k 
alkalmával a Vasutasok S7.alc
szervezetét reklámoztuk. 

Az osztrák vasutak itjúliai 
szakszervezetének me&hivúit 
elfogadva a télen Ausztriiban 
jártunk. Nyáron pedia 1Yalogtú
rán voltunk a Magas-Tériban az 
itjúsigi tagozat többi területi 
csoportjával enütt. (Alföldi 
embereknek csodálatos 6lmény 
volt a hegyeket járni.) 

őssul ismét Ausztriában jut 
a VSZ Ifjúsági Tqozaaánalt de
leaációja, ahol sok tapasztalat
tal gazdagodtunk ... 

A hagyományos Erzsébet-bál 
megrendezésébe is belefoly
tunk ... (megérte!) 

Fekete Lajos 
VSZ ll}ús,gl Tagozat 

A ,,MEZEI SZAKSZERVEZETI TAGOK" ÉRDEKLŐDÉSÉT IS FELKELTETTÉK 

R'&I ad6n61ot törlesztett a 
Vasutasok Szakszenezete, 
amikor afb iny r6termett 
tlatMlvllellvel 1994-bea Nt
rellom a K'Pml N Oktatúl 
Blzottd&ot (KOB). Ez a bl
llOttlq arra v6Ualko110t'9 bo17 
saerveae a azaksaervaetl ta-
101', � UpaWt, S 
u oktatúukn lriayita a fl-
17elmet. Ez tela6t ,.rial acl6t
d&", mert 1989 6ta rtDclue
res, mlDdeue klterjecll itfo-
16 lameretny6jtú aem volt a 
aerveaeteD NIIU. Pecll& a de
mokntlkua lalyamatok, a ••pi 
� a IIIIDdeDDapl fJet 
dltoúaal 1Ddokoltt6 tett6k 
volDa az lamweta■ya1ok ro
lyamatol 6tadidt, ltoayolult 
kfnH11k ma17arizadt. 

A Szeaed Területi Bimttá-
100 1994 aeptembcriben mea
azorveztiilt 6s beinclltottuk az 
alapmrvaeli ipnyeknet mea
,..., k6p:rát. Az ... .,_ 
W,•H11lbt i,11Jm616a, DaD
cm qy&ajta amaz ismont-
8DYII 4k1f lra bdlll •• lla
- Meemfbvk II olhdllo
bt ... ii. 11ou up1 ,,,_ •
fo,..,c161a1 i1 aol16JJuat. 

Elet diktálta tematika 
Egy-egy kook:rlJt problána hllt
krit, bell6 tartalmllt szakmnt
en 6rthet6en meamagyarúzuk. 
A szalrszervemi tapq iaénye 
is ez volt, himn rq6ta Da&YOD 
kevá táj6koztatú jutott el az 
elmúlt öt 6v alatt a vuutassi& 
sáles töme1eihez. 

A közpo11ti irtútyelwut & a 
tagq ighlydt öazbanaba hoz
va 1994 szeptembere á 199.S 
6prilisa között bal t6m6ban CIO
m6ponti jelleaael mepzervez
tük és beindftottuk központi el6-
ad6kbl á sz:akák1kkel a mik
szervezeti ta1ot képzés6t. Az 
el6edúok tartalma, szlnvooala 
6s a hllttámqyázatok mind
mind &lnDCÜII nyújtottak arra, 
hogy nem csak kezdeti fell6n10-
llast kellett elkönyvelni, hanem 
eJY természeta emberi iJ6nyt. 
&egetl,118táaoba,� 
KiduMakr�ikoa�0-
2.S kotl616nk meajeleD"6vol 
sdmol1unk, belyeue rmdlm.• 
„ 30-3.S � YOll jelcll. 

Az dtiwlb 1995 .... 
--c:dck•S&.•,_,· 
...,, ..,.,,,._., 1 .......... 
:ai,16 Jmmc,�""""""' 
1111.rotaz __...,_ 

vibb növelték. Szerencsés do
loanak tűnt, hogy a ,,kötelezó 
tananyag" (Szerve1.eti élet kér
d6sei, munkajog, üzemi taná
c10k ... j mellett napi informá
ció, aktualitásokat is magában 
i>glaló ismeretanyaggal, annak 
magyarázataival, irásos kiad
v6nyokkal is tudtunk szolgálni. 
ÚIY aondolom, ez elérte a cél
jit. Ha a kezdeményezést, moz
&6sitást, a lebonyolítást, a részt
vev61c magas számM értékeljük 
- és itt döntéi a VSZ tagságá
nak és az oktatásokon jelen tevéik 
v6leménye -, megérte a befek
tetett munka. 

Bllc5sorban tisztségvisel6knek 
hirdettük meg területünkön a 
k6pzést, de az elóadások szinvo
oal6nalt és a hiteles tájékoztatás
nak hamar ,,bfre ment", fgy az 
61aejöveteleken egyre több 
,.eayaent mksurvezeti tag" is 
jelen volt. A ,.sikerekhez" Da&Y· 
ban hozzíj6rullak az alapaerve
lleti titirok is, akik ft1ymond 
.vev& vohllc", vett61c a firad
-,ot, mozaólltoedk • ,,mezei" 
..,_.,alti taaot is. 

Kezdem6ayoz6s - lebonyo-

lilás - végeredmény, tehát tel
jes silce"el járt. Az eléil.6 6v bd
vez:ö tapasztalatán felbuzdulva 
1995-1996-ban módositásokkal, 
tapasztalatokkal gazdagabban 
tovább folytatjuk ez irányú tevé
kenységünket. 

Az élet diktálta új témakörök 
kerültek programunkba. A VSZ 
soron kíviili kongresm,sának 
határozatai, azok v6grebajtása, a 
közgazdasági fogalmak, a vasút 
szerkezeti, szervezeti átalakitá
sa, a napi aktualitások, háttir 
információk stb. Mindehhez en5t 
és bitet ad Pál apostol levele, 
melyet a kolossébeliekhez iot6-
zett· .. A hit és mit tanilunlc int
wn minden embert, ú oktatván 
minden embert bölcseuiggel, 
hogy az megpróbáljon a tökile

teuig felé haladni." Ha nem is 
tudunk e képz:ésben, oktatésban 
tök61eteset alkotni, de a társadal
mi változások sra k6nyszaite
nek bennünket, hogy a megkei
dett muitit a taasáa 6rdekSMn 

tov6bb i>lywsuk. 
cse1a, .... 

Sze&ecl TeriUell B ...... 
Utkinelyea. 
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INTERJÚ SZŰCS SÁNDORRAL HÁROMOLDALÚ EGYEZTETÉS NORVÉGIÁBAN 

Türelem és megértés Cél: a szociális jólét 
A legnagyobb öröm másokon segíteni 

Az utóbbi néhány évben a 
MÁV berkeiben mind többen 
Ismerhették meg személyesen 
Szíics Sindort, a sdrnyaske
rék h6sét, aki 1956 nehéz nap
jaiban Záhony állomásf6nöke
ként az ott szolgáló vasutasok
kal közösen hátráltatta a szov
jet csapatok beözönlését. Ne
kem új hazája fővárosában, a 
norvégiai Oslóban adatott meg 
a szerencse, hogy Interjút ké
az(thettem a már hetvenhét 
fves, de ma II jó er6ben lév6 
vasutassal. Sanyi bácsit nem a 
régmúlt dolgokról kérdeztem, 
hiszen élete történetét Filep 
Tibor A vasútért mindhalálig 
c{m(i könyve dokumentumok
kal alátámasztva bemutatja. 
Sokkal Inkább érdekelt szemé
lyisége és azok a tapasztalatok 
amelyeket Norvégiában, Euró
pa egyik legolajozottabban 
m6köd6 demokrác iájában 
gylljtött össze, mint a Norvég 
Allamvasutak egyik magas 
rangú vezetője. 

- A gyóri Műszaki Főiskolán 
1992-ben találkoztunk először 
egy fórumon, amelyet a fiatal 
vasúti vezetőknek rendeztek. Na
pirenden akkor a MÁV átalalá
tása szerepelt. Sanyi bácsi elő
adása annyira megkapott, hogy 
a mai napig is követendő példa
ként emlegetem az általa /cépvi
selt vezetői szemléletet. 

- A vasút pozícióit meg kell 
őrizni. A MÁV, ma már mint 
részvénytársaság rákényszerül 
arra, hogy versenybe szálljon a 
fuvarpiac meghódításáért. Be 
kell látni, a Magyar Államvas-

Vállalkozunk: 

utak többé 
nem hatóság, 
hanem smlgál
tató vállalat. 
Az átalakítás 
elkerülhetet
len, de nem 
mindegy, hogy 
miként viszik 
végbe. Vétek 
lenne például 
egyetlen vasút
vonalat is be
zárni, vagy a 
munkavállalók 
véleményét fi
gyelmen kívül 
hagyni. 

- Úgy tu
dom. a Norvég 
Államvasutak 
hasonló átala
kításon esett 
át. Talán azzal 
a különbség
gel, hogy a 
karcsúsítás na
gyon komoly 
műszaki fej
lesztéssel pá

rosult. Joggal lehetünk biiszlcék 
a"a· hogy a világon egyedülál
ló oslói jöpályaudvar és a hozzá 
tartozó létesítmények technoló
giáját magyar ember tervezte. 

� Közel negyven pályázó 
közül választottak ki erre a meg
tisztelő feladatra. Ezer és ezer 
műszaki és szervezési akadályt 
kellett munkatársaimmal leküz
denünk. Az összes erőpróba kö
zül mégis arra vagyok a legbüsz
kébb, hogy mindig sikerült a jó 
ügy mellé állítani az új techno
lógiát használó vasutasokat is. 
Rengeteg türelem és meaértés 
kell az emberekhez, hiszen sen
ki sem szereti a váltowokat. 
Amikor például egy részterv 
összeállt, mindig megkértük a 
munkásokat is, mondják el a 
véleményüket. A tolatásvu.etók, 
a kocsivizsgálók gyakran b(vták 
fel a figyelmünket olyan fontos 
részletekre, ami javltott elkép
zeléseinken. Gyakran vittem 
magammal külföldi tanulmány
útjaimra 57.aksz.ervezcti bimlmi
alcat is. Ők nagyon meglcönnyl
tették a dolgom. Hazatérve se
gítettek meggyőzni a vasutaso
kat a máshol használt munka
módszerek elönyein51. Meaayő
wdésem, hogy a szakszerveze
tek megnyerése nélkül nem tud
tam volna eleget tenni az elvá
rásoknak. 

- Úgy tudom, nem csak szak
mai tudását ismerték el, hanem 
ami csak keveseknek adatott meg 
idegenben, szakszervezeti tiszt
ségviselővé is választották. 

- A Norvég Vasutas Szak
szervezet srovetségként múkö-

dik. A Vasutas Mérnökök Orszá
gos Szakszervezetének elnöke
ként a szövetség vezetóségében 
tizenkét évig dolgozhattam. 
Mindig baloldali érzelmű ember 
voltam, méghozzá szociálde
molaala. Ez Norvégiában tenné
szetes, hiszen itt ennek nagy 
hagyománya van. A vei.etök és 
beosztottak egymást segítve lát
ják el feladataikat. Nem volt 
nehéz beilleszkednem olyan kö-
7.Össégbe, ahol az ösuefogás és 
egymás tisztelete természetes 
része a mindennapoknak. Saj
nos, ez otthon, Magyarországon 
- néhány példát leszámítva -
még nincs teljesen így. 

- A MÁV-nál jelenleg is több 
szakszervezet működik. A veze
tők köztük kénytelenek egyensú
lyozni. 

- A demokráciákban tiszte
lik a szabadságjogot, a szabad 
szervezkedés lehetőségét, tehát 
nem lehet és nem is szabad el
rendelni, hogy egy szaksi.erve
zet legyen. Ugyanakkor logiku
san kellene gondolkodni. A vas
utasság megosztottságával gyen
gül az ereje. Mi még azt tanul
tuk: Egységben az erö, és ez így 
is van. Azt hallottam például, 
hogy több állomásfőnök és ve
zetö kilépett a szaksz.ervezetból, 
hogy részrehajlással ne vádol
hassák őket. Ez az érv az én si.e
memben nem indok. A vezetök 
is alkalmazottak és nem tulajdo
nosok. Nekik is színt kellene 
vallaniuk. Záhonyban állomás
fönökként is szakszervezeti tag 
voltam él taa va,gyok ma is. Ez 
sohasem aétolt, inkább seaitett 
munkúnban. 

- A Sanyi bácsi éJeth bemM
tató könyvből tudom, Jiogy sok 
szenvedésen ment át. Hogyan 
gondol viuz.a életére? 

- Elértem amit akartam. 
Nem bántam meg semmit. Fel
emelt fejjel járhatok, mert sen
kit sem bántottam. Szlvesen 
gondolok vissu a Záhonyban 
töltött n'elae. Amikor lehetett, 
meaballaattam a dolgozók prob
lémáit Mindig igyekeztem se
gíten� hisz ha az ember mqá
val cipeli maaáoéleti aondjait, 
dolaomi sem tud rendesen. Ne
kem most is az a leanagyobb 
élve=, ha örömöt tudok sz.erez
ni másoknak. Minden ma1Yar 
embert egyformán sz.eretek és 
pióbálok seglteoi. Már négyszer 
nyilvánltottak halottnak, de ad

_ dig nem halhatok meg, amíg 
nem látom jobb helyzetben ezt 
a népet. 

- Ehhez kívánunk sok erót és 
egészséget Szúcs Sándornak! 

(kar,csony) 

MÁ V DEBRECENI 
JÁR MŰJAVÍTÓ KFT. 

4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 

- vasúti tartálykocsik bérbeadására 
- vasúti tartály- és teherkocsik futó-, részleg- és fóvizsgálatára 
- nyitott és különleges kialakítású teherkocsik (kamionszállító), 

tartálykocsik, tartálytest gyártására 
- vasúti teherkocsi-alkatrészek és fődarabok gyártás,ra, javítására 

(légféktömlók, laprugók, ütközők stb.) 
- vasútüzemi célú, muzeális, nosztalgiakocsik felújítására 
- daruk, tolópadok, acélszerkezetek gyártására, javítására. 

Felvi"gosítás: Vállalkozási osztály 
Tel.: 52-346-800/283, fax: 52-314-725 

Vasúti telefon: 03-29-86 

,,Hogy mcgspórolhassunk néhány évet..." 

Amkban az or
s z á g o k b a n ,  
ahol a demok
r,c1a és a nak
szervuetek az 
elm 61t htlze
dekben t6retle
n ül fejl6dhet
tek, érdek16-
déssel és seg(t6 
szándékkal fi
gyelik a közép
kelet európai 
országok b
dekegyeztetésl 
eredményeit. E 
segU6sdndék 
megnyilvánulá
saként a Nor
vég Szakszer
vei.etl Szövetség tanulmányút
ra h(vta meg a Magyar Szak
szervei.etek Országos Szövet
ségéhez tartozó tagszervezetek 
tli.enkét munkatársát. A no
vember végi egyhetes klnttar
tózkodásunk alatt átfogó képet 
kaptunk a norvég tánadalom 
helyzetér61, az ott folyó szak
szervezeti munUról. 

A norvégiai magas életszínvo
nalat a szalcsz.ervei.etek a régóta 
múlcödő háromoldalú egyezteté
si rendszernek tulajdonítják, 
amit más szóval tripartiz
musnak, vagy északi modellnek 
is hívnak. A norvég munkavál
lalók már a múlt száz.ad végén 
- több európai országgal egy 
időben - felismerték, hogy ér
dekeiket csak öur.efog/wal tud
ják fmayeátmi. M<';r.plmaikat 
azonbaa clllk 1935-bm i1mert& 
el a dolgozók t&vény• képvi
selőjének. Ez a dátum egyben 
fordt,/atot is jelentett a norvéa 
gazdaúg életében. 

Ke7.detben a szakszervezetek 
elsósorban csak a magasabb bé
rekért folytatták harcukat, ame
lyet kés6bb kiterjemettek a fog
lalkoztatás mis elemeire is, pél
dául a munkaidő tartamára, 
munkavédelemre, és ezeket a 
kollektív szem5déselcben rögzf
tették. Ezt a folyamatot tenné
szetesen a muobbarc klaazikus 
elemei, tvntetúek él sztrájkok ia 
lcfsért&. A hetveoes-nyok:v1D81 
években kialakult az érdek
egyeztetés új rendszere, a 
tripartiZllliu. A muolcav'1lalói és 
,,mnbadói szervu.etek eayczte
tésébe bevonták az illamot is. 
Ekkor már sokkal többr61 volt 
57.Ó, mint eaynenl bérhan:ról. 
Szinte az egúz gazda.rágot át
fogó szabá/yozórendner bizto-

KSZSZNSZ 

Nemzetközi 
konferencia 

1996-ban 
A Közlekedési Szakszerve
zetek Nemzetközi Szövet
sége (KSZSZNSZ) fötitká
ra, Tóth József, hivatalos 
látogatást tett a KSZSZNSZ 
ügyvezeti! elnökénél, Naser 
Zarif Mouhrez úrnál, a 571-
riai Damaszkuszban. Meg
beszéléseik eredményekép
pen a KSZSZNSZ soron kö
vetkei.6 nemzetközi konfe
renciáját 1996 első negyed
évében tartják meg Kuvait
ban. Itt napirendre kerül az 
utóbbi öt évben végzett 
munka elemzése és az elkö
vetkezendd évek feladatai
nak meghatározása. Napi
rendre tűzik a szállítási és 
közlekedési iparág aktuális 
kérdéseit. Elemezni akarják 
a ,,a közlekedés és a szállí
tás területén alkalmazott 
dolgozóknak az egész vi
lágra kiterjedő változások 
előtt álló hely7.etét". Terve
ik szerint megtárgyalják a 
KSZSZNSZ pénzügyi hely
zetét, továbbá módosltani 
szeretnék az alapszabályu
kat. 

sítja a konfliktusok nélküli ér
dekegyeztetést és a szociális pi
acgazdaság töretlen fejlődését. 
Ennek kösronhetóen ma Norvé
gia Európa egyik leggazdagabb 
országává vált. 

Melyek a háromoldalú 
egyeztetés fóöb elemei? 
Házigazdáink elsőként az egy-

séges és erős szakszervezeti 
mozgalmat nevezték meg. E nél
kül nem jöhetett volna létre a 
t6ke és munka körotti erőeKyen
aíly. Termész.etesen további biz
lol(tékot jelent a smciáldemok
rata többségll kormányw is, 
amely a törvényhozásra gyako
rolt befolyásával erősiti a muo
lcalcörülményekjogi szabályozá
sát. 

Mit vállalnak a háromoldalú 
egyeztetés s:zereplői? 

Miqgj\árqm partner önmér
sékletet tanúslt. Az alkuban a 
s7.8kszervezetek a munkabékét 
tudjálc-féimutatni, ugyanakkor 
az országos megállapodásban 
S7.CJ'Cplő bérfejlesztési mértéket 
minden szakszervezet elfogad
ja. A JI11Jnkaadói su:rvezetek az 
árak emelését tartják keziikben, 
szintén az országos e1Yeztetés 
mértékein belül. Az állam pedig, 
mint a mMnkaerőpiac harmadik 
szereplője - az imént említett 
szervezetekkel létrejött megál
lapodúnak megfelelően -, a 
muolca és életkörülmények ua
bályozásáo túl a szociálpolitiká
ban játszik meghatározó :szere
pet. 

Az érdekegyeztetés 
társadalmi hozadéka 

A tripartizmus eredménye
ként a makrogazdaságot szabá-

lyozzák, melynek kézzelfogható 
eredménye, hogy a korábbi tíz 
százalék körüli inflációt mára 
két százalék alá szorították és ezt 
évek óta stabilan tartják. A rend
szer múlcödésének kösronhetó
en lényegesen csökkent a mun
lconélküliség, bár e téren - sa
ját bevallásuk si.erint - továb
bi teendőik vannak; felszámol
ták a szegénységet; sikeresen 
küzdenek az egyenjogúságért; 
korszerű és mindenki számára 
tandljmenteseo elérheti! oktatá
si rendsz.ert mllködtetnek és az 
állami költséavetésben elsőbb
séget kap a sz.ociál po 1 itilca. 

A norvégok amellett, hogy a 
jelenleJi eredményeikre joggal 
biwkék, további célokat tűztek 
maguk elé. Az eredményes 
tripartizmus meaköveteli az ár
bér flgyelbi rendsz.er lcorszeni
súését, a még hatékonyabb jö
vedelempolitika megalapozásá
ra. Javítani lcfváoják a munka
erő-piaci hely:zetet a muokanél
küliséa felszámolása érdekében 
és a nagyobb termelékenység 
mellett a belső fogyasztás növe
lésével is számolnalc. Természe
tesen az állami szociális ellátó
reods:zer koruenlsitése is állan
dóan napirenden szerepel. 

Hosszú út vezetett el a mai 
viszonyok megteremtéséia. Ta
lán azért is segítik a magyar 
szaksurve:zeti mozgalmat Nor
v6giából, hogy nálunk rugspó
rolhassunk néhány évet és jó 
néhány munkahelyi vagy orszá
gos konfliktust. Van tennivalónk 
bőven, mert mindez nem múkö
dik erős és egységes s7.8ksi.er
vei.etek nélkül. 

KSZ. 
(Norvégiai tapasztalatokról 

szóló tudósításunkat folytatjuk.) 

Levél Hollandiából 
Olvasóink talán tudják, hogy lapunkat, a Magyar Vas
utast, külföldön II érdekl6déssel kísérik. Ennek egyik bi
mny(téka a Hollandiából érkei.ett levél A jó súvvel pa
pírra vetett sorokat szfvesen adjuk közre szórókzóra: 

Tls:ult Dr. HonUt K4ro/yl 
A körkkttllstMtlo#l411y•./111/lgfltó Hollantli4ból w,gyok. A:; 

M11gy,,rorwfgi kaulrynyo•ködl wu,ítvonalak lr4elcel. ..4 
•flgyt1rorwfgi klllluutllkl 4tttkúrtú •tgcsúr4ln4• {ht-
11', gfl'dtu4gi ú mei WISUtdl törtlntta ú .,,, l,tlyu
ttt). ..4:;onbfln 11,J,b. • /elvl/4gosllb erről Hollantll4b1111. 
T111411 uglle11e1 

Az ijs4gcikk ••l.u,nfenyvesl klwflsúti-nflp" Magytir 
Jl11S11tu 1995.. X ZU111 111egln ,,_11 1968-as körkkttlis
politikai koncqcl4 _ • in fi kör.kkedispolililcai konctpcló 
fa�ntlslglt 11t• 1,11 •. irtelmtu. kire•/ 

H4/1ba11 Hidd-. 
Tt/jes tis:ultd#: 

Paul E11gelbert 
NL-181 S CE Brda 

HoUantlifl 

V'1uz Bollandüb• En&elbert Úrnak! 

A kin /tlvil4gOlllút tu•bUIOM 4jl,tt11tjllk ()1111elc. A 
-.1mJ,a111r6I 1•tl'6 l11pullk l,11s4bJ•• úrtsdl lrtaltjfik 
p/t,uóúrbt. 

Hon4tlt K4roly 
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JANUAR 1 1 
, 

FEBRUAR 1 1 MÁRCIUS 

H(tfö Újév, Fruzsina 1. Csütörtök Ignác 1. Péntek Albin 
Kedd Ábel 2. Péntek Karolina, Aida 2. Szombat Luj7.a 
Szerda Genovéva, Benjámin 3. Szombat Balázs 3. \ a árnap Kornélia 
Csütörtök Titusz, Leona 4. \ asarnap Rábe� Csenge 4. Hétfő Kézm& 
Péntek Simon 5. Hétfó Ágota, Ingrid 5. Kedd Adorján, Adriéo 
Szombat Boldizsár 6. Kedd Dorottya, Dóra '- 6. Szerda Leonóra, Inez 
\ as rnap Attila, Ramóna 7. Szerda Tódor, Rómeo 7. Csütörtök Tamil 
Hétfó Gyöngyvér 8. Csütörtök Aranka 8. Péntek Zoltán 
Kedd Marcell 9. Péntek Abigé� Alex 9. zombat Franciska, Fanni 
Szerda Melánia 10. Szombat Elvira 10. \ asárnap Ildikó 
Csütörtök Ágota 11. \ .i árnap Bertold, Marietta 11. Hétfő Szilárd 
Péntek Emő 12. Hétfő Lídia, Lívia 12. Kedd Gergely 
Szombat Veronika 13. Kedd Ella, Linda 13. Szerda Krisztián, Ajtony 
\ a árnap Bódog 14. Szerda Bálint, Valentin 14. Csütörtök Matild 
Hétfö Lóránt, Loránd 15. Csütörtök Kolos, Georgina 15. Péntek Nemzeti ünnep, Kristóf 
Kedd Gusztáv 16. Péntek Julianna, Lilla 16. • zombnt Henrietta 
Szerda Antal, Antónia 17. Szcmbat Donát 17. Vasárnap Gertrúd, Patrik 
Csütörtök Piroska 18. \ s.irnap Bernadett 18. Hétfő Sándor, Ede 
Péntek Sára, Márió 19. Hétfő Zsuzsanna 19. Kedd Jó'lSef, Bánk 
Szomb t �ábián, Sebestyén 20. Kedd Aladár, Álmos 20. Szerda Klaudia 
\ a� rn p Agnes 21. Szerda Eleonóra 21. Csütörtök Benedek 
Hétfő Vince, Artúr 22. Csütörtök Gerzson 22. Péntek Beáta, Izolda 
Kedd Zelma, Rajmund 23. Péntek Alfréd 23. zombai Emőke 
Szerda Timót 24. mmb t Szökőnap 24. Vasárnap Gábofi Karina 
Csütörtök Pál 25. \ ai, rnap Mátyás, Darinka 25. Hétfő Irén, risz 
Péntek Vanda, Paula 26. Hétfő Géza 26. Kedd Emánuel 
SzomL t Angelika 27. Kedd Edina 27. Szerda Hajnalka 
Vas rn.ip Károly, Karola 28. Szerda Ákos, Bátor 28. Csütörtök Gedeon, Johanna 
Hétfő Adél 29. Csütörtök Elemér 29. Péntek Auguszta 
Kedd Martina, Gerda 30. Szomb t Zalán 
Szerda Marcella 31. Vasárnap Árpád 

ASUTASOK 
, 

MAJOS 1 1 JÚNIUS 1 1 
zcrda A munka ünnepe, Fülöp, Jakab 1. zomb t Tünde 1. Hétf6 Tibamá', Annamiria 

Csütörtök Zsigmond 2. \ asarn p Kármen, Anita 2. Kedd Ottó 
Péntek Tímea, Irma 3. Hétfő Klotild 3. Szerda Komé� Soma 

zombat Mónika, Flórián 4. Kedd Bulcsú 4. Csütörtök. Ulrik. 
\.a ro Györgyi s. Szerda Fatime s. Péntek. Emese, Sarolta 
Hétfő Ivett, Frida 6. Csütörtök Norbert, Cintia 6. Szombat Csaba 
Kedd Gizella 7. Péntek Róbert 7. 'asámap Apollónia 
Szerda Mihály 8. Szoir L t Medárd 8. Hétfő Ellák. 
Csütörtök. Gergely 9. \ as rn p Félix 9. Kedd. Lukrécia 
Péntek. Amiin, Pálma 10. Hétf6 Margit, Gréta 10. Szerda Amália 

z.ombat Ferenc 11. Kedd Barnabás 11. Csütörtök Nóra, Lili 
\a rnap Pongrác 12. Szerda Villő 12. Péntek. Izabella, Dalma 
Hétfő Szervác, Imola 13. Csütörtök Antal, Anett 13. Szombat Jenő 
Kedd Bonifác 14. Péntek Vazul 14. VasAmap örs, Stella 
Szerda Zsófia, Szonja 15. Szomb t Jolán, Vid 15. Hétfő Henrik, Roland 
Csütörtök Mózes, Botond 16. Vasárn a> Jusztin 16. Kedd Valter 
Péntek Paszkál 17. Hétfő Laura, Alida 17. Szerda Endre, Elek. 
Szombat Erik, Alexandra 18. Kedd Arnold, Levente 18. Csütörtök Frigtes 
Vasárnap Ivó, Milán 19. Szerda Gyára. 19. Péntek. Emi ia 
Hétfö Bernát, Felícia 20. Csütörtök. Rafael 20. zombat Illés 
Kedd Konstantin 21. Péntek Alajos, Leila 21. Vadrnap Dániei Daniella 
Szerda Júlia, Rita 22. zombat Paulina 22. Hétfö Magdolna 
Csütörtök Dezső 23. \' rn p Zoltán 23. Kedd Lenke 
Péntek Eszter, Eliza 24. Hétfö Iván · 24. Szerda Kinga, Kincs6 
Szombat Orbán 2S. Kedd Vilmos 2S. Csütörtök Kristóf, Jakab 
\ a árnap Pünlcösd, Fülöp, Evelin 26. Szerda János, Pál 26. Péntek Anna, Anikó 
u�tro .Púnlcósd, Hella 27. Csütörtök Liszló 27. mbat Olga, Liliána . 
Kedd Emi� Csanád 28. Péntek Levente, Irén 28. s rn p Szabolcs 
Szerda Magdolna 29. Szombat Péter, Pál 29. Hétfő Márta, Flóra 
Csütörtök Janka, Zsanett 30. \ as5rnap Pál 30. Kedd Judit, Xénia 
Péntek Angéla, Petronella 31. Szerda Oszkár 

SZAKSZE 
SZEPTEMBER 1 1 

\ asárnap Egyed, Egon 1. 

Hétfő Rebeka, Dorina 2. 

Kedd Hilda 3. 

Szerda Roi.ália 4. 
Csütörtök Viktor, Lőrinc s. 

Péntek Zakariás 6. 
Szombat Regina 7. 

Vasárnap Mária, Adrienn 8. 
Hétfő Ádám 9. 

Kedd Nikolett, Hunor 10. 
Szerda Teodóra 11. 

Csütörtök Mária 12. 
Péntek Kornél 13. 
Szombat Szeréna, Roxána 14. 
\ as:irnap Enikő, Melitta 15. 

Hétfő Edit 16. 

Kedd Zsófia 17. 

Szerda Diána 18. 
Csütörtök. Vilhelmina 19. 
Péntek. Friderika 20. 
Szombat Máté, Mirella 21. 
Vasárnap Móric 22. 
Háffl Tekla 23. 
ICedd Gellért, Mercédesz 24. 
Szerda Eufrozina, Kende 2S. 
Clilt6rlök Jusztina 26. 
P6atek Adalbert 27. 
Szombat Vencel 28. 
Vuúaap Mib6ly 29. 
HM Jeromos 30. 

31. 

OKTÓBER 1 1 
Kedd Malvin 
Szerda Petra 
Csütörtök Helga 
Péntek Ferenc 
Szombat Aurél 
\. as rn.ip Brúnó, Renáta 
Hétfő Amália 
Kedd Koppány 
Szerda Dénes 
Csütörtök Gedeon 
Péntek Brigitta, Gitta 
Szombat Miksa 
\ asárnap Kálmán, Ede 
Hétfő Helén 
Kedd Teréz 
Szerda Gál 
Csütörtök Hedvig 
Péntek Lukács 
Szombat Nándor 
Vasárnap Vendel 
Hétfő Orsolya 
Kedd Előd 
Szerda NOIIZll!li iinnep, Gyön&Yi 
Csütörtök. Salamon 
Péntek Blanka, Bianka 

zombat Dömötör 
Vasárnap Szabina 
Hétfő Simon, Szimonetta 
Kedd Nérciaz 
Szerda Alfonz 
Cliit6rtök Farkas 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
IS. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

22. 
23. 

24. 
2S. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

NOVEMBER 

Péntek. 
SLombat 
\ a arn p 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
SlO bat 
\ as.irnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 
Péntek 
zom at 

Va árnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 
Csütörtök 

Péntek 
zo nb t 

\ a árnap 
Hétfő 
Kedd 
Szerda 

Csütörtök 

Pmtck 
s b t 

Marianna 
Acbilles 
Győző 
Károly 
Imre 
Lénárd 
Rezső 
Zsombor 
Tivadar 
R&a 
Mirton 
Jónú, Renitó 
Szilvia 
Aliz 
Albert, Lipót 
Ödön 
Hortenzia, Gergő 
Jeo6 
Ens6bet, Zsóka 
Jolin 
Oliv& 
Cecilia 
Kelemen, Klementina 
Emma 
ICalalin, Katinka 
Vid 
v· f1 
s.:Cia 
Tabony 
Andrlll.Andor 

1 1 
, 

APRILIS 

1. Hétfő Hugó 
2. Kedd Áron 
3. Szerda Buda, Richárd 
4. Csütörtök Izidor 
5. Péntek Vince 
6. zombai Vilmos, Bíborka 
7. \ asárnap Húsvét, Herman 
8. Htirfii Húsvét, Dénes 
9. Kedd, Erhard 
10. Szerda• Zsolt 
11. Csütörtök Leo, Szaniszló 
12. Péntek Gyula 
13. zoml at Ida 
14. \ a�.lrn.ip Tibor 
15. Hétfő Anasztázia, Tas 
16. Kedd Csongor 
17. Szerda Rudolf 
18. Csütörtök Andrea, Ilma 
19. Péntek Emma 
20. Szombat Tivadar 
21. \ a .irn p Herman, Konrád 
22. Hétfő Csilla, Noémi 
23. Kedd Béla 
24. Szerda György 
25. Csütörtök Márk 
26. Péntek Ervin 
27. Szombat Zita, Mariann 
28. \ a árn�p Valéria 
29. Hétfő Péter 
30. Kedd Katalin, Kitti 

1 1 AUGUSZTUS 

1. Csütörtök Boglárka 
2. Péntek Lehel 
3. • zombat Hermina 
4. Vasárnap Dom·onkos, Dominika 
s. Hétf6 Krisztina 
6. Kedd Berta, Bettina 
7. Szerda Ibolya 
8. Csütörtök Liszló 
9. Péntek Emőd 
10. Szombat L&ioc 
11. Vadrnap Ztuzsanna, Tiborc 
12. Hétfő Klára 
13. Kedd Ipoly 
14. Szerda Marcell 
IS. Csütörtök Mária 
16. Péntek Ábrahám 
17. Szombat Jácint 
18. \'as6rnap Ilona 
19. Hétfő Huba 
20. Kedd Állami ünnep, István, Vajk 
21. Szerda Sámuel, HaJna 
22. Csütörtök Menyhért, Mirjam 
23. Péntek Bence 
24. Szombat Bertalan 
25. \'adrnap Lajos, Patricia 
26. Hétfő Izsó 
27. Kedd Gáspár 
28. Szerda Ágoston 
29. Csütörtök Beatrix, Erna 
30. Péntek Rózsa 
31. zombai Erika, Bella 

DECEMBER 

1. \ a arn.ip Elza 
2. Hétfő Melinda, Vivien 
3. Kedd Ferenc, Olívia 
4. Szerda Borbála, Barbara 
5. Csütörtök Vilma 
6. Péntek Miklós 
7. Szombat Ambrus 
8. Vadrnap Mária 
9. Hétfő Natália 
10. Kedd Judit 
11. Szerda Árpád 
12. Csütörtök Gabriella 
13. Péntek Luca, Otília 
14. Swmbat Szilárda 
15. \ asárnap Valér 
16. Hétfő Etelka, Aletta 
17. Kedd Lázár, Olimpia 
18. Szerda Auguszta 
19. Csütörtök Viola 
20. Péntek Teofil 
21. Szombat Tamás 
22. V as:irnap Zénó 
23. Hétf6 Viktória 
24. Kedd Ádám, Éva 
2S. Szerda Karácsony, Eugénia 
26. Csutortok Karácsony, István 
27. Péntek János 
28. Szombat Kamilla 
29. \ asárnap Tamil, Tamara 
30. Hétfő D6vid 
31. Kedd Szilveszter 
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Egy kis történelem 
Királyi gőg 

AZ INDULÁS .•. 

Ernó Ágost hannoveri király elé vuútépítési tervet terjesztenek. 
Erre lgy kiáltott fel: Nekem nem kellenek vasutak! Nem akarom, 
hogy ol'S7.ágom szabólegényei olyan gyorsan utazbusanak, mint én 
magam! 

A vasút és a Magyar Akadémia 
A Magyar Tudományos Akadémia rossz véleménnyel volt a ma

gyar vuút jövőjéről. A negyvenes évek egyik folyóiratában ilyen
forma nyilatkozata jelent meg: ,,Magyarországon már csak azért sem 
lehet meghonosítani a vasutat, mert az útszéli betyárok úgyis felsze
dik és elloplcodják a síneket." 

VASUTYI MIATYÁNK 
- Kifundálta: Pokrócz Ádám -

Miatyánk. a ki vagy vitéz Baross Gábor, 
Hozzád /ohászkogyik az Máv-beli tábor! 
Legyen mielóttünk mindig szent a neved. 
Ámde a bórünket rólunk már le ne vedd! 
Csupán az van. ami a te akaratod. 

Mi kezdődik 
mindig 
K-val? 

A vasúti vicc: 

Két ember utazik •.• 

" 

� 

1996 
Vu •ár külö11 vkcgyűjUMiny t1Z orvosokról, • blnkról, • 

w,tlwkróL Mirt H lehetne " VtlSIÍtról is, ••ely HD, k•� 
rúheutla, uriilete " tri/4ntlk7 Hisu11 w,la•ikor, "• jókeM 
l4rscs4g lrvt,urk4zott: 11z "'tik Mesije " vt1slÍto11 w,Jó ""'P' 
h"•ortitól sriporkázoa, 11kár " •o::llo11y, •ikor • flít4 ziirr• 
u benn " pt1ra::saL 

A vaslÍt világ4nak trifa-sz.ipork4iból közlink •ast, hoa /i
nyik egy kis •elegsiget, csillogásuk deriit how,11 • w,s,ít 11i
pinek ideges, 1,11jos, 1.11klatott e1etibe. A kis tíllo•4sok, • •� 
zöben tílldogtíló órhá1,11k egyhangú világtíbt1 vigs4got, jóketl
vet aktlrunk euel küldeni. 

Takarékos 
- Mennyiért visz ki az állo

múra? 
- Ezer forintért és a csoma

&okat ingyen. 
- Akkor vigye ki a csoma

gokat, én majd gyalog megyek. 
Vigasztalódás 

A falusi polgár megérkezik az 
állomásra. A kofTerjét leteszi a 
peronra, ahonnan egy vuúti tol
vaj elemeli. A falusi látja ám, 
hogy a tolvaj a távolban szalad 
a kofferrel. Kárörvendően utá
na kiált: 

- Hiába viszed, nálam a kul
csa! 

Jegyváltás 
- Kérek egy retúrjegyet! 
- Hova? 
- Hát ide vissza. 

Körülírással 
Feleség: - Kár, hogy nem 

hoztad el a ZOnJOrát is. 
Férj: - Mi Jut esz.cdbe? 
Feleaég: - Azon maradtak a 

menetjegyirodában előre mea
váltott jegyeink. 

Beszállás 
Az uw kissé későn jött az ál

lomásra. A vonat mozsásban 
volt. Nem akart lennmaradoi, 
ezért utána futott, a kofferjét fel
dobta a folyósóra, maga felua
rott a lépcsőre. Lihegve mondja 
a lcalaumak: 

- No hála Isten, csakho&y 
fenn vagyok. Ha még egy per
cet kések, lemaradok a vonatról. 

- Hogyan, hogy lemarad? -
kérdi a kalauz. - Hisz most ér
kezünk és rögtön meg is állunk. 

Ha minket gyötressz. csak kárunkat akarod. 
A.mily kutyadolgunk nekünk itten most van, 
A.hoz képest lakzi vagyon az pokolban. 
Betevó /alatunk ne vedd ki a szánkból. 

Az 1995-ös nehiz iv ""n kicsit bú/e/ejtőnek svI11J"lc. Gör-
4be tiikröt tartunk vas"tas is "tas eli egyartinL 

Jó •"laúist! 
ÚTKÖZBEN ... 

Mert ezer kisiklás, milliom kárámbol! 
Kisértetbe viszel immáron bennünket, 
A.klcor oszt a Máv-ba ménkü beüthet. 
Oda lesz hatalmad. oda dicsóséged 
És viczinyális guta megüthet majd téged. 

(Borsszem Jankó 1888.) 

Főúri humor 

Miniszter Úr! 

Levelezési rovat 
Más helyzet, más hang 

Tiltakozom ellene, hogy nemesi őseim által sok vér árán S7.er7.ett 
családi birtokomat a tervezett vasút céljaira kisajátítsák. Eljárásuk 
durva belétiprás a magánjogba és a tulajdon szentségébe ... 

Mikor a vuút megépült: 
Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
Kegyelmes Uram! 
Legmélyebb alázattal esedezem Kegyes Színe elótt, hogy fiamat a 

Nyaralás vasúthoz bármilyen minóségben kinevezni kegyeskedjék. 
Arisztid elhatározta, hogy a nyáron olcsón fog nyaralni. Vásárolt Legalázatosabb szolgája: . 

a MÁV-tól egy kiselejtezett, fedett teherkocsit és kivitette Érdre, az Várbogyoszlói bogyoszlói Bogyoszló Ervin. 
üres telkére. Egyik napon meglátogatja őt legjobb barátja, Tasziló A kontra vicc 
gróf. Éppen szakad az eső, Arisztid azonban kint ül a kocsi lépcső- Az állomáson a kezelő-tehervonat túltartózkodott a sok tolatás, jén és csuromvizesen cigarettázik. ki-berakás miatt. A késést a forgalmi szolgálattevő a követkemké-- Elment a jó dolgod? - kérdi Tasziló. - Miért cigarettázol az pen igazolta: ,,Elöl, hátul tolatás, középen berakás. Aláírás: Igazol-
esőn? ja Amirás." 

- Azért, kérlek, mert ilyen pechem is csak nekem van. Véletle- Pár nap múlva hiánylat érkezett az üzletvezetőségtől: - Azért, 
nül egy „Nem dohányzó" kocsit béreltem. mert elöl, hátul tolatás és középen berakás; aláírás: megbünteti -

- Rendben van, de akkor másként is meg lehet oldani az ügyet. Tóbiás. 
Menj be a kocsiba, dugd ki a fejed az ablakon és fújd a füstöt kifelé. 

Betűírókfi.·avelmébe - Ezt is megpróbáltam már, kérlek alássan, de ki van írva az l!>.T 

ablakra, hogy „Kihajolni veszélyes". A magyar nyelvvel hadilábon álló pályafenntartási betúiró lgy 
És Arisztid tovább folytatja a panaszkodást. írta rá a felvételi épület előtti táblára a feliratot: 
- Hidd el, kérlek, hogy unom az egészet. Az embernek semmi Pálaudvar ... 

kényelme sincs. Most is húsz embert kellett fölrendelnem, akik a A főnök persze nem vette át a munkát. Felvilágosította, hogy egy 
kocsit ide-oda huzigálják. ,,y"-t kell még odaírni. A festő megépítette nagy faradsággal az áll-

- Minek kell a kocsit huzigálni? ványt és odafestette a betűt. Nagy faradsággal szétsz.edte az állványt 
- Mit csináljak, ha van egy helyiség, amit csak menet közben és széthordta. Mikor a főnök megnézte a munkát, bosszankodva lát-

szabad használni? ja az új feliratot: 
Visszaül és Pálaudvary 

A professzor 
A kalauz a jegyet kéri: a pro

fesszor nem találja. A kalauz ott 
akarja hagyni, hogy majd később 
bejön érte. 

- Csak maradjon - mondja 
a szórakozott professzor. -
Hadd keressem meg a jegyet, 
mert csak arról tudom, hogy 
hova utazom. 

Ellenkező irány 
- Uram, az ön jegye Debre

cenbe szól, a vonaf pedig éppen 
az ellenkem irányba megy! 

- Csak nem?! És a mozdony
vezető is tud róla? 

Ismerkedés 
- Ön olyan ismerős. Mintha 

Keszthelyen láttam volna. 
- Sohasem voltam Keszthe

lyen. 
- Akkor Kassán. 
- Kassán sem voltam soha 

életemben. 
- Akkor máshol, valahol... 
- Látja, az lehet. Máshol már 

voltam. 
Vonatcsere 

A vonaton minden állomáson 
kinéz az utas és azt mondja: -
Borzasztó! 

- Miért mondja maga min
den állomáson, hogy borzaszlÓ? 

- Minden állomáson bizo
nyosabbá válik előttem, hogy 
rossz vonatra szálltam fel. 

Hosszú tartózkodás 
Budapesten a miskolci gyors

vonatra beszállt a Dunántúlról 
érkezett atyafi. A Hatvanba való 
érkezéskor a kalauz szabálysze
rúen kiáltja: Hatvan, 6 perc! 

Az atyafi erre kiszáll regge
lizni. Már bizony sokáig idől.Ött 
a restiben, unta a várakozást, 
ezért megkérdezi a pincért: 

- Mikor indul a m iskolci 
gyors? 

- Haj, az már régen elment. 
- Hogy lehet az? Hiszen a 

kalauz a kiszálláskor hatvanhat 
percet kiáltott! 

- Dehogy, az állomás neve 
Hatvan és 6 perc a vonat tartóz
kodási ideje. 

Az ártatlanság 
Mikor a hosszú alagútból a 

vonat kiért, incselkedik a férj a 
feleségével: 

- Erdekes lett volna benn 
kissé szerelmeskednünk. 

A feleség felkiált: 
- Az isten szerelméért, hát 

nem te voltál, Adolf? 

Arisztid és Tasziló találkoznak. Szót váltanak egymással a szoká- A megszokás hatalma 
sos üdvözlések után. Kalauz, aki a mozgóvonat paklikocsijában szokta „vezetni" a A MEGÉRKEZÉS ... 

- Mi bajod van, rossz hangulatban vagy? menetlevelet, otthon íráshoz kezd, de az sehogy sem akar menni. Testi sértés _ Fejgörcsöm van. Most érkeztem meg a von_attal és a �e?et- - Gyerekek! Gyertek ide, rázzátok ezt az asztalt, fontos kérvényt Egy borzasztóan kövér iránynak háttal ültem a kocsiszakaszban. A feJem nem b1rJa a kell megirnom. uszony bemegy az állomásfő-visszülést. -
F

-;-;;-;;�-;-;-;-;-=-=-;;-;-;-=-=-=;-=;;;;-=-;;;;";;:;-;;�-----, nökhöz. - H•t miért nem kérted meg a szemben ül6 útitársadat, hogy - Panuzt teszek a kalauz el-cseréljen veled helyet. len. - Nem tehettem. - Miért? - ? - Mikor a zsúfolt kocsiból - Mert egyedül utaztam a kupéban. 

leszálltam, azt kiáltotta ki: há
rom hely megüresedett. 

Az áruraktárban 
- Meggyütt a ládám? 
- Hogy hívják, bácsi? 
- Hát hiszen rajta van a fu-

varlevélen! 

* * * * * Válogatás az elmúlt évtizedek karikatúráiból * • r---*--*--*-*--*-*
__, 

Az új 
forgalmista 

- Sl.Ömyen csalódtam 
az új forgalmistában. 
- Na? ... 
- Rájöttem, hogy ud-
varol a lányomnak és 
szolgálat után órák 
hosszat együtt vannak. 
- Mit izgulsz emiatt? 
Jóképű gyerek, na meg 
nem az első forgalmis
ta, aki a lányodnak ud
varol ... 
- Nem is itt van a baj. Ez a szemtelen fiatalember a lányom
mal töltött időt felszámítja túlóraként. 

1970 Megállás műszaki okból 

_ Adjon már egy kis tüzet! A gőzmoz.donyon sose volt ilyen 
problémám! 

1950 

• 

- Lekéste a vonatot, Kovács elvtárs, vagy világ körüli útra 
indul? 
- Sl.6 sincs róla. Vezetőségválasztó taggyúlésünk lesz. 

1980 Szilveszteri kiményseprő 

- Itt is van esy kotorni való kémény! 

1960 Gór.mozdonyok alkonya 

- Eleget kormozták a házakat, itt a kilakoltatási végi.és! 

- Amelyik falu győz, ott lesz a központosított vas6t41lomá 6s 
a másikat megszüntetjük. 
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TÖPRENGÉSEK A BALOLDALISÁGRÓL 

MIBŐL tLÜNK? HOGYAN ÉLÜNK? 
, 

Ertékrendünk körül 
Értékválságos jelen 

Bes7.élünk gaz.dasági válságról, szociális- és erkölcsi válságról és 
jó ideje emlegetjük már az értékválságot is. Bizonyításukra aligha 
van szükség, hisz.en ez.ek mindennapi tapasztalataink. Bórünkön érez
zük az értékrend felborulását, változását, az új értékrend kialakulá
sának vívódásait, torzulásait. Sokunk óhaját és igényét fogalmazta 
meg Márta Ferenc akadémikus egy fórumon, amikor azt mondta: 
olyan értékrendre van szükség, amely biztosítja és elismeri, hogy 
ebben az országban becsületes és tisztességes munkából is meg le
het élni. Más megfogalmazásban ugyanezt hangsúlyozta Hoffman 
Tamás, a Néprajzi Múzeum nyugdíjas igazgatója: Az emberi észt és 
szorgalmat jobban meg kell becsülni. 

Minimum 
Sokféle minimum van. Talán a létminimum a legelterjedtebb, leg

többet használt szó, fogalom. A napokban hallottam azonban a civi
lizációs minimumról is. Kemény László, a Társadalmi Érdekegyez
tetö Tanács társelnöke, használta ezt a kifejezést egy sajtótájékoz
tatón. A civil szervezet vezctóje így fogalmazott: .. Egymást lwvetik 
az áremelkedések. különösen érzékenyen érinti a háztartásokat az 
energiaár-emelés, nőnek az oktatási kiadások, veszélybe kerül a ci
vilizációs minimum." Hol van a szociális minimum határa? - kér
dezte Fi/ló Pál országgyülési képviselő az egyik politikai fórumon. 
- Ezt ki kellene jelölni, meg kellene mondani, hol az alsó határ -
hangsúlyozta a VII. kerületiek nyomdász honatyája. 

Az előítéletesség ellen 
„Te is más vagy, te sem vagy más" - ez a gondolat vezérelte 

azokat a programokat, amelyeket a másság tisztelete és a tolerancia 
jegyében rendezett a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi 
Otthona és a Fiatal Művészek Klubja. Szalóki Eva, a fővárosi ön
kormányzat szociálpolitikusa és Domszky András tanár színvonalas 
elóadásaiban sok hasznos tanácsot kaptunk az előítélet mentes élet
hez. Hangsúlyt kapott, hogy a toleranciát, a türelmességet, a máso
kért való áldozatvállalást a társadalom egyik legfontosabb értéké
nek tekinthetjük. 

Ennek értelmezése, megvalósítása 37.()nban a hétköznapokban -
mint ez az eszmecserében kifejezésre jutott - nem egyszerű dolog. 
Napjainkban bó forrása van az intoleranciának, erős a hajlam a kire
kesztésre. Szaporodnak a konfliktusok, felerősödött az önzés, nő a 
hátrányos helyzetűek száma. E7.ért szükséges arra emlékeztetni, hogy 
nem egyszemélyes vállalkozás az élet. Másokkal együtt, közösség
ben, a kollektíva tagjaiként élünk. Ennek felismertetésében, a tuda
tos tolerancia kialakításában sokat tehet a szakszervezet. Abban 
például, hogy a türelmesség nem azonos a közönyösséggel, a passzi
vitással. A gyengébb segítése, az együvé tartozás érzésénekp9síté
se a szervezett dolgozók mozgalmának több mint százéves hagyo
mánya. 

Milyen nyugdíjrendszert? 
Lassan húsz éve van napirenden a nyuJdíjrendsur m6dosítása, 

de a mai napig nincs új nyugdíjtörvény. Ugy tűnik, nem is mmít
hatunk rá rövid időn belül, mert ez rendklvül bonyolult lecke és 
sokféle néz.el birkózik egymással. Ez derült ki dr. Barát Gábornak a 
nyugdíjasok országos tanácskozásán elmondott el6adásából is. Az 
Országos Nyugdíjbiztosltás főigazgatója elmondta, hogy jelenleg 
sokféle mllhelymunka folyik a nyugdíjreformról, de elfogadott, hi
vatalos lwncepci6 még nincs. 

Egyesek sokat hivatkomak: a nyugati országok példáira, gyakran 
idézik a nemz.etközi pénzintéutek elvárásait El.ekre is figyelni kell, 
de nekünk a magyarországi viszonyoknak: megfelel6 nyugdljreod
szerre van szükségiink - hangsúlyozta az el6adó. Olyanra, amely a 
magyar társadalom értékrendjére épül. A nyugdíj ugyanis nem csak 
pénzkérdés. Értékrend kérdése is. Lehetetlen, hogy csak közgazda
sági, pénzügyi, kö\tségvetési szempontok érvényesüljenek benne. 
Ha ugyanis az új nyugdíjrendszer nem bírja majd az egész társada
lom egyeJértését, támogatását, akkor az eleve kudarcra van ítélve. 

Gondoskodj magadról! 
Azon a vitaesten, amelyet az MTA Közgazdasági-tudományi Inté

zete és a Friedrich Naumann Alapítvány srervezett ,,A Jóléti állam 
dilemmái" címmel, Komai János, a Harvard Egyetem professzora 
úgy vélekedett, hogy a jóléti szféra sok tekintetben értékválasztás 
kérdése. Mert benne etikai elvek is kifejeződnek: az, hogy milyen 
az ember viszonya az élethez. Az állampolgár szuverenitásának ab
ban is érvényesülnie kell, hogy joga legyen rendelkeznie saját élete 
felett. Vagyis, maga köteles gondoskodni önmagáról. A világhírú 
közgazdász hivatkozott a Ferge Zsuzsa egyetemi tanár által közzé
tett friss felmérésre, miszerint az értékek sorrendjében jelenleg a 
biztonság áll az elsö helyen. 

Tisztelem ezt az igényt, ez fontos - mondta Komai -, de az 
egyén dolga, joga gondoskodni saját biztonságáról. Joga és dolga, 
hogy sz.ámltson a betegségre, készüljön a nyugdíjas életre. Ezt már 
20 éves kortól tudatosítani szükséges. Sajnos erről nem beszélünk 
az óvodában, az iskolában, pedig erre készülni kell. Csak azt hallják 
az emberek, hogy az állam kötelessége ... Természetesen, vannak az 
államnak is kötelességei, sokat segíthet a szolidaritás elvének érvé
nyesülése is a bajbajutottaknak, a hátrányos helyretűeknek. Jó, ha a 
nyomorúságos helyzetben lévők számíthatnak mások támogatásá
ra, de arra kell ösztönözni, hogy mindenki gondoskodjon önmagá
ról. S ehhez nyújtsanak segítséget a biztosítás intézményei, erre kell 
életstratégiát építeni, biztonsági tartalékot képezni. 

,,Koraszülött jóléti állam"? 
Nyers Rezsó, az ismert nagy tapasztalatú szociáldemokrata gaz

daságpolitikus másként látja a jóléti állam problémakörét. Ez szá
mos megnyilatkozásából kiderül, a többi közön abból is, amelyet az 
MSZP Szociáldemolcrata Platformjának legutóbbi ülésén mondott 
- Ha az Európai Unióba igyekszünk - hangsúlyozta -, akkor 
nem s1.8had szétverni a jóléti rend�zert. Nem megfojtani kell, ha
nem felQevelni (ha ,,koraszülött"). Osszhangba kell homi a jövedel
me/eke/, nem célsurú mindent piacosítani. 

Általában is az a kívánatos, hogy a késő kádári rends7.er megbe
csüleod6 értékeit átmentsük. Ne feledkezzünk el róla, ez nem az a 
kapitalizmus, mint amilyen a világgazdasági válság e16tti volt. 
VCIYiik figyelembe, hogy 1989-90-ben nem valami teljesen új kez
d6clött. Körül vaayunk ágyazva az államsmcializmus létesftméoye
ivel, mamdványaival, utóhatásaival, anyagi, tudati ho:múval. Egy 
olyan roboaó VOnall'a kell felsmllnunk. amely a jóléti illamok felé 
'visz beonOnket. 

Ki iti Sindor 

Van kiút! 
„A nipnek 1zük1qe van J6 
szóra, nekem pedig azokra, 
akik a J6 szót meghaUgatJik. 
ezért fogadtam el szívesen a 
Vuutuok Szakszervezete 
meghíviait." Eukkel a gondo
latokkal kezdte vltaindít6 el6-
adiait Kopitay Sindor kö� 
gazdin, akit az MSZP Mun
Uaképvllelet Alap(tvinyinak 
köuemaködéaével a VSZ Kép
úti éa Oktatial Blmttdga hí
vott meg egy fórumra 1995. 
november 27-'n. 

Az összejövetel apropóját az 
szolgáltatta, hogy most jelent 
meg Kopátsy Sándor új könyve 
Van kiút címmel. A fórumon 
megjelent VSZ-tisztségviselók 
közvetlen ízelítöt és biztatást is 
kaptak a szerzótól: a monetáris 
pénzügypolitika, amely a jó pénz 
megteremtésétól várja el a ma
gyar gazdaság felemelkedését, 
sajnos, már 1985 óta uralja a 
gaz.daságunkat és ami megdöb
bentőbb, ma is ez az irányzat 
tartja magát. Egy válságban lévó 
ország rendbetételére nem ez az 
egyetlen, söt nem ez a jó meg
oldás. Aki azt mondja, hogy ez 
az egy ÚI van, az vagy bwla, vagy 
gonosz. 

A második világháború után, 

amikor egész Európa romokban 
bevert, az újpiépi� nagyon ke
mény reálpolitika mentál való
sult meg. A nyugati országok
ban a Marsall-tegélybc5l példi
ul a bankok cgyctleo filiát sem 
kaptak. Mégis rekord id6 alatt 
állt helyre a termelés és lett 
munkája az embereknek. 

- Nem értem a uakszcrve
uteket, miért h1mek el Magya
rországon ekkora munkanélkü
liséget? - kérdezte Kopátsy 
Sándor a jelen�v6kt61. A nyil
vántartott tíz száz.alékkal szem
ben a tényleges munkanélküli
ség legalább huszonöt u.ámlé
kos. Rengetegen kerültek ki a 
nyilvántartásokból és ezzel 
együtt az ellátásból is, ugyan
csak jelentős azok száma, akik 
még nem érték cl a korhatárt, de 
már nyugdíjba kerültek. Az el
múlt öt évben kétszázötvenez.er
rel nőtt a rokkantnyugdíjasok 
száma is. 

Hiszem, hogy van kiút! Min
den ország arra a szintre képes 
felemelkedni, mint amilyen 
színvonalú a nemzet szellemi 
tök.éje. A magyar szellemi nivó 
jóval magasabb annál, mint amit 
a bérek kifejemek. Öt évvel ez
elön például még két szúk ke
resztmetszet volt a gazdasági 
életben: az idegen nyelvek és a 
számítástechnikai ismeretek hi-

ÉLETRE KELTETT HAGYOMÁNY 

• 

ánya. A magyar értelmiség ezt 
az akadályt mára leküzdötte. A 
világon még sehol sem volt pél
da arra, hogy a Világbank taná
csai egy nemzet gazdaságának 
felemelkedését eredményezték 
volna. A pénzügyi megszorítá
sok miatt, ma 25-30 százalékkal 
kisebb az ország termelésének 
reálértéke mint öt évvel ezelón. 
Miért is költenék a vállalkozók 
újabb munkahely teremtésre a 
nyereségük egy részét, amikor 
az állampapírok kockázat nélkül 
nagyobb jövedelmet biztosíta
nak, mint bármilyen termelés. 

Kopátsy Sándor szerint a ,,ki
útnak" négy fö eleme van. Az 
első lépés a belsö piac védelme! 
Liberalizálni csak az országon 
belül szabad a piacokat. Amit itt
hon is meg tudunk termelni, 
méghozzá jó minöségben, azt 
nem szabad külföldröl beenged
ni. De szükség lenne a nemzeti 
öntudat fejlesztésére is, ami a 
magyar árukat helyezné előtér
be. 

Másodszor nem szabad meg
tűrni a tartós munkanélküliséget! 
Bármilyen közmunka haszno
sabb a munkanélküliségnél. Egy 
kimutatás szerint, aki hat évnél 
tovább volt munkanélküli az át
lagban nyolc évvel kevesebb 
ideig él. A céltalanság öl. A 
munkanélküliség az állam, így 

Vasutasok egymás között 
Eo bagyominy megszakadt a renduerviltia utin. A caehazlovik, szovjet éa magyar vasutasok 
mGI n-re ö11uJöttek. Ismerkedtek. ipoltik a kapcsolatokat éa Jól ireztik magukat. A nagy poli
tika ezt a folyamatot la megszakította, az italakulú, a placgazdad& kJalakuliaa, a nacionalista 
lrinyzatok feler6aödéae a ta1'1.kozók elmaradiaihoz veutett. 
A félbeuakított kötelékek ml- ugyanannyi munkabérrel jár, 
attl szünet november 24-ig tar- mint a hosu.abb, de a jöv6ben a 
tott, amikor Ukr6n kezdem� 36-ot sz.eretn& 32 órára, a mú-
nyeúare a magyar Vasutasok szakban dolgozóknak pedig 36 
Szakazes:vezete megsurvezte 6rára csö,,_,.,e,.; a JJ1unkaidót. 
Zihony, Csap, Ágcaernye illo- A munkabérek viswnylag jók, 
múok részvételével az 1995-411 12 bérosztály van, ebbc5l az els6, 
vaautaatalilkoz6t, ami nem a legalacsonyabb, 3900 A:oroná-
nagyvedrek ú vezérlgazga- val kezdódik éa ehhez jön a 
t6k, hanem egyaurCI vuutasok swmbati, vasárnapi él az éjjeli 
öuzejövetele volt. Öuuho� pótlék. A szakslft'Vu.et minden-
tik 4ket a közös l1mer61ök, esetre azon van, hogy tovább 
emlékek. rokonok, valamint a emelkedjenek a búek. Idén 
kö7.6a szakma éa blvatia, a vu- olyan mcgegyeúa született a 
út. kollektív 1zerz6déa alapján, 

Egy reggeli, barátságos fut- hogy átlagban 1200 A:oronáva/ 
ballmérk.6zések, a kikapcsoló- emelik a wuula,ok bént. Java-
dás szigete a mindennapok solták: 1 00-zal mindenkinek 
gondjainak: tengerében. Három emelj&, 200.at pedi& tartsanak: 
ország egy-egy képviselőjének meg prémiumoaztásra, és azt 
tettük fel a kérdést, milyen ma mindenkinek a munkája mioo-
ná/wk a va.níl, a vasutasság hely- ségc alapján 8'lják oda. Vannak: 
zete? A záhonyi sportpálya me- még eredményeik, például min-
leg büféjébe húzódtunk be, ahol denkinek van egy hét p/M.UZ m,-
elöször a nyelvünket szinte P,er· badsága, azok &7 alkalmaro� 
felet beszélő TarbaJ Igor, Ag- pedig, akiknek 8 ivnélfia1a/abb 
csernye Vasúti Szakszervezet gyereke van, minden hónapban 

·szövetdg tltkira vilaazolt kivehelnek egy szabadnapot, 
kérdéseinkre. amire átlagbért kapnak. Ebben 

- Itt másképpen vannak a az évben érték cl, hogy a hélvé-
tisztségek, mint Magyarorszá- gí és éjjeli p6tlékot 6rán/rénl tíz. 
gon, az ottani titkári tisztség in ró/ tizenöt koronára emelték. Itt 
az elnökének felel meg. Ag- elégedenek az emberek. Jó pár 
csemyében 2 500 dolgozó, és évi1 megvolt ez a baráti kapcso-
megköulltőleg 300 nyugdíjas lat. Ez megszakadt Záhony át-
tagunk van. Működik mellettünk lomással és Csappal, most sze-
megköuUt6leg 1 00 taggal még retnék életre kelteni ezt a hagyo-
en szak:surveut. Az állomá- mányt. 
sunk más beosztású, mint A metsz.óen hide& leve1őben 
Záhony, kereskedelem, forga- el6ször a balomon ül6 Pöl,•cbr 
lom, és átrakó részlegek.Ml áll Alti/4t, a Vuutasok Szakszer-
össze. Múlt év elején az átrakó vezete Zihonyl Terilletl Dl-
önálló lett, valahogy úgy, mint zottdginak tltkirit kfrde� 
itt a GRF, a gépesltett rakodási tük meg. 
fönökség. Az átrakó munkáját - Nagy a vasúti vez.etéssel, 
egyenesen Pozsony irányította. és a kormánnyal szembeni biza/. 

Az átrak:ónál az elnök vezeti a mallanság. Amikor az elmúlt évi 
szak:survezetct a titkár pedig sztrájk.oá) kivívott eredmályein-
maradtam a forgalomnál és ke- ket a parlament keresztülhúzta 
reskedelemnél. Január egytől az új szja-törvénnyel, tehát a 
újra egyeslteni akarják a három kedvezmé11yek megvonásával és 
részleget, ezután bizonnyára a más injláci6gerjuzt4 i11tézkedé-
szak:s7.ervczet is egyben lesz. Az sekkel, még tov6bb növelte ezt 
egész vasúton belül hét szak- a bizalmatlanságot. Neheze11 
szervezet működik, köztük a tudjuk elfogadni az ez évi továb-
speciálisok, amelyek jö11öluége- bi reá�d:d. annál is 
ket, vontatást mozdonyvezetőket ink6bb, mert n6p1azdasági át-
képviselnek, de Ágcsemyében tagban 1 0-1 1 uml&oa volt a 
csak az emlitett kdt6 van. Szlo- reálkere1etc1ökkcné1, ezzel 
vákiában, a más üz.emeknél dol- szemben a vuútn61 15-16 uá-
gomk hely7.et6bcz k6pest a vas- al6k! Ezt a kövctku.6 hben 
utasok körülményei e16g jók. nem tudjuk clvimi. A vasutas-
Nagyon j6 a A:o/lativ � da mmében 12 500, 16-17 500 
sül. A forgalmistAknál, kocsi- forintos bruttó Wrt kap. ebb61 
vizsgilóknál 61 m6g n6h6ny ma Magyarorm1on nem lehet 
szakmánál 36 6ra, a többi mun- mq61ni. YOII a wuúto11 bdwl is 
kának: 40 6ra a lu!ti JJ1unkaide- egy-Wt ,_ oaely;k KIZIOll.)ilog 
·e. T a rövidebb is 61 ker ki lni n -

gyon neh6z. Azt hiszem, a vas
uta.rság összességében nagyon 
ro,a Mlyzetbe,i van, de vélemé
nyem azcrint, sztrájk nélkül is 
,neg ldtet egyezni egy 20-22 szá. 
zalékoa bérfejlesztésben, amely, 
hangsúlyozom, semmi másra 
nem elegendő, mint a szinten 
tartásra! 

Elfogyott az üditö, köz.eledelt 
a mccca keulete, kabátunk s7.á
rát ömebúzva elindultunk hát a 
pálya felé. Ott taliltuk M11-
•dc•11k ÁHtolljt, Csap azak
aerveuti elnökét. Nem kellett 
biztatni, szívesen besúlt az Uk
rán vuutasséa helyz.etéröl. Szí
vcaen, de mosoly nélkül, mert ők 
vannak: hármójuk közül a legne
hu.ebb helyutben. 

A szlovákoknál 300, magya
roknál 200-230, az ukránoknál 
pedig 50---100 dollár a havi át
lagkereset, 150 az állomásffinö
köké. Az árak pedig közel 
ugyanazok. 

Mivel közös nyelvet nem be
szélünk, Tarbaj úr vállalta a tol
mács szerepét, de néha Pöhacker 
Attila is besegített. Ebböl is lát
szik, a vasutasok határoktól és 
nációtól függetlenül szót értenek 
egymással. 

- Az ukrán vasutasok két 
h6napig nem kaptak fizetést. 
Annyit sikerült elérni, hogy ép
pen ma kifiutik az októberi bér 
felét. Ha ez így folytatódik, mi 
is sztrájkba lépünk, akár a ma
gyarok, de nem a béremelés, 
hanem a bérkifizetés miatt! Ná
lunk kél szakszervezet van, a 
Vasúti és a Szabad Szakszerve-
7.et, de mindkettőnek egy a cél
ja, elérni a bérek ki fizetését. 
Ukrajnában, sajnos, nincsen 
sztrájktörvény, a bányászok kö
ulmúltban lezajlott munkabe
szüntetésének sem volt sok ered
ménye. A szakszervezet vállain 
nyugszik a feladat, hogy rávegye 
az embereket, menjenek dolgoz
ni, mert ha nem, akkor úgysem 
kapnak pénzt. Ha dolgoznak, 
még van rá valami esélyük, hogy 
megkapjálc bérüket. Nemrégen 
jöttek össze Uzsgorodon a szak
szervezetek képviselői, és úgy 
döntöttek, hogy ha a december 
14-i lvovi lwnfmmciáig nem in
dul meg a kifizetés, akkor ott 
batáomak: a hogyan továbbról, 
á lcbct, hogy sztrájkba lépnek, 
de nincs semmi gsancia, boay 
el is ánek vele valamit. 

1995. DECEMBER 15. 

az adófizetók számára is a leg
költségesebb megoldás. 

Hannadszor: nem S7Jlbad egy 
országon belül ekkora jövede
lem-különbségeket megtürni! 
Nálunk ma ez a mérték köul 
százszoros, Svédországban 
mindössze egy a hathoz. A tö
meges leszakadás ugyancsak: 
hatalmas állami pénzeket 
emészt fel. Például az USA a 
kábítószer-fogyasztás hatásai
nak kiküszöbölésére annyit költ, 
mint az alap és középfokú köz
oktatásra összesen. Az elszegé
nyedés a bűnözés és az alkoho
lizmus melegágya. 

Végül, de nem utolsósorban 
az oktatásnak elsődlegességet 
kellene élveznie! A sikeres or
szágok átlagban jóval többet 
költöttek képzésre. Sehol a vi
lágon nem volt arra példa, hogy 
egy nemzet műveltség nélkül 
tudott volna tartalmas jólétet 
felmutatni. 

ksz. 

Az egység 
• 

ereJe 
A szakszervezetek baloldallsi
gáról polemizálni ma nagy dl
lemmát jelent. De miért? Kik, 
milyen erők veúrlik éa manl
p ulálják a szakszervezeteket, 
hogy ilyen dilemma elé kerül
jenek? 

Egy kis történelmi visszate
kintés ehhez: 1 896. szeptember 
20-án tárgyaltak először a vas
úti munkások az önálló szak
survezet gondolatáról. Ezt a 
kezdeményezést az akkori Szo
ciáldemokrata Párt támogatta, 
de mint baloldali énelmd párt. 
Az akkori vezetés az osztrák 
példán felbuzdulva itt ia elindl
totta a terrort a mozgalom eUen. 
A Szociáldemokrata Párt (balol-
dali) leplezte az önkényt éa hir
dette, hogy ,,a munkásokat ez a 
rendszabályozás nem fogja 
visszarettenteni a helyes útról, 
az ál/amvaswtak eljárása csak 
v{z a szociáldemokraták malmá-
ra. " 

Sajnos, a demokráciéra hivat
kozva, ma is pártfaggóségü a 
szaburvezet. Szerintem, ma a 
szakszervezeteken belül 11em 
szabadna megengedni, hogy egy 
bizonyos vezetői szint felett 
pártfiiggésben legyenek embe
rek, mert így a történelmi tályek 
alapján a pártérdelcd kerülnd 
előtérbe. Ez annál is inkább í&Y 
igaz, mert minden hatalmon 16v6 
párt az adott ország elnyomó 
surve. A demokrácia tiltja azt 
a megkülönböztetést, hogy ki 
milyen szerveutnek a tagja, de 
demokráciának lehet-e azt ne
vemi, hogy a szakszervez.eti tag
ság megosztása a cél? 

Azt kellene elérnünk, hogy a 
munkavállalói oldal egy egysé
ges erőt képviseljen, mert a mai 
piacorientált világban, ahol ki
zsákmányolják munkaerőnket, 
csak így lehet normilis meder
ben tartani a körülöttünk dúló 
rabló kapitalizmust. Fontos Jen. 
ne elérnünk azt is, hogy anyagi
lag járuljanak hozzá az érdek
védelemhez azok is, akik nem 
tagjai a mozgalomnak. A szak. 
szervez.et által elért eredménye
ket azok is élvezik - méghoz
zá ingyen -, akik nem merik 
vagy nem akarjálc felvállalni a 
munkaharcot és az anyagi áldo
zatot. Az eredményekhez pedig 
felelósség nélkül jutnak hou.á. 
Azt hiszem, ez lgy demokrati
kus annál is inkább, mivel a de
mokrácia egyik fellegvárában, 
az Amerikai Egyesült Államok
ban is így van. 

A fejlett nyugati demokráci
ákban tudják, hogy egységben az 
erő. A mindenkori hatalom ezt 
szintén tudja, és elkövet mindent 
annak érdekében, hogy megosz
tottak legyünk. Miért hagyjuk 
ezt, mi, munkavillalók? 

Kellett a rends7.erváltú, mert 
fgy szavaztunk, de jó lenne, ba 
a fejiinkben, a gondolkodisunk
ban is v6gre megtörténne a rend
szerváltás. 

SpldG6bor 
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ÖNFENNTARTÓ GYŰJTEMÉNY KAZINCBARCIKÁN 

Az állomásfőnök kincsei 

Élnek közöttünk olyan honfi
tánalnk, akik nemcsak ellát
ják hivatásukat, végzik felada
taikat, hanem munkájuk elkö
teleuttjel, mondhatnánk, sze
relmesei Is. Ilyen �mber 
Husonylcza Gábor, a MA V ka
zincbarcikai állomhíönöke. 
Husonyicza Gábor Perkupán, 
47 évvel ezelőtt, született. Óz
don érettségizett, vegyésznek 
k&zült. Pályáját a kazincbar
cikai BVK-ban, a polimer 
üzemben kezdte. Utána kato
nadg, nősülés. Következő 
munkahelye a rudabányai vas
útállomás. A vasúti vi;r.sgát je
lesen tette le, majd a vasúti 
tlsztképz9t nappali tagozaton 
végezte. Allomási tartalékként 
1974-ben került Kazincbarci
Ura, ahová 1986-ban állomás
ffinöknek nevezik ki. Édesap
ja 42 éven át állt vasúti szol
gálatban. Több rokona, öccse 
is vasutas. Két felnőtt gyerme
ke, sajnos, nem lett vasutas, de 
az egyik fiát érdekli a vasút 
története. 

A családi körülmények, vala
mint korábbi főnöke ösztönzé
sére ke7.dte gyújteni a vasút tár
gyi emlékeit. Kutatott a külön
bözö múzeumokban, gyújtői 
kapcsolatokat létesített. Aho
gyan gyújteménye növekedett, 
azzal párhuzamosan szakmailag 
is egyre inkább elfogadták, vé
leményét kikérték. Kincsei -
amely privát, önfenntartó gyúj
temény - 25 évi gyújtömunka 
eredménye. A Borsod-Abaúj
Zemplén megyei MÁV vezetöi 
jó érzékkel, segítökészen ismer-

u 

tét fel az állomásfőnök elhiva
tottságát, kutató szenvedélyét: 
ami most még megmenthetc5, 
awkal a vasúti tár&Yi emlékeket 
ö begyújthesse. Ezért a kazinc
barcikai vasútállomás egyik ki
használatlanul álló várótermét 
1991 augusztusától a rendelke
zésére bocsátották. 

A párját ritkítóan ga7.dag ma
gángyúj temén y megtekintését 
minden vasút iránt érdeklödönek 
szívböl ajánlom. 

Súplaki Kjimán 

Az ISO 9001 és a DVJ 
Napjaink egyik kulcsfontosságú kérdése világszerte a minc5ség. 
Az Európai Unió közös piaca a vevő szempontjait szem előtt tartó ISO 9000-cs szabványso

rozat harmonizált átvételével és alkalmazásával létrehozott minőségbiztosítási rendszerben lát
ja ennek biztosítékát. 

Az európai ga7.dasági rendszerbe történő integrálódás alapvetö előfeltétele, hogy a cégek 
alkalmazkodni tudjanak a piacga7.daság törvényszcrúségeihez és megfeleljenek a követelmé
nyeinek. 

Ez szükségszerúvé teszi számunkra is az export és a hami gyártású termékeink és smlgálta
tásaink magasabb minőségi szinvooalának biztosítását versenyképes áron, pontos batárid6re. 

Társaságunk jövőbeni fejlődésének, növekedésének lehctóségekéot és cakö7.Ckéot célul túz. 
te ki az ISO 90'0 l nemzetközi szabvány szerinti minóségbiztositási rendsm- kiépítését és beve
zetését. 

Minőségbiztosítási rendszerünk kialakítása érdekében szerződést kötöttünk a STRUKTÚRA 
Minőségfejlesztési Kft.-vel mint tan�sadóval, hogy biztosítani tudjuk a rendszer kiépítésének 
szakszerúségét. 

A szerzödéskötést egy részletes és átfogó megvalósítási program elkészítése követte, amely 
magába foglalja a rendszer kiépítéséhez szükséges valaniennyi egymásra épülö munkafázis 
meghatározását és ütemezését. 

Már megtörténtek a különbözö szintú felkészitó oktatások, társaságunk átvilágítása és hely
zetérzékelése, valamint a szükségesnek látszó minőségbiztosítási eljárások meghatározása és 
csoportosítása. 

Elkészült az elözetes minöségügyi kézikönyvünk és eljárásaink mintegy harmad része. Vala
mennyi eljárás elkészülését 1996. március végére, a minőségügyi kézikönyv véglegesítését pe
dig 1996. április végére tervezzük. Ezzel párhuzamosan történik az eljárások bevezetése, me
lyet egy belső rendszer-felülvizsgálattal zárunk. 

A független féllel történö tanúsításunkra való felkészülést 1996 végéig tervezzük, és 1997 
első negyedévében kívánjuk megszerezni az ISO 9001 szerinti tanúsítást. 
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November 28-i döntés 
Együttdöntési jogot gyakorolt a KÜT 

A MÁV !lt. Központi Üzemi deti javaslatban szerepló és a válhatnának társtulajdonosokká. 
Tanácsa (KUT) november 28-án helyi forgalmi értéket figyelem- A KÚT javasolja, hogy a mun-
tartott ülésén a Balatonkenesei bevevo ellenértékben állapítsa kavállalók körében is tegyék lc-
Gyermelriidiiló befejezetlen épü- meg. hctövé az örökös, vagy hosszabb 
letének további sorsáról szóló Felmerült továbbá, hogy azok távra szóló üdülöhasmálati jog 
előterjesztéssel foglalkozott és a MÁV Rt. tulajdonában lévő megvásárlását. Az üdülöhelyek 
meghallgatta a munkáltató szó- ga7.dasági társaságok, amelyek kereskedelmi hasznosításából beli kiegészítóiét. A J·avaslat ér- nem rendelkeznek üdülővel, ' h bb · r• h t • befolyó bevételeket a MA V Rt.. 
telmében a a Balatonkenesei ossza távra itt ,erö e yel va-
Gyermelcüdüló területén a MÁV sárolhassanak, akár az osztalé- mint tulajdonos. az épület befe-
által elkel.dett felújítás befejezé- kuk, akár a helyi kollektív szer- jezésére forgassa vissza. 
sét egy külső vállalkozás végez- zödésben meghatározoll szoci- A Központi Üzemi Tanács 
né el. Ez a kft. 8 befejezö mun- ális keret terhére - tenuésze- felkérte a munkáltatót, hogy a 
kálatok ellenértékeként az üdü- tesen - a tulajdonos hozzájá- felsorolt javaslatokat értékelje és 
lőhöz tartozó területböl hatezer 

rulásával. Meg kell vizsgálni, a további elképzeléseinek kiala-
é é h ál . . hogy az üdülövel nem rendelke- kításánál vegye figyelembe. A n gyzetm ter as!n ata Jogát zö gazdasági társaságok kivite-

kért. e A Ko·zpont1· Uzema· Tanac· s KÚT, tehát, a J·övöben is készen · lezöí kapacitásának fclhasználá• 
az Mt. 6S. §. alapján együttdön- sával és esetleges anyagbiztosí- áll egy új munkáltatói elöterjesz-
tési jogkörben tárgyalta az elö- lással az alakuló gazdasági tár- tés értékelésére és az együttdön-
terjesztést. Mérlegelve a kiala- saságban a befektetett értéknek tésre. 

k. kult helyzet tarthatatlanságát is, megfelelöen milyen módon 
többségi szavazattal nem tudott ------------------------. 
egyetérteni az előterjesztés tar
talmával. KST-ÜGYINTÉZŐK 

KST-tagok figyelmébe Felkérte a munkáltatót, hogy 
keresse tovább a megoldást az 
ajánlatot tett vállalkozóval és -
a kialakult helyzetnek megfele
lően - más szerződési feltéte
lekkel próbáljon egyezségre jut
ni. 

A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) a KST megalakulása óta 
tagjai részfre „KST forgóalap kiegészités"-re közel egymil
lió forintot l,iztosit! Ez az összeg jövőre is negyvenöt KST 
kifizetőhely bankszámláján rendelkezésre áll. 

A Központi Üzemi Tanács a 
költségek optimalizálása érde
kében alternatív javaslatokat tei
jesztett a munkáltató elé. A tes
tület javasolta: hogy az épület 
befejezési munkáinak költsége
it és az építés ütemezését az ere-

A VSZ által e célra elkülönített összeg szakszervezeti tagok 
számára lehetövé teszi, hogy már év elején is - amikor az álta
luk befizetett betét még nem teszi lehetövé -, kölcsönigényü.ket 
a KST szervezetei maradéktalanul kielégíthessék. 

Éljenek a lehetőséggel -- a VSZ segítségével! 
Varannai Zoltánné 

1 �j' �V-TISZAVAS 
11,,.t!I MISKOLCI JÁRMŰJAVÍTÓ m 

r 1Uv 
��[ffif� 
DIN ISO 9002 / IISZ EH 2I002 
CERT. REG. NO. 15 100 51611 

3527 Miskolc. Kandó Kálmán tér 1. 350:? Miskolc. Pf.201 
Telefon: (46) 340-233 Telefax: (46) 347-647 

ELKÉPZELÉSÜK 

�lVI ÜT�ÖZ:H:ET 
AKADÁLYBA 

Speciális vasúti jár
müvek, teherkocsik 
gyánisa., javítása. 

Kocsimosó berende
zések, ipari és ivóvíz 
tartályok telepítése. 

Korszerű ütközö és 
vonókészülékek ter

vezése és gyártása. 

lkatrészek 
megmunkálása 
CNC maró és 

esztergagépek kel. 

A 

Vasúti forditókoron-
gok. tolópadok gyár

tása, korszcrüsitese 

Melegalakítás, 
süllyesztékes ková

csolás. rugó 
kovácsolás. 

famegmunkálás és 
feldolgozás 

Ipari 
ultrahangvizsgálat, 

festéselökészítés 
szemcseszórással 

VilrJa igényes megrenddésüket a MÁV-TISZAV AS Misl:olc1 JármúJa,itó Kft. 
vállalkozási csoportja. Telefon (46) 340-:?00 Telefa.'1(.(46) 347-647 

Kellemes karácsonyt és eredményekben gazdag· 
boldog új esztendőt klván minden jelenlegi 

és leendő üzleti partnerének 
a MÁV-Tiszavas Miskolci Jármújavltó KfL 
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Az OT A segelyeiró1 
Az 1996. januir l-jét41 megva16sul6 se161yfejle1ztáek á a gy6gyúzatl segédazk6zGk 1995. szeptember 1S-t41 t6rtint irviltoúsa miatt 1996. hben 1995. hhez vluonyftottan az OT A virható többletkiadása eléri a 80 mlllió forintot. 
Segélyfejlesztések 1996. január 1-jitól 

A munkavállalók és a nyugdíjasok kórházi ápolási napi segélye 
120 forintról 180 forintra emelkedik. (A nyugdíjas tagok válto1.8lla· nul maximum 1 S nap kórházi ápolásban töltött id6 után kaphatnak kórházi segélyt.) A kelengyesegély 6000 forintról 6500 forintra emel
kedik. A gyógyászati segédeszköi.ök körébe tartom sz.emüveg esetében a támogatás a térítési díj összege, maximum 1000 forint. 

Változás a gyógyszersegélyben 
A tagság régi elvárása teljesül azzal, hogy a nyugdíjas tagok mellett 1996. január l -jétől az aktív tagok is részesülhetnek gyógyszer

segélyben. A rendszeres gyógyszeres kezelésben részesülő tag havi 
500 forintot meghaladó igazolt gyógyszerköltsége után - évente egyszer -méltányossági gyógyszersegélyben részesltbető. 
A gyógyászati segédeszközök támogatásáról 

A leggyalcrabban igényelt gyógyászati segédeszlcöi.ök támogatásában 1995. szeptember 1 S-től beállt válto:zásokról. A gyógyászati segédeszköi.ök évközi árváltozásai miatt az egyes gyógyászati segédeszköi.öknél nyújtott ÖT A-támogatás többsl.Örösére nőtt, ami jelentős többletterhet jelent az ÖT A-nak. Szükségessé vált egyes gyógyászati segédeszköi.ök támogatásánál a fix össze
gú támogatásra való áttérés. Az ÖTA 1995. szeptember IS-tői fix összegú támogatást nyújt a következő gyógyászati segédeszlcöi.öknél: 

A gyógyiszatl segédeszköz megnevezése a térftés összege, max. 
ortopéd cipő 1 S00 forint 
hallókészülék 9000 forint 
ballókészülékhez elem 1200 forint 
vércukorszint-mérő 5000 forint 
vércukorszint-mérőhöz tesztcsík 2000 forint 

A seplyelc iginyllsiról 
Az intézményes és méltányossági segélyek igénylésének--módjáról: Az intézményes és méltányossági ÖT A-segélyek iaénylése munkavállaló tag esetben a szolgálati jönölcségen, nyuadíjas tag eletében a nyugdíjas nyilvántartó állomáson történik. A méltányossági segélykérelmek elblrélása az ÖT A-elnöbé&, il

letve a Segélyezési Bizottsága hatáskörébe tartozik. Az intézményes segélyek körébe tartom munkavállalók kórházi ápolási napi seaélye és a tartós táppén7.es állominy CIIC� jir6 eayszeri segély bilön kérelem néJlcül a táppénz kimctWvel e&)'Ütt kerül kifizetésre. A GYES-en lévők egyszeri segélyét külön káelcm ntlkül a smlgálati főoöksé& fimi ki. 
A kelengyuegéJy, a cukorbertegek segélye, a fogsegéJy, a o6od· 

szati segédeszlcözökért, vagy annak javltásáért ftZ.Ctett t6rlt6si dlj részben vaay egészben történő meatéritése, az eltartott 14 élltll alu
li gyermek utáni kórházi ápolási segély, a nyugdlja.r tag kórházi 
ápolási segélye, a temetési segély kbelem alapjált whet4 igéllybe. 

A méltányossági seaélyek körébe tartom táppénzi&énY kimerit6-se utáni segély, a mozgáslcorlátozottalc 16pkocsi vaay elektromos rokkantkocsi vásárlásához adható támogatás, a 10 OOO forintot meabaladó helyközi halottszállítás költségé"ez hozzájárulás, a gyógy
szersegély kérelem alapján igénye/hetö. A szociális támogatás körébe tartom idószalcos szociális gondo
zásban és szociális segélyben kérelem alapján csak az alacsony jövedelemmel rendelke:ul n)'llgdíjas tag rész.esíthető. A kérelem elblrálása az illetékes területi ÖT A-bizottság hatáskörébe tartozik. 

Az ÖTA intézményes segélyei 1996.január 1-jitól: 

A segélynem megnevezése a segély öazese 
Munkavállalók kórházi á�olási segélye 180 forint/nap 
Egyszeri segély 
tartós táppénzes állomány esetén 3 OOO forint/90 nap 
Cukorbetegsegély 1 S0O. forint 
Kelengyesegély 6 S00 forint 
Egyszeri segély gyesen lévők részáe 2 OOO forint 
Eltartott gyermek utáni 
kórházi ápolási segély 1 S00 forint/28 nap 
Temet6si segély 10 0000 forint 
Nyugdíjasok kórházi ápolási 
segélye 180 forint/nap 

(maximum 15 napra) 
Foaseaély/teljes foasor pótlása 
esetálmaximum 1 OOO forint 

· · IOpftdt foapótlá 
tlll6a fopnkmt maximum 350 hint 

1995. DECEMBER 15. 

Pénztári szolgáltatások, tagsági jogviszony 
Részletek az alapszabályból 

A Maoar Vuutu korábbi aimalba■ mú llfrt adtunk a Vuutu ODMnta K61c16n6s Kleg&zft4 Nyugdfjpénztár megalakuüúr6L Olvasóink ká'Wnek eleget tive IDOit rialeeekbe■ UIIIHJik a Nyu1dfJpénzür alapszabályát. Terveink k6zGtt szerepel, ho&Y k&4bbl lapaimalnkban konkrit aAmftúokkal aemléltetve pr6b61Juk bemutatni az új vasutaslntéunény el6nyelt. 
A pénztár szolgáltatásai péozdrnak mqtáfteni (p61d6ul -a Gy4r Sopron Ebenfarti aláirja, és azt a pénztárhoz el-. ka.clési költl61). Ya.rút RJ., juttassa. 131 A péoz_tár szol�ál� 17 JA tag joaosult l1'lban 61Y - a Ma&Yar Államvasutak A belépési nyilatko1.ltot át-a tagok egyén, �fáján nyal- is rendelkemi, ho&Y a nyuadíj- Rl '1tal alapított vagy többségi tő példányban kell lcitöltai és vántartoU n�gdijcélil meJtaka: korhatú betöltáét követ6eo a lál.aedésével működő gaz.da- azokat a belépő tagnak alá kell ri_tások egy osszegben to�én_'! smlaállalást nem klvlmja iaény- sági tánaságok, lrnia. kifizetése v!l&Y határo�f! ,de1u be venni hanem a tagdljat to- -a vasutas munkavállalók 261 Más pénztártól álUp6 tag - a taa dontése szenntt S, 1 O vább fu.di érdekképviseletét ellátó szerve- esetében a belépési nyilatko1.8l-vag� IS év tartamú -járadék 181 A �lgállatAs teljesit6se zetek, hoz csatolni kell az elő:ul pénz-n�i�· tag halála esetére ked- -� tag l�beli rendelkezése -a vasutas sportegyesületek, tárban eltöltött váralcozási id4-

é é szennt - tört6nbet bl111rális intézmények, vasutas ró/ és az áthozni lcivánt egyélli vezm nye�et�et (kedvezm nye- -állltalással a tag '1tal mea- j6tékonysági egyesületek. számlaösszegról szóló, az elől.6 zetteket) Je�o�het. K_edvezmé- jelölt pénzkezelési súmlára -a közforgalmú vasúttársa- pénztár által cégszen1en aláirt nyezett(ek) ,elölése hiányában a vaay ' sá&ok által alapitott alapitvá- igazolást. Igazolás hiányában az szo�gáltatásra � tag örököse(i) _ a tag '1tal mqjelölt clmre nyok átlépési kérelem nem fogadható 
::)���::•�:,J�\�::�':,-.Je:; postai álllta/á.ual: -• a Vasutas Társadalombiz- el. A más pénztárban eltöltött 
öröklés alá eső összeg a pénz- A tag •.�la. tllet6leg a dm tasltási Igazgatóság, várakozási idö a pénztárnál elő-
tárra száll. A kedvezmé- válto�a,t kö�es haladllctala- -a vasutas egészségúgyi ín- Irt várakozási idő tartamába 
nyezett(ek), valamint az örö- nul be1elenten,. Ennek elmulasz- tézmények, beszámít. 
kös(ö�;J,ogaira vonatkom rész- tásából eredő esetleaes kárért -a közforgalmú vasút fel- 271 A tag felvételéről (bele-
letes ályokat a 34. pont tar- vagy hátrányért a �nztér fele- ügyeletét ellátó intézmények értve az átlépést is) a belépési 
talmazza lósséggel nem tartozik. munkavállalója, közalkalma- nyilatkozat záradékolásával az 

1 S./ A· 13. pontban meghatá- 191 A járadék átal�ható a mttja vagy köztisztviselője (to- Igazgatótanács dönt. A belépé-
rozott nyugdíjszolgáltatás fe/té- kezdetben v�lasztott időtartam vábbiakban: alkalmazott) vagy si nyilatkozatot a benyújtástól 
tele a társadalombiztosítási jog- helyett más id6tartamra, vaay a cl a bl pontban felsorolt szer- számított 30 napon belül kell 
szabályokban meghatározott hátralévő rész egy összegben fel- vektól vonult nyugdíjba. záradékolni, és annak egy pél-
nyugdíjlcorhatár betöltése. vehető. A ta& a változtatásra dJ A pénztár tagja lehet az is, dányát az Alapsz.abállyal együtt 

161 A szolgáltatás teljesltésé- vonatkom kérelmét, annalc pon- aki a b./ pont szerinti alkalma- el kell juttatni a tagnalc. A tag-
nek módjáról (egy összegú kifi- tos időpontja feltüntetésével, mttal közös háztartásban él (bá- sági viszonyt a záradékolt belé-
zctés, vagy S, 10, illetve Is évi · legalább 90 nappal korábban zastárs, gyermek, szülö), felté- pési nyilatkozat tanúsítja. 
járadékfolyósítás és ez utóbbi köteles lrásban közölni. ve, hogy megfizeti az egyszeri 28.I Új jelentkező felvétele 
esetében az id6 tartamának me�- 201 A ta& e&Yéni számlájára belépési költséget, amely S00 (beleértve az át lépést is) nem 
batárol.ásáról) a tag irásban ko- vonatkom követelése nem éviil forint, és megfelel az a./ pont- tagadható meg, ha a jelentkező 
teles rendelkezni. e/. ban meghatározott feltételeknek. (átlépő) megfelel a tagsági fel-� pénztár a nyufdíjkorbatár 2 1  J A tag e&Yéni számlájin el A pénztár tagja lehet továb- tételeknek. 
betoltése e16tt legalább 90 nap- lévő összegre sem a ta& hitele- bá az is, aki az aJ pontban fog- 29./ A tag a belépési nyilat-pal írásban felsmlítja a tagot, :uli sem k.ivüWló harmadik sze. 

lait feltételeknek megfelel, fel- kozattal együtt lcote/es igazolni, 
hogy a teljesilés módjáról J?Yi- méiy hite lemi nem tarthatnak téve, hogy megfizeti az egysze- vagy hivatalosan igazoltatni a 
latlcozzon. A tag a felszóhtás igényt ri belépési lco/tséget, amely 1000 tagdlj alapját képe:ul munlcabé-
kézbesítését követ6en 30 napon · forint. rét illetőleg jövedelmét. Az-iga-belül lrásbao nyilatkomi köte- A tagságijogviszony 24.2. A pénztár tagja - a zolást-a belépést követöen-
les._ Ha a. tag a nyugdíjkorhatár 24./ A ta&&á válás feltételei 24.1. pontban foglaltakon túlme- a pénztár bármikor ismételten is betöltéséig -6Jab� értes!tése 24_1 _ A pénztér tagja kltet az nöen -csak az lehet, aki kérheti. Nem kell a tagnak mun-ellenére - nem ny!latkoz1k_, a a természetes sze,nély, aki: aJ az Alapszabály rendelke- lcobérét (illetményét), illetöle& 
pénzúr a tag eg�é_!I• �láJán aJ a 16_ élet6v6t betöltö-. 'allett 1J1agára nézve kötelezónek jövedelmét kii/ön igazollatnia, lév6 öazeget elkillönil, és a Pol- •-. iimérl el és ezt a belépái nyi- ha a tagdfjfizetési kötelezettlé-&ári törvénykönyv Felelős őr- - magyar állampolgár, vaay , lattoata aláírásával is igazolja, génelci munkáltatói á111talással 
zésre vonatkozó szabályai sze- �•&Yarorsúgon lete�epedett, továbbá, tesz eleget. rint;. el azzal, hogy azt csak a tlletőle� ma&Yarorszá&t munka- bl az Alapszabályban megha- 301 A tagsági viszony, a tag-joaaabályi rendelkezés szerin- vállalási engedéllyel rendelkez.ö tározott tagdíjat fizeti. díjfizetési kötelezettség és a vá-ti lcocká7.ali osztályban fektethe- nem magyar állampolaár felt6- 251 A tagsági jogviszony kez- rakozási idö a pénztárhoz be-ti be. A felelős őrzésbe vételról ve, hogy a belépési nyilatkozat deményezésébez az szükséges, nyújtott belépési nyilatko1.8lnak a ta&ot értesúeni kell. A felelős aláírásakor hogy a be lépni szándékozó a a pénztár általi elfogadásával öms költségeit a tag köteles a b/ a Masoar Á/lamwuuJalc RJ., belépési nyilatkozatot kitöltse és (21. pont) kezdődik. 

Konzeríi balesetbiztositás • segftség a bajban! 

Mindenkit érhet baleset! 
Családtagjaival együtt kössön baleldbimsftást a Vasutas Biztosltó E&Yesületnél! 
A 30 évvel ezel6tti 2 forintos baleletbiztosltú sml&általáai elért&telenedtek, korszen1tleoné váltak.. A ta&ság kérése alapján kidolgoztuk az új korszcrd balesetbiztosltások módozatát. Az új biztosítások megnövekedett szolgáltatásokat nyújtanak: 

20,-Ft-os havi tagdíj Balesetből eredő halál esetén 45 OOO Ft Balesetből eredő 1 00%-os rokkantság esetén 
Múlékony sérülés esetén 
Balesetből eredő kórházi ápolásra a 8. naptól 

35 OOO Ft 
850 Ft 

100,-Ft-os havi tagdíj ISO OOO Ft 

ISO OOO Ft 
4 OOO Ft 

1 S0O Ft/nap 
• E biztosftást többszörösen (max: háromszorosan) is lehet léteslteni és családtagokra is megköthető. Nagyon lényeges, hogy 14-70 éves korig.lehet belépni. Ezt jelenle& Ma1yarorszá1on csak a VABE nyújtja. .,Velem úgysem történik semmi" -gondolják sokan, de a statisztikák egészen mást mutatnak. Mindannyian veszélynek vagyunk kitéve, és ez egyre inkább érint minden korosztályt. Otthon, háztartási-, kerti munka közben, barkácsoláskor, közúti közlekedésben, szabadidőben is éri az embert baleset. Az általunk most felkínált új, korszenl, magasabb értékl1 balesetbiztosítások, a balesetek sokszor igen súlyos anyaai nehézségei ellensúlyoz:ásában nyújtanak segltséget Különösen fontos ez akkor, amikor az állam szociális sze. rcpvállalásai csökkennek. A bérből, nyuadíjból élőknél, e&Y esetleges baleset, tovább fokozhatja az am6&Y is nehéz helyzetet, hisz a rohamosan emelkedő orvosi, illetve &YÓ&Yszcrköltsé&ek sokszor szinte meafizetbetetlennek bimnyulnak. A balesetből eredő kórházi ápolás is jelentős többletkiadással jér, melynek csökkentését jelentheti a biztosítási 6mea. E&Y baleset után gyakran speciilis kez.eláekre, kúr6kra is � lehel lizt a mai aa7.dasá&i helyzetben nehl:z fedezlJi. éljen a fe lkioilt lebet6sé&&el. válama a V ABE 6ltal kfnllt kcdvcz6 balesetbiztosflút. V6rjuk jelentkezéseiket. Sz6chizunk elme: 1078 Budapest. VII„ lstv6D u. 6 • Telefoo/m: 342-Sl 57 Teleim: 342-5109, MÁV-telefon: 01/22-80 Vuatu BblNit6 Bgedlet V•Slifao 

Minőségtanúsítványt kapott 
a debreceni járműjavító 

Valamennyi tfp111ú vasúti kocsi és alkatrész, valamint laesa• tett adluerkezet javftásjra és gyártására mln41étblztosftásl tanúftványt kapott a MÁV Debreceni JármGjavftó Kft. Az err41 uc\16 oklevelet Debrecenben e&Y munkásgyGláea adta it Keriqyártó Imre ügyvaet4 1&aqatónak Lovúz Szabó Tamás, a ta■61ftc\ TOV Rhelnland Euroqua Kft. ügyvezet4Je. A tanúsftviny odait6lésekor a debreceni jérnn1javít6 eaész tev� keoysé&6t. mrvezeti működését vizaaálták. s ennek ercdménr,eként kapták meg a minősítést. Az üzemben vasúti teherkocsikat 6Jítanalc fel, s náluk készült el a tiztengelyes kamionszállító sz.erelvény prototípusa is. A tanúsítvány átadásával egy időben sz.erették volna bemutatni a cég vezetői az ,,Arany Trófea a legjobb cégarculatért" díjat: amit közvélemény-kutatás alapján !télnek oda elsösorban spanyol és portugál nyelvterületen dolgom cégeknek. Az utóbbi években több ke
let-európai cég is bamnló díjat kapott. A díjat november 27-én 25 ország üzletembereinek jelenlétében Madridban kellett volna átvenni, de -mint Kerékgyártó Imre elmondta -a francia közlekedési sztrájk miatt csak Párizsig jutottak el, ahonnan az utolsó pillanatban, igaz trófea nélkül, de még sikerült bazajönniük. (X) 

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 

a vasúti árufuvarozásban 
közreműködő dolgoz6knak 

és minden kedves ügyfelének/ 
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„Gyertek, éljünk gyermekeinkért'' A MÁV-kórházban is rendel a festőművész 
A „ Vasút a Gyermekekért" 
Alapítvány Benczúr utcai óvo
dája jótékonysági estet rende-
1.ett december elsején az óvo
da anyagi és tárgyi feltételei
nek javítása érdekében. 

A támogatók sorában ott volt 
a MÁV Rt. Vezérigazgatósága 
- mint fő támogató-, a Vas
utasok Sz.akszervezete és több jó 
hírű cég, illetve kft., mint pél
dául a „Pinocchio játékcsalád", 
akik szabadtéri játékok, játszó
terek tervezésével, kivitelezésé
vel foglalkoznak. Tudomásunk 
szerint tőlük a Benczúr utcai 
óvoda több szabadtéri játékot 
kedvezményes áron kap. 

tani a legkorszerűbb nevelési 
elveket, módszereket, amelyhez 
175 kisgyerek és 37 aktív mun
katárs együttmúködésére van 
szükség. 

A megnyitó beszéd után az 
óvodások színes, vidám műsort 
mutattak be óriási sikerrel. A 
kicsik a mindig szigorú tekinte
tú vezetők arcára is mosolyt va
rázsoltak. 

A magyar zenei élet híressé
gei is felléptek az esten, mint 
például Presser Gábor, Zorán, 
Gerendás Péter. A Horváth csa-

lád két gyermeke (akik ebből az 
óvodából inditották zenei pálya
futásukat) rövid hangversenyt 
adtak. 

A műsoros estet svédasztalos 
vacsora követte, majd a jelen
lévő vendégeknek lehetőségük 
nyílt a kötetlen beszélgetésre, 
táncra, sz.órakozásra. 

Az est a jelenlévőktől írásos 
emléket is őriz. Vendégkönyvet 
nyitottak, amelybe a megjelen
tek kedves sorokat írtak. 

(hajni) 

Az est fővédnöke dr. Lotz 
Károly Közlekedési, Hírközlési 
és Vízügyi miniszter volt, aki 
megnyitóbeszédében többek kö
zött arról szólt: örömmel tettem 
eleget a felkérésnek, hogy „A 

Vasút a Gyermekekért" Alapít
vány rendezvényén résztvegyek. 
Nem csupán unokáim jutnak 
eszembe az óvoda bemutatkozó 
sorait olvasva, hanem emlékeze
tem fölidézi hajdani filozófia
óráimat is, mintha már Platón 
is a"ól írt volna, hogy az ered
ményes tanítás személyre sza
bott: ahány tanítvány, annyi 
módszer. Orülök annak, hogy 
ehhez az eszményhez immáron 
nem csupán néhány kiválasztott 
mester, hanem intézmények kö
zelítenek. " Ez valóban így lehet 
itt, hiszen az óvoda nem a ha
gyományos pedagógiai módsze
reket követi, hanem a gyerekek
re figyelve igyekszik hasznosí- A Benczúr utcai óvoda „művészei" 

Húszéves a rákospalotai óvoda 
Éppen 20 esztendeje, 1975. de
cember 15-én, adták U a 
r'kospalotal óvod át" amely 

1.1994. február elsejét61 „A 
Vasút a gyermekekért" Alapít
vány kezelésében mfiködik. 

Az ünnepségre meghívót kap
tak az elmúlt 20 év alatt ide járó 
gyerek, akik közül már többen 
felnőttekké váltak. Sőt, közülük 
néhányan azóta már a gyerekei
ket is ide járatják. A találkozóra 
eljöttek az egykori dolgozók is, 
akik közül többen elérzékenyül
ve kívántak jó munkát az óvoda 
mostani munkatársainak. 

Istenes Antalné vezető óvónő
től a Magyar Vasutas munkatár
sa megtudta: az intézmény tör-

ténetében 6 a harmadik vezető 
és bimny az alapítványi Aia41-
kulás komoly válto7.ást hQzoU a 
múködtetésben. Az a�ilY.án_yi 
óvoda továbbra is magasabb 
szintű ellátást biztosít az állami
val szemben. Az itteni gyerekek 
rendszeresen járnak a BVSC-be 
úszásoktatásra. Angol tanárnő 
nyelvet tanít. A nevelésben új 
módszereket vezettek be. ,,A 
hagyományőrzés egyik fontos 
tevékenységgé vált itt a beton
rengetegben" - fogalmazott Is
tenes Antalné. 

Az óvónők nehezményezik: 
az alapítványt az ünnepségen 
nem képviselte senki -bár meg-
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hívót kaptak az illetékesek. A 

MÁV-val kötött megállapodi
sok náluk nem érvényesek, illet
ve csak bizonyos késéssel való
sulnak meg, holott ők is vasuta
soknak érzik magukat. A MÁV
nál kifizetett decemberi 4 szá
zalékos te/jesltményjutalomról 
már hallottak, de félnek, hogy az 
alapítványi dolgozók ezt csak 
késve kapják meg. A jövő évi 
bérfejlesztésről elmondták: sz.e
retnének legalább akkora eme
lést kapni, mint a vasutasok, és 
örömmel nyugtáznák, ha ez a 
téma a Yastíti Érdekegyeztetó 
Tanác.r ülésén is szerepelne. .. 

TP 

Csengős szánon érkezik ... 
(megfejtés: vízszintes l, 14, 21, 32, 53, függőleges 3, 24.) 

Vízszintes: 1. Az USA-ban 
(megfejtés) 11. Vércsoport 12. 

Szem szivárványhártyája. 13. 
Hangtalanul köröz. 14. Lengyel
országban (megfejtés) 16. Hajó 
része. 17. Olasz férfinév (UGO). 
18. Kényeskedve lépegető (né
piesen). 21. Hazánkban (meg
fejtés) 23. Hírügynöksé&. 25. 
Égtáj (röviden) 26. Dél-Azsiai 
ország. 29. Szúnyog teszi. 30. 
Rádiusz. 31. Szövevényes. 32. 

Magyarországon (megfejtés) 
34. Rájön, megfejt. 36. Kötőszó. 
3 7. Az orrnak kellemes. 3 8. Nem 
fölé. 3 9. Lengyel autójel. 41. .... 
Bal (foci angolul). 42. Osztály 
(angolul) 43. Súlyt állapít meg. 
45. Foszfor, nátrium. 46. Szeren
csejáték, keverve. 48 . ... lányka. 
50. Női név. 53. Oroszország
ban (megfejtés). 

Függőleges: 1. Becézett fér
finév. 2. Szabó Magda regénye. 
3. Németeknél (megfejtés) 4. 
Roggyant. 5 . .... MAIL. 6. Film
stáb tagja. 7. Majdnem láz. 8. 
Képzőművészeti téma. 9. Nem 
szolgák. 10. Táncfonna. 15. Ju
hász István. 19. Betú kiejtve. 20. 
Címer állat. 21. Földrajzi ábra. 
22. Nagy ipari üzemünk. 24. 

Görögöknél (megfejtés) 27. 
Tartóelem. 28. fze. 31. Gyakori 
családnév. 3 3. Borozgató. 3 5. 

Tata része. 37. Börtönvár. 40. 
Szemtelen rovar. 42. Orvosi 
vizsgálat. 43. Egy ... egy= ket-

tő. 44. Majdnem erre. 47. Vezé
reink egyike. 49. Koros (röv.) 
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50. Szigetvári hős. 51. Súlyarány 
(röv.) 52. Fél urna. 
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Összeállftotta: Bánszegi József 

Somogyi István egyike a ma
gyar „nehéz embereknek". 
Festőművészként eljutott a 
csúcsra, ugyanis New Yorkban 
állították ki képeit Salvador 
Dali és Picasso műveinek tár
saságában. Ezzel akár elége
dett is lehetne, de mégsem az, 
mert a magyar nehéz emberek 
nem ilyenek. 

Somogyi István felfedezett 
egy sóoldatot, amelynek segít
ségével bárki megteremtheti la
kásában a barlangi, tengeri sós, 
páradús klímát. Csak az asztmá
sok tudják, hogy ez milyen 
könnyebbséget jelent a száraz le
vegőhöz képest. 

A Somadrin Egyesület egy 
újpesti bérház pincéjében műkö
dik, irodástól, sóbarlangostól 
együtt mintegy 50-60 négyzet
méteren. Ahogy belépek az aj
tón, rögtön a tiszta levegő érze
te járja át az orromat. Könnyeb
ben veszem a levegőt, miközben 
Nagy Istvánnal, a művész és fel
találó titkárával beszélgetek: a 
Somadrin oldatnak az a lénye
ge, hogy párolgás útján az ás
ványi sók a /evegóbe kerülve 
megkötik a káros porszemeket, 
és így a helyiségek levegőjét 

1 

tisztán tartják. Továbbá az ás
ványi anyagok a légutakba jut
va gyógyító hatást gyakorolnak 
légzőszervünkre. 

Somogyi István elkészítette a 
sótéglát is, amely jótékony te
vékenységét szinte végtelen ide
ig fejti ki, ellentétben az oldat
tal, amely addig hatásos, amíg 
el nem párolog. 

Az álbarlangban éppen két 
beteg tisztítja a légutakat a 
Somadrinnal dúsított tiszta leve
gőben. Az idős hölgy láthatóan 
nehezen veszi a levegőt. A rossz 
időjárásnak tulajdonítja a 
rosszullétét, de mindjárt jobban 
lesz - állítja -, mert a múlt 
héten is használt a „barlangklí
ma". Leicht Józsefné Éva nem 
régóta dolgozik az egyesületnél, 
de számára szinte létkérdés egy 
ilyen munkahely, ugyanis egy 
éve sincs, hogy felkereste a 
Somadrin egyesületet asztmájá
val. A betegség úgy elhatalma
sodott rajta, hogy tavaly már le
százalékolták, annak ellenére, 
hogy még nem töltötte be 27. 
életévét. Eva a betegsége idején 
ülve aludt, mert annyira fulladt, 
de idén januárban kipróbálta az 
oldatot a lakásában, és attól az 

éjszakától keulve megváltozott 
az élete. 

Somogyi István így vall a ta
lálmányáról: ,,R.égi álmom volt 
megtalálni a salétrom ellensze
rét, amely képes lesz közömbö
síteni és elpusztítani a lakások 
falát e/csúfitó, az egészségre ká
ros penészvirágolcat. Jobb híján 
a lwnyhámban berendezett /abo
ratóriumomban folytattam kísér
leteimet a legkü/önbözóbb ásvá
nyi anyagokkal. Kevergettem a 
kü/önfele oldatokat, egyik ciga
rettáról a másikra gyújtottam rá, 
s egyszer csak a"a lettem figyel
mes, hogy az egyik keverék kez
di elnyelni a helyiségben terjen
gó erós dohányfüstöt, sót mint
ha a /evegóben repkedó por
szemcséket is ... 

Ez volt az e/só felismerés, ami 
e/vezetett a légtisztító klímaol
dathoz." 

A vasutasbetegek a MÁV-kór
házban is hozzájuthatnak a 
Somadrin oldathoz. A feltaláló
festőművész a budapesti MÁV 
Rende/óintézet 5. emeletén ala
kította ki bemutató termét, ahol 
bárki meggyőződhet a szer ha
tásairól. 

TP 
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UAJRA, BVSC! 

Vasutasnak érzem magam 
Exkluzív interjú Mezey Györggyel 

A drakozúokkal ellentétben az 6szi szu.on bajnoka lett a BVSC labdanígócaapata. Meuy György 
tedmlkal l&aqató lnterj6t adott a Magyar Vasutasnak. Az egykori u6vetségl kapitány ma már 
nsutasnak érzi magát, mert elmondása surlnt a MÁV Rt. éa a vasutasok klubhoz llu.6dct viszo
nya, Is rélu a sikernek. A magyar labdar6gás jövőjét Illetően elmondta: egy kis ország csak 
szakmai munkával tudja felvenni a versenyt a foci-nagyhatalmakkal 

-A BVSC ószi elsósége,meg
lepetésként hat a labdarúgást 
szeretók körében. Minek tulaj
donúható ez a siker? 

- Elsősorban annak, hogy 
egy hároméves fejlődési célt 
túztünk ki magunk elé, és ehhez 
hiteles szakembereket rendel
tünk hozzá. Valószínűleg ilyen 
megfontolásból kerültem vissza 
a klubhoz, hiszen én megmarad
tam örökös vasutasnak. Ehhez 
jött hozzá a szerény, de tudatos 
szponzori háttér, amelyek közül 
kettőt kell kiemelnem: a Kőbá
nyai Sörgyárat, és a MÁV Rt.-t. 

- Igen, de a pénz kevés a si
kerhez, mert biztos vagyok ab
ban, hogy nem a BVSC a leggaz
dagabb fatbal/klub, mégis nyolc 
ponttal vezeti a tabellát. 

- Persze, én is azt mondom, 
hogy a pénz nem minden, mert 
a szakosztály-igazgató, az edző, 
a játékosok kiválasztása is csak 
tudatos szakmai alapokon nyu
godhat. Ehhez jön még a premi
zálási rendszer, ahol van néhány 
játékosunk, akiket jól fizetünk, 
de még így sem lehet nálunk 
annyit keresni, mint a nagyobb 
egyesületeknél. 

- Mennyit érnek ma a BVSC 
Játélwsai? 

- Erre konkrétan válaszolni 
nem tudok, de például Vincze 
Istvánért a nyáron egy portugál 
klub 350 ezer dollái1 kínált, de 
Pista mégis nálunk maradt. 

- Mégis mennyit keresnek a 
jobb Játélwsok? 

- Az én meglátásom szerint 
a mi egyesületünk nincs az első 
öt között azok közül, amelyek a 
legjobban fizetnek a magyar NB 
I-ben. Én azt gondolom, hogy 
ma Magyarországon nem illik 
keresetekről beszélni, mert amíg 
az állami szférában dolgozóktól 
levonják az utolsó fillért is, ad
dig az utcán cikáznak az új Mer
cédeszek, Budán épülnek az új 
villák. 

- Önnek elégtétel ez a siker, 
amit a BVSC-vel elért? 

- Nekem nincs miért elégté
telt vennem. Csinálom a mun
kámat legjobb tudásom szerint 
szakosztály-igazgatóként, úgy, 
mint valamikor edzőként. Bár ez 
utóbbiban voltak kudarcok is. 

- Most érnék olyan kudar
cok, mint 1986-ban. 

- Igen, ezzel egyetértek. 
- Eddig azért még bárhol 

megjelent a Mezey, ott Jött a si
ker. Mire gondol akkor amikor 
még most is skandálja a közön
ség, hogy „Mezey Gyuri"? 

-Amikor egy vidéki fútőbáz 
dolgozói pénzt küldenek a csa
pabujf,���gy az embert egy sta
dionnyi közönség élteti, akkor 
úgy érzem, ezek azok a pillana
tok, amiért érdemes dolgozni. 

- Tényleg érdemes, amilwr a 
válogatott 65. a világranglistán? 

- Sajnos, a magyar labdarú
gás nem találta meg az utat a 
profizmus felé, sem az átmenet 
tdószakában, sem most. Mégis 
bizakodó vagyok, mert a Ferenc
város és az olimpiai válogatott 
sikere bimnyiték rá, hogy meg
felelő hozzáállással és háttérrel 
lehet eredménr.t elérni. Az olim
piai csapat sikere azért külön 
öröm, mert ezek a 20 éves fiúk 
ma felveszik a verseny Európá
val. Innen már csak menedzse
lés kérdése, hogy felfuttassuk 
őket a legmagasabb szintre. 

- Járható-e ez az út, amelyet 
a hozzánk hasonló nagyságú or
szágok követnek, hogy két-há
romcsapatos bajnokságot vív
nak, a többiek pedig finoman 
szólva: ,, a futottak még"? 

- A két-három csapatot ke
vésnek tartom. Legalább 4-5 

olyan egyesületre volna szükség 
amelyek végiggyötrik egymást a 
bajnokságban. Azért indult óri
ási hátránnyal a Ferencváros a 
Bajnokok Ligájában, mert a 
magyar viszonyok nem terhelik 

eléggé a játékosokat, viszont az 
őszi sorozatmeccsek kifárasztot
ták Telekéket. 

- Hogyan tudnánk felvenni a 
versenyt a gazdag európai csa
patoldcal? 

-Anyagilag sehogy. Vismnt 
komoly szakmai munkával van 
esélyünk arra, hogy egyszer 
partnerek lehessünk. 

- Nem nagy luxus az, hogy 
Mezey György a BVSC egyik iro
dájában ül és nem a válogatott 
kispadján? 

- U gy érzem, hogy én most 
is a csúcson vagyok, habár a 
munkám más jellegű. Nem sza
kadtam el az MLSZ-tői sem, hi
szen ott is tecnikai igazgatóként 
dolgomm, és ebből a helyzetből 
jobban látom a futball egészét. 
Ezt e&y értékesebb tudásnak tar
tom, mintha a kispadon ülnék. 

- A szakember lát-e esélyt 
a"a, hogy kijussunk az 1998-as 
világbajnokságra? 

- Határozottan állítom, hogy 
van esély. Nem lehet VB csapa
tot építeni „csak úgy", hogy az 
olimpia után szeptemberben fo
gunk hozzá, mert 1996 őszén 
már kezdődnek a selejtezők. 
Ezért nyilatkoztam azt koráb
ban, hogy a nagy- és az olim
piai válo�atottakat „össze kell 
dolgozni'. 

TP 

(szABÓ és FIA Krt) 

Kellemes 
karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag 
boldog új évet kíván 

minden jelenlegi 
és leendlf partnerének! 
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MAGDINÉNIRECEPTESKÖNYVÉBŐL 

Jó tanácsok az ünnepi 
sütéshez-főzéshez 

1. Jobban kezelhető a házilag készített linzertészta, ha sütés előtt 
fél napra hűtőbe tesszük. _ . . . 2. Kalácsunk könnyebb lesz, ha teJ helyett aludttejjel dagasztJuk. 

3. A mélyhűtött bal kellemetlen szaga egy-két órás citromos víz-
ben való áztatás után eltűnik. 

4. Rántott hús sütésekor az olajba tegyünk egy-két fogpiszkálót, 
nem ég el a zsemlemonsa. Ha a prézlibez reszelt sajtot keverünk, 
különös, finom ízű húst kapunk. 

5. Az egybesült húsokat előzii nap sózzuk, fúszerezzük. 
6. Aranybarnára sül a baromfi, ha az utolsó locsoláskor sör és 

méz keverékével is bekenjük. 
z 

Egy nagyobb zellert apró kockára vágunk és kevés vízben meg
főzzük. Héjában burgonyát főzünk, majd felszeljük. Amíg húl, el
készítjük a majonézt. Két tojássárgáját két kiskanál cukorral és 
mustárral jól elkeverünk, utána két deciliter olajat Slif.ÚsÖdésig ke
verünk. Egy pohár tejszínnel vagy tejföllel higítjuk. Osszekeverjük 
a zellerrel és burgonyával. lzesíthető citrommal, pici sóval, borssal, 
fokhagymával. 

. ' , 
mm,, 

Egy kis fej káposztát csíkokra vágunk, egy-két paprikát, almát, 
uborkát, retket reszelünk hozzá, sózzuk, cukrozzuk, ecettel ízesít
jük, végül olajjal meglocsoljuk. Hútés után tálaljuk. 

11 , ... 

Egy doboz ananászkonzervet, egy doboz mandarinkonzervet tál
ba rakunk, két almát, két banánt és fél citromot apró kockára vá
gunk, vaníliás cukorral ízesítjük, összekeverjük és hűtjük. Tálalhat
juk tejszínhabbal is. Ha egy deciliter rumot öntünk rá, bólét kapunk, 
ami szilveszteri vendégbolondító. 

Jó étvágyat kíván Magdi néni 

,,Hol vagytok, 
régi játszótársak?" 

1975. évben a szegedi Bebrits Lajos Vasútforgalmi szakközépis
kola 4/B osztályában (osztályfőnök: Selmeczi Lajos) végzett társait 
keresi Lepesi Zoltán László osztálytalálkozó céljából. Ertesítsetek, 
hol vagytok, merre vetett a sors, ha tudtok társainkról, értesítsétek 
őket is. 

Keressetek, hívjatok! Címem 7602 Pécs-2 Pf.: 11. Vasúti levele
zésben: Pécs Állomás 1. lépcsoház. Telefon, amelyen üzenetrögzítő 
és fax is múködik: 06/72/211-992, vasúti 05116-16, vagy 05/16-88. 

Előfizetőink figyelmé 
Szép számban érkeznek szerkesztőségünkbe a Magyar Vas

utas 1996. évi megrendelőlapjai, viswnt kérdezték tőlünk: mi
ért tértünk el a korábbi években megswkott fizetési rendtől? 

Talán köztudomású, hogy december 4-én valamennyi bank
számla száma megváltozott az országban. Sajnos, ez éppen az 
előfizetési időszakra esett. A korábban érvényes befizetési csek
keket már nem volt érdemes, az újakat pedig még nem tudtuk a 
megrendelőinkhez eljuttatni. Ezúton is szeretnénk megnyugtat
ni minden kedves egyéni előfizetőnket, hogy az új posta! befize
tési utalványokat a közeljövőben elküldjük a címükre. lgérjük: 
emiatt egyetlen Iapszámról sem fog senki sem lemaradni. 

A Vasutasok Szakszervezete alap- és középszervezetei, vala
mint céges előfizetőinknek pedig a megrendelőlap beérkezését kö
vetően számlát küldünk, amelyet átutalással kérünk teljesíteni. 

A bankszámlaszámok változása miatti késedelem miatt meg
értésüket kérjük. 

A Magyar Vasutas szerkesztősége 
·------------------· 

: MEGRENDELŐ : 
1 1 

: Megrendelem a Magyar Vasutas című lapot : 
I 

1996. évre ...... példányban 
1 

I 
a következő címre: 

1 
1 1 
1 --·-----·-•--·---- ·-- - 1 
1 1 
1 

· ' 't ' ' t 1 u·· 1 ' 1 ....... 1rany1 oszam .............................. e ep es 
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1 ................................... utca ............... házszám. 1 
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1 A Magyar Vasutas megjelenik kéthetente. 1 
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Ára: 20 Ft/lap. Egy évi előfizetés díja: 480 Ft. : 

1 1 
I 

A megrendelőlap szerkesztőségünkbe való be-
I 

I 
érkezését követően a befizetési utalványt meg-
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1 küldjük. 1 
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Diákotthoni felvétel 
' A „ Vasút a gyermekekért " Alapítvány békésaabai diik

otthona középisko!Aba beiratkowtt dlikok felvételét bizto
sítja. 

Elsősorban a MÁV-val munkaviszonyban álló szülók gyer
mekei nyerhetnek elhelyezést kiemellcedóen jó tárgyi és sz.e
mélyi feltételek mellett. 

Üres férőhelyre egyéb dolgozó gyermeke is felvételt nyerhet 
önköltséges alapon. 

Békéscsabai középiskolában továbbtanuló fiúk és lányok je
lentkezését várjuk JJ -13, 15 éves kortól 

A „Vasút a gyermekekért" Alapítvány 
Diákotthon igazgatója 

5600 Békéscsaba 
Árpád sor 22. 

Tel.: városi: 06/66-325-356 
vasúti: 06/33-00 

Kőszegi képzési értekezlet 
A Vasutasok Szaksurvezete Területi Irányítási Központok In
téző Bizottsága november végén tartotta képzési értekezletét 
K6szegen. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke közel három órán át tartó fórum
mal járult hozzá az értekezlet sikeréhez. Az intéziibizottság tagjai 
megerősítették, hogy a jelenleg is tartó Vasúti Érdekegyeztető Ta
nács (VÉT) keretei között folyó tárgyalásokon maximálisan támo
gatják a VSZ tárgyaló delegációjának azt a törekvését, hogy tárgya
lásos úton sikerüljön megállapodni a kollektív szerwdés megköté
sében és az 1996. évi bérfejlesztés minél magasabb mértékében. 

Az intéziibizottság az aktuális feladatok közül stratégiai kérdés
ként kezeli a védelmi jellegű munkakörök bértarifán belüli feljebb
sorolását, továbbá a MA V Rt. kétlépcsős gazdálkodás-irányítási rend
szerének kialakítása kapcsán a szakszervezeti jogosítványok haté
kony gyakorlását. 

A „Vasút a gyermekekért" Alapítvány kőszegi diákotthona ideá
lis helyszínnek bizonyult erre. Az értekezlet után Kiss János diák
otthon-igazgató a résztvevőknek bemutatta az intézményt. 

Valet László 
IB-titkár 

.., e tistá 
... 

yelmébe 
Az SZDSZ Vasutas és Polgári, v.mint az Adácsi csoportja „Hír
mondó" címíi tájékoztatója október-novemberi számában meg
jelent egy írás, melyben a Vasutas Eszperantó Klub volt vezető
je - Csonka Lajos - elpanaswlta, hogy „kiseperték" őket a 
Vasutasok Szakszervezete Benczúr utcai székházából, amely év
tizedeken keresztül otthonuk volt. A Vasutasok Szakszervezete 
mindenekelőtt sajn'1atát fejezi ki amiatt, hogy a jövőben nem 
tudja az Eszperantó klub rendelkezésére bocsátani korábban 
megszokott helyiségüket. A kényszeríi döntés körülményei azon
ban eltérnek attól amit a nyilatkozó állít, ezért a VSZ az alábbi
ak közlését kérte szerkeszt6ségünkt61. 

A Magyar Vasutas legutóbb megjelent lapszámában már le�: 
a VSZ székházának elnökségi termét, amelyet az Eszperantó klub 1s 
használt, a VDSZSZ önkényesen birtokba vette. A Vasutasok Szak
szervezete ezért valamennyi, ehhez a teremhez kapcsolódó tevé
kenységét kénytelen volt, a lehetőségek hiánya miatt, máshova irá
nyítani, vagy me�szüntetni. A klub elhelyezésének felfüggesztését, 
tehát nem Király Arpád határozta el (annál is inkább, mivel nem ő a 
ház gondnoka), hanem a szakszervezeti vagyon megosztásából ke
letkező kényszerhelyzet szülte az eszperantisták megszokott he
lyének elvesztését. A VSZ kéri az érintettek megértését. 

Kocsirendezőt, váltókezelőt 
és forgaln1i szolgálattevőt 

sn ,,. 

Budapest-Nyugati pályaudvar állomásfőnökség felvételt hirdet 
MÁV-on belüli áthelyezéssel: 

kocsirendező, 
váltókeze16 

és tisztlcépziivel rendelkezii dolgozó részére 
forgalmi szolgálattev6 

munkakörökbe. 
A forgalmi szolgálattevő munkakörben a megfelelő gyakorlat és 

helyismeret megszenése után több. középvezetói munkakör ellátá
sára is lehetőség nyílik. 

Érdeklődni lehet a 01/49-60, vagy 01/42-01 üzemi telefonon. 
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SZAKSZERVEZETOOK LAPJA 
Fószerkeszt6: dr, Dura L,szló 
Szerkesn6: Karácsony Szilárd 

Telefon és fax: 342-05S1, üt.emi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Vasutasok S7.akszcrvezete 

1068 Budapest, Bencztir u. 41. 
Felelős kiadó: dr. Márkus Imre, 

a Vasutasok S7.akszervezete elnöke 
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Elcserélném 3 szobás, kertes, 
telefonos, MÁV-lakásunkat 2 
szobás önkormányzatira MÁV
dolgozóval. Minden megoldás 
érdekel. Telefon: 57/421-076. 

Elcserélném Budapest Kere
pesi úti, belső udvarra néző 2 
szobás, fürdőszobás, étlcezős, 
gardróbos, gázfűtéses vállalati 
bérlakásomat MÁV-dolgozók
kal két kisebbre megegyezéssel. 
Minden megoldás érdekel! Meg
beszélés, érdeklődés Szabadi 
László 66-27, vagy a 215-21-73 
sz. telefonon. 

Eladó Börzsönyben, Bp.-től 
60 km-re, 360 négyszögöles te
lek, egy 32 négyzetméteres, 
magas tetős, teljesen berendezett 
faház7.al. Tetőtér félig beépítve, 
Előszoba, 2 szoba, konyha, für
dőszoba, benne WC. Víz, vil
lany, propán-bután gázfűtéssel, 
teljes berendezéssel. Családi 
okok miatt, áron alul sürgősen 
eladó, 1 300 OOO Ft-ért. Érdek
lődni: 220-16-04 számú telefo
non. 

Elcserélném a Budapest IX. 
ker. Gyáli úti, MÁV-telepi, II. 
emeleti, 56 négyzetméteres la
kásomat hasonló vagy kisebb 
székesfehérvári, esetleg buda
pesti tanácsi lakásra. Minden 
megoldás érdekel. Telefon: 06/ 
22/271-540, 9-29 óráig. 

Budapesti MÁV-szolgálati la
kásra, 50 négyzetméter felettire 
cserélném vidéki, azonnal piac
képes öröklakásomat. 

RÉGI RÉSZVÉNYEKET, 
BÉKEKÖLCSÖNT 

VÁSÁROL GYŰJTŐ 
Telefon: napközben: 

üzemi: 53-75/247 mellék 
Kovács Zsuzsa, Érdeklődni: Kenyeres Györ

gyi 01/82-14 üzemi, vagy 260-
9717 budapesti telefonon lehet. 

este: 291-0868 Bognár 

Hibaigazítás 
A legutóbbi lapszámunkban a vasutasok béréről, a MÁV Rt. gaz

dálkodásáról terjedelmes írást közöltünk, amelynek egy mondata, 
sajnos, hibásan jelent meg. A szóban forgó szövegrész helyesen: ,, 
A MÁV Rt. hiába vitte a járműjavítási és a pályaépítést gazdasági 
társaságokba, a vasúttársaság ennek ellenére az elso évet veszte
séggel zárta". A hiba miatt Olvasóinktól szíves elnézést, a szenő
től pedig megértést kérünk ezúton. 

r 
d.l. 

lo 
Már eltelt bizonyos idő, így töredelmesen bevallhatom, hogy 

Bokros Lajos nem Horn Gyula ötlete volt, hanem az enyém. 
Bqrmilyen bizarrnak tűnik is a hír, de igaz, bár e"ől a mi
niszterelnök maga sem tud. Mi tudjuk csak ketten. A Lajos 
meg én. 

A történet idén februárban kezdődött, amikor az erdilyi Kár
pátokban háztetőkig ért a hó. Hajdúszoboszlóról tartottam 
Biharkeresztesre - mint a megtért tékozló fiú - egy hóna
pos távollét után, a szülői házba. Püspökladányban szálltam 
tit a Marosvásárhelyre tartó román szerelvényre, is az elvárá
saim is ennek megfelelőek voltak. Talán az első osztályú fül
kék még rosszabb képet mutattak, mint a kettes számmal meg
jelölt vagonok. Amint a kocsik hossr.ú folyosóján összehúzott 
kabátban kerestem helyet a magasabb komfortfokor.atú fül
kék között, hirtelen ismerős arcra lettem figyelmes. Nem, ak
kor még nem ő volt„ a Bokros ", hanem csak egy karakteres 
arc a sűrű bajuszával, akit valamikor még látásból ismertem. 
Kíváncsi természetem nem bírta ki, ne az ő fülkéjeöe üljek le. 
Rögtön bemutatkoztam, mire a megszólított tegeződve vála
szolt. Nem volt ebben semmi „csendőrpertu", inkább bizal
mat, egyfajta úri vagányságot véltem fe/fedeu,i modorában. 

- Mit keres egy szakadt román vonaton a Tőr.sdetanács és 
a Budapest Bank elnöke? - kérdeztem valódi kíváncsiság-
ga

!:_ Kocsival 11e1• •ertilnk nekiindulni a Kárpátoknak, • J'O

,.., blzto1u4gosabbnak dint. Habár ahogy ezt elniua- -
•osolygolt • bajusZ11 •14tt, s • kit jia111I kollégájára 11iua. 

Éppea az ulllz4so• előtti napon 11tontlott le Bikul Lisz/ó, 
{gy szóba került a politika, illetve azon belül a gazdaság is. 
Már ippen az új pénzjjgyminis'lfer szemllyit latolgattuk, a11ti
kor egy Zord tekintetű kalauz lépett be az ajtón. A bankelnök 
udvariasan érdeklődött, hogy miért nincs fűtés a vonaton. 
,,Most is fűtünk!" - vágta rá a kolléga, majd ugyanazon (en
tlülettel rántotta be a tolóajtót. A beszilgetés ott folyt ahol 
obbahagytuk. Lehetséges Békesi-utódként felmerült Meggyey 
Péter, Kemenes Ernő, de egyiket sem találtuk alkalmasnak. 

- Lajos, te nem akarsz pénzjjgyminisuer lenni? - sugez
tem neki a kérdést. 

- Ha nagyon akarnék, lehetne1c, de elég nekem a Buda
pest Bank - szabadkozott, mintha egyenesen Horn Gyula 
kérte volna fel 

Azért elmondta, hogy ő mit csinálna másként. Beszélt va
gyonadóról, családipótlék-megvonásról, a nu/lakulcs eltörlé
sir6I, a kórházi ápolás térítéskötelessé tételéről ( Ha valami 
még nem valósult meg, majd eztán tessenek figyelni!) 

- Ugye, milyen 11épszerű intéz/(edések? - mosolygott is
mét a bajusz alatt. 

Nem mertem az előbbi „felkérésemet" visszavonni, de gon
tlol4tban már megbántam, hogy újdonsült ismerősömet kor
mányzati szerepre biztattam. 

Ezzel váltunk el Biharkeresuesen. 
Kit hét múlva jelentette be Horn Gyula, hogy a Nemzeti 
nk elnökének Surányi Györgyöt, pénzjjgyminiszternek Bok
Lajost jelölte. 

Tonzor 

-Vasbeton szerkezetű műtárgyak, hidak, 

Mély-magas 
és vasútépítési profillal 
rendelkező vállalkozás 

egyéb mélyépítési mérnöki szerkezetek építése, 
tervezése. 

-Üzemi és lakóépületek generál kivitelezése, 
teljes építési szakiparral. 

-Vasútépítési és felújítási munkák tervezése, 
generál kivitelezése. 

-STRAIL útátjáró elemek forgalmazása. 
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