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MEGKÉRDEZTÜK 

EXKLUZÍV INTERJÚ MÁRKUS IMRE NYILATKOZATA 

,,Ez egy sajátos munkáscsoport" Hároméves megállapodá 
Borsik János, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének alelnöke ,,A VSZ higgadtan, szakmai érvekkel tárgyalt" 

A Mozdonyvezetők Szakszervezetének ügyvezető alelnöke beszél pályafutásáról, a vasúti ér
dekegyeztető tanácsban történt megállapodásról, valamint az országos Érdekegyeztető Ta
nács munkájáról. 

- Ha összességében nézzük, 
milyenek ítélhető meg a tavalyi 
esztendő? 

-- Egy nagyon nehéz évet 
hagyott maga mögött a Vasuta
sok Szakszervezete és minden 
vasutas munkavállaló. Induljunk 
k1 abból, hogy az év elején egy 
nyolcvanhat órás sztrájkkal tud
tuk csak megvédeni a kollektív 
szerződés vívmányait. Ez ke
mény erőpróba volt, de a vasuta
sok bizonyítottak. Alig hogy 
vége lett a sztrájknak, következ
tek az üzemi tanácsi választások. 
Sorsdöntő volt ez a választás, 
mert a tétje az volt, hogy milyen 
összetételű lesz az üzemi tanács 
a szolgálati helyeken, illetve 
hogy bele szólhatnak-e a mun
kavállalók a saJát sorsuk alaku
lásába. Ezen túl a szakszerve
zeti vagyon megosztása szem
pontjából is sorsdöntő volt ez a 
választás, mert évtizedekre el
döntötte, hogy mely szakszerve
zetek működhetnek, illetve me
lyek válnak életképtelenné. Úgy 
ítélem meg: a Vasutasok Szak
szervezete a lehetőségekhez ké
pest elfogadható eredményt ért 
el, bár a tisztségviselők hatéko
nyabb összefogásával lehetett 
volna ez még ennél is jobb. 

mai érvekkel tárgyalt, amelynek 
meg is lett az eredménye. Itt el 
kell mondanom, hogy mi sem
milyen privilegizált javaslatot 
nem vittünk a MÁV tárgyalóasz
talához. Egyetlen szakmát sem 
kívántunk a másik szakma elé 
helyezni érdemtelenül. Sikerült 
visz.ont az eddig háttérbe szorí
tott szakmáknál előrelépést el
érni, így a rendészeti vagyonvé
delmi, illetve a pályafenntartási 
dolgozók az átlagtól magasabb 
béremelést kaptak. Viszont ez a 
két követelés mértékében meg 
sem közelítette a mozdonyve• 
zetökét. Véleményem szerint, a 
VSZ tagságának tömege - a 
MÁV-on belüli szervezettségi 
arányunk elég volt ahhoz, 
hogy a MÁV ve,etéséböl ki
kényszerítse követeléseinket 
sztrájkfelhívás nélkül. 

Borsik János 14 évesen kezdte 
vasúti pályafutását az "f:szaki 
Fűtőházban villamos moz
donyszerelő ipari tanulóként. 
Innen már egyenesen vezetett 
a útja a mozdonyve1,etőségig, 
ahonnan egészségügyi okok 
miatt bekerült mozdonyirá
nyítónak. Közben folyamato
san tanult tovább, előbb tech
nikusi oklevelet szerzett, majd 
a pécsi Janus Pannonius Tu
dományegyetemen avatták 
jogi doktorrá. Tanulmányai
val egyidőben folyamatosan 
emelkedett szakmai pályája is. 
Előbb a Budapesti Igazgatóság 
vasútbiztonsági osztályán bal
esetvizsgáló, majd a diploma 
megszerzése után a lakásosz
tály \'ezetője. Elmondása sze
rint „csak fél évet bírt ki eb
ben a beosztásban", mert a la
káselosztás rendszere bántot
ta a:r. igazságérzetét. A Vasuta
sok Szakszen·ezetében ez idő
ben szemináriumvezető, majd 
a fötitkárral történt „összetű
zés" után bekerül a szakszer
vezet apparátusába. Mozdony
wzctői múltja alapján jelentős 
szerepet vállal a Mozdonyve
zetők Szakszervewte (:\-10SZ) 
megalakításában, bár elmon
dása szerint, először megpró
bálta lebeszélni a kiválásról a 
masinisztákat. Véleménye nc
rint, 1990-ben a VSZ nem vál
tozott meg olyan irányban, 
hogy a mozdonyvezetők itt 
maradhattak \'Olna. Mára az 
Autonóm Szaks zervezetek 
Szövetségének {ASZSZ) társ
elnökeként az Erdekegyeztető 
Tanácsban képviseli az ASZSZ 
munkavállalóit. 

Az egész ország életében 
jelentós év volt az 1995-ös esz
tendó, és természetesen, ezen 
belül a szakszervezetek számá-. 
ra is megpróbáltatásokkal teli 
időszak volt. Hogyan értékeli az 
elmúlt évet? 

-Ez fekete év volt. Nemcsak 
a március 12-i Bokros-csomag 
miatt, hanem mert a KSH ada
tai szerint 10-12 sz..áz.alék volt a 
reálbércsökkenés, a vasútnál ez 
14-15 százalékra tehetö. A mun
kavállalók és ezen belül a moz
donyvezetők számára ez az év 
volt a mélypont. Emellett szám
talan kudarc érte az érdekvéde
lemben dolgozókat, ilyen volt az 
országos érdekegyeztetés kudar
ca, illetve a szakszervezetek va
gyonvitáJa is megterhelte az ér
dekképv1seleti munkát. Vélemé
nyem szerint, a parlamentben is 
megbukott a Nagy Sándor-féle 
politika, mert az erős érdekér
vényesítő csapatokat nem lehet 
korlátozni. 

- A tavaszi 86 órás sztrájk
nak mi volt a jelentősége a vas
utas munkavállalók szempontjá
ból? 

A jelentősége abban állt, 
hogy a MÁV vezetése - sze
rintem, rossz szakértői tanácsra 
- megpróbálta a 70 elies vas
utasságot Kollektív Szerződés 
nélkül foglalkoztatni. A sztrájk
ban részt vevő szakszervezetek 
és a MÁV vezetésének konflik
tusa messze túlmutatott a vasút 
keretein. Politikai motivációja 
nem volt a munkabeszüntetés
nek -- minden ellenkezö híresz
telés ellenére -, megtartóztat
ták magukat a szakszervezetek 
attól, hogy ez egy politikai 
sztrájkká váljon. A 86 órás mun
kabeszüntetés sikere mellett, 
még érdekessége, hogy a szak
szeivezetek nem egyformán vet
ték ki a részüket benne. A 
VDSZSZ és a VSZ mérsékelt 
részvétele nagy tanulság a mun
kavállalók számára. 

Hogyan értékelhető az üze
mi tanács, választás? 

Nem tudtuk növelni a tá
mogatottságunkat. mivel sz.ak
ma1 csoportról van szó, amelyek 
csak a fütöházakban állíthattak 
jelölteket. Mi nem követtük azt 
a taktikát, mint a VDSZSZ, hogy 
minél több jelölt, minél több 
s;,avazat, annál nagyobb részt 
szakíthassunk ki a vagyonból, 
hanem az üzemi tanácsokba kí
vántunk bejutni. 

- Úgy tűnt: a VSZ és a MOSZ 
közeledett egymáshoz, amelyet 
az elmúlt év megállapodásai is 
bizon.rítanak. Ennek ellenére az 
év végén a VDSZSZ-szel került 
a MOSZ egy platformra. 

- Sajnos, Papp Pállal nem 
tudtunk zöld ágra vergödni, vi
szont az elnökváltással megnőt
tek az esélyek az együttműkö
désre. Meg tudtunk állapodni a 
vagyonmegváltás, vagyonhasz
nálat ügyében, illetve a Központi 
Üzemi Tanács összetételében. 
Az őszi tárgyalásokon más volt 
a helyzet, mert azt tapasztaltuk, 
hogy a VSZ „ráúszott" néhány 
javaslatunkra. 

A Mozdonyvezetők Szak
szervezete igen harcosan kezdte 
a tárgyalásokat:50 százalékos 
bérkövetelés, pluszjuttatások a 
mozdonyvezetőknek. Ez sértette 
a többi vasutas munkavállaló 
érdekeit. 

Összefügg a tavaszi 
sztrájkkal a mostani követelé
sünk. A moz.donyvezetök akkor 
nagyon megharagudtak, amiért 
a többi vasutas magára hagyta 
őket, holott közös ügyről volt 
szó. Ez egy sajátos munkáscso
port, ezért álltunk elő a követe
lésein kke 1, nevezetesen: moz
donyvezetői pótlék, pótszabad
ság, rendkívüli vezénylési pót
lék, munkaidő-csökkentés. Ta
lán a másik két szakszervezet is 
most találkozott először egy sok
kal harcosabb mozdonyvezetői 
fellépéssel, de meg kell, hogy 
mondjam, mi sem elleneztük a 
pályamunkások és a rendészeti 
dolgozók elöbbresorolását. 

- Mi indokolja azt, hogy a 
mozdonyvezető pótlékot kapjon, 
azon kh1il, hogy szakszervezete 
sztrájk képes' 

- Szerintünk, az ö munkájuk 
és kockázatvállalásuk bérben 
nem feJezódik k1, ezért találtuk 
ki a pótlékolás rendszerét. Mert 
bizony a moz.donyvezetök néha 
meghalnak, illetve börtönbe 
csukják őket bárki emlékezhet 
például a pörbölyi halesetre. 

Dehát erre találták ki a 
nyugdijkor-kedvezményt. 

Ez nem orvosolja azokat a 
hátrányokat, amiket a mozdony
vezetők elszenvednek. 

- Többször hivatkoztak a 
stresszhatásra, viszont sok olyan 
szakmát lehetne még felsorolni, 
ahol kollégáink stresszes álla
potban végzik a munkájukat. 
Például nagyobb forgalmi állo
mások szolgálattevói, váltókeze
lők, térfelvigyázók. 

- Természetesen, nem elle
nezzük, hogy más szakmák is ré
szesüljenek awn juttatásokból, 
amelyeket a mozdonyvezetők is 
megkapnak. Ilyenre példák is 
vannak a megállapodásban. 

- Beszéljünk egy kicsit a 
sztrájk/e/hívásról! A VDSZSl 
szerint a MOSl csatlakozott az 
ó felhívásukhoz. 

Ha a VDSZSZ vezetői ilyet 
állítanak, nem mondanak igazat. 
Még időrendben sem egyezik a 
dolog, mert a MOSZ küldöttköz
gyúlése már régen döntött, ami
kor a VDSZSZ bejelentette a 
sztrájkot. 

• Sztrájk/elhívás nélkül mi
lyen megállapodást lehetett ml 
na a MÁV-val kötni? 

Rossz.abba!, hiszen a sze
mélyügyi igazgató szermt a 
sztráj felhívás hatott a munkál
tató magatartására. 

- A VSZ választmányának 
december 20-ai döntése rontott
e a két szakszervezet viszonván? 

-Igen, de ehhez látni kéll azt 
1s, hogy 20-án már nem lehetett 
jó döntést hozni, ráadásul s1.ak
ma1lag volt helytelen a magatar
tás, mert a tárgyalások finisében 
nem engedni, hanem erősítem 
kell a nyomáson. 

- A keretmegállapodás biz
tosíték lehet-e arra, hogy a jö
vőben nem lesz sztrájk? 

- Nem. Azért nem, mert egy 
helyi konfliktus ís kirobbanthat 
sztrájkokat. Viszont azt gondo
lom, hogy az eddig megkötött 
megállapodások abba az irány
ba mutatnak, hogy a munkaügyi 
kapcsolatok a stabilitás irányá
ba moz.dultak el. 

(Tonzor) 

Miért kellett szakszerveze• 
ti kongresszust tartani szeptem
berben? 

- Mert a vagyonmegosztás 
kérdésében csak kongresszusi 
felhatalmazás alapján hozhattuk 
meg a döntéseket. A szóba ke
rült személyi kérdéseket is kul
turáltan rendezte le a plénum. 

- És ha már az ősznél tar
tunk, igen korán megkezdődtek 
az 1996. évi bértárgyalások. 

- A szeptemberben elkezdett 
bértárgyalásokon - úgy gondo
lom - a Vasutasok Szakszerve
zete a legjobb taktikát választot
ta. Nem sztrájkfenyegetéssel, 
hanem higgadt, nyugodt szak-

•• 

��� 

- Sztrájkfelhívással nem le
hetett volna jobb pozíciót elér
ni? 

A helyzet most nem olyan 
volt, hogy jobh eredményt elér
hettünk volna cl. A tárgyalási 
alap már az indulásunkkor más 
mértékből indult k1, mint egy 
évvel koráhban. 1994-ben a 
MÁV ajánlata 2-4 százalékról 
szólt, és ebből 13 sz..áz.alék lett. 
Most a munkáltató 15 sz.áz.alék
ról indult és meg tudtunk álla
podm összességében mmtegy 24 
százalékos bruttó JÖvcdelemnö
vekedésben. Jól döntött a VSZ 
választmánya, hogy nem hirdet
te meg a munkabeszüntetést, 
mert akkor valószínűsíthető, 
hogy még ilyen megállapodási 
eredményeket sem érhettünk 
volna el. 

t'isszatérve újra az üzemi 
tanácsi választásokon elért 65 
százalékos eredményre, amely 
kevesebb a két évvel ezelóttinél 
(68 százalék). Ez JÓ eredmény
nek számít. vagy kudarcnak? 

TANÚSÍTVÁNY 
1--Q@I 

A TÜV-Zertifizierungsgemeinschaft e.V. 
ezúton igazolja, hogy a 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

Szombathely 
Magyarország 

a/az 
Gépészeti alkatrfszek, ac61 h alumlnlumszertlezetek 
gyArU11, vasúti JArmOvek, ha)tómOvek, dlzelmotorok 

JavltAsa 61 korszenlaltés• 

érvényességi területen minőségbiztosítási 
rendszert vezetett be és alkalmaz. 

Egy audit során, melynek jelentés száma: 5683 

bizonyítást nyert. hogy a rendszer megfelel a 

DIN ISO 9002/ EN 29002 

SOM, 1995.11.13. 

TUV CERT elnokdg 

szabvány követelményeinek. 

A tanúsítvány érvényes 
1998. szeptember -ig 

A tanúsítvány jcgyzékszáma: 
75.100.5683 

Budapftt. 1995.11.13. 

-

A 
TÜVIIMl•'

EUROQUA 
�4� 

TUV Rheinland EUROOUA Kit 
TUii CERT tanüsllóhelye 

ez nem rossz 
iránt a taglét 
nem volt oly 
ahogy fogyo 
létszám, vagyi 
tagsága növe 

-Az üzem 
sok eredmén 
vény szerint 
VSZ vagyoná 
tökkel sikerül 
míg a VDSZ 
ez a kettőssé 

- Nagyon 
elmondani, h 
kívüli kongr 
úgy, hogy a v 
kívánja felos 
osztás terhei 
ket ne súlyt 
eredményeké 
tök Szaksze 
megvásárolta 
A VDSZSZ
volna állapo 
megváltásáró 
sok finisében 
véleményüke 
az őket meg 
kább birtok 
vesztéssel é 
VDSZSZ be 

vagyon meg 
slimdékunk, 
állapodjunk. 
Javaslat és a 

között már „ 
rint volt a k
szen, hogy 
nagymértékű 
miatt bekö 
ellebetetlen 
Hónapokig 
váltásról, és 
miért válto 
nyüket, ez' 
a Vasutasok 
heli. Jegyző 
ják, hogy a 

remtették e 
--Amenn 

kifizeti a VS 
a Benczúr u 

Igen, d 
tásban meg 1 
ban is, hogy 
eladni. A sz 
az indokolja 
tani a vagyo 
zet nem tu 
fenntartaÍli, 
sége. A h· 
ni, de ez ol 
igényelne, 
tud ma kigaz 
megoldás az, 
eladjuk a h  
méretének 
költözik. 

-A mo 
dásból mi a 

Az al 
mert az 199 
már erre az 
majd. Emell 
keretmegál 
tővé teszi 
fejlesztést I 
teremti a m 
gél ezen id 
tékű lehet 
den munká 
munkaválla 

-Ezek u 
vasutasok? 

-- Megg 
igen, mert 
lyík még né 
bezárásoka 
ellenjegyzi 
megállapo 
hogy a tav 
eredménye, 
tölthet el m 
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F MÉRLEGEN A MAGYAR VASUTAS j 
, 

ltéletet mondott az olvasó c1. rész> 

Általános a vélekedés, hogy a 
sajtó nagy hatalom. Segítségé
vel emberek emelkedhetnek a 
magasba, válhatnak népswrű
vé, a közélet ismert, irigyelt 
szereplőivé. Számon tartják 
azt is, hogy a sajtó letaszíthat
j a a piedesztálra emelteket, 
ellehetetleníthet politikusokat, 
kormányférfiakat, sikerembe
reket. E látványos és nem min
dig kizárólagosan csak a tö
megtájékoztatási eszközöknek 
köszönhető befolyás mellett, 
talán, kevésbé esik szó a sajtó 
egyéb feladatairól. Nevezete
sen arról, hogy szolgálja olva
sóit, biztosítja a nyilvánossá
got, és a kontrollt, mint ellen
őrzési lehetőséget kínálja fel a 
kö:rélet kevésbé ismert részt
vevőinek, az átlagpolgárok
nak. 

Nem mindegy, hogy milyen 
eredménnyel. Erre volt kíváncsi 
a Magyar Vasuta� szerkesztősé
ge, amikor a múlt év október 
26-i lapszámában az olvasók
hoz, Önökhöz szóló kérdiiivet 
közölt. Vállalta, hogy tükröt tart 
önmaga elé, kéri olvasói ítéletét 
arról, milyennek tartják a 1ap 
szellemiségét, szerkesztését, 
külalakját. Nos, azóta tucatjával 
kaptuk viss1a a kitöltött kérdő
íveket. Feldolgoztuk és őszmtén, 
kendőzés nélkül közreadtuk 
most a tapasztalatokat, mert úgy 
érezzük, hogy mindannyian 
okulhatunk belőle. 

Olvasói szoká.mk 
és igények 

Szeretnénk. hogy lapunk lehe
tőleg eljusson az ország minden 
részébe. az igazgatóságokra, az 
állomásokra, minél több vas
utashoz, szakszervezeti tagunk
hoz. A viss?ajclzésck alapján 
nem lehetünk igazán elégedet
tek. A válas1.adók háromnegye
de ugyan rendszeresen megkap
ja a Magyar Vasutast, egynegye
de szerint vis1.0nt akadozik a tcr
Jesztés. Sajnos, nem mindig kap
Ják meg a lapot. Tanulságként 
szolgál tehát, hogy a célba Jut
tatás sokkal több figyelmet igé
nyel a szerkesztőség munkatár
saitól, a sz.akszervezct1 bizottsá
goktól, tisztségv1selcí111ktől 
egyaránt. 

Választ kerestünk az olvasói 
szokásokra. A cikkek többségét 
majdnem 50 százaléknyian ol
vassák el. A megkérdezettek 
közel egynegyede írta, hogy 
minden megjelent írást elolvas. 
Téma szerint válogat az olvasók 
közelítőleg 35 százaléka. Fle
nyészően kevesen mindössze 
3 százalék válaszolta azt, 
hogy csak átfutja a lapot. Úgy 
gondoljuk, hogy ezt a statiszti
kát bármelyik laptársunk 1s meg
irigyelhetné tölünk ... 

A lapstruktúra kialakításánál 
meghatározó lehet, hogy ki mi-

Vállalkozunk: 

lyen témájú cikkeket olvas szí
vesen. A kérdőív erre gazdag 
válaszolási lehetőséget kínált. 
Éltek vele olvasóink. Bennünket 
is meglepett, hogy legtöbben 
nem a vasúti témájú cikkekre 
szavaztak, bár ez is igen jelen
tős (54 sw.alék), hanem a szak
szervezeti témájúakat választot
ták (64 si.áz.alék). Ezt mi is rend
kívül fontosnak tartjuk és meg
erősít bennünket abban, hogy jó 
úton haladunk, amikor nem saj
náljuk a teret e témakörtől. Az 
ÚJság ugyan a vasutasokhoz szól, 
dc mégiscsak a Vasuta�ok S1.ak
s1crvezetének lapja, amelynek 
meghatározó profilját az érdek
védelem adja. A, arányuk meg
választá�ának helyességét láttuk 
most viss1.a1gazolva. A további 
témák, amelyeket szívesen ol
vasnak (zárójelben a rájuk sz.a
vazók aránya): munkahelyi (42 
sz.á7alék), közéleti (31 s1.valék), 
gazdasági (28 sli1zalék), üzemi 
tanácsi. m11nkai•édelmi (2 7 szá-
1_alék). nmgdijas (24 sl.áz.alék), 
kulturális (20 szivalék), portré, 
szakértói (20 száz.;ilék) é!, sport 
(12 százalék). 

Mit jelez nekünk mindez? El
sösorban a széles köni fadcklü
dést. A7t, hogy olvasómk, bár 
meghatáro1.ónak tartJák, hogy 
mutassuk be a sz..akszcrve,et te
vékenységét, mellette igényt 
fom1álnak az úgynevezett kite
kmtésre 1s. A n11 segítségünkkel 
is tájékozódm kívánnak a köz
életben, a gazdasági kérdések
ben, és müvelődési lehetőség
ként számítanak lapunkra. Ne
héz és s,ép feladat elé állítja ez 
az Újság szerkesztőségét, hiszen 
c1ek figyelembevételét most 

már minden egyes lapszám 
összeállításánál kötelességünk
nek tartjuk. Természetesen, ez 
ideig is igyekeztünk egy felte
hetöen széles olvasói ízlésnek 
megfelelni, de ezek után erre 
még nagyobb lesz a készteté
sünk. 

Újabb megrendelések 
Semmiképpen nem tekinthet

jük, tehát, a lapszerkesztési el
veinket ,,köbe vésetteknek". An
nál is inkább, mert a kérdőív se
gítségével újabb megrendelése
ket kaptunk. Sokan nagyon szí
vesen olvasnának több interjút, 
tudósítást. {A válaszolók közel 
fele kérte.) Rendkívül nagy az 
igény a rövid, fontos, a vasutat, 
a családok szociális he!rzetét 
érintő hírek megjelentetésére. 
(A válaswlók több mint fele igé
nyelte ezt.) Sokan kémek tölünk 
színes riportokat. Mt;glepően 
nagy az igény a humorra, amely 
egyúnal színesíti lapunk kínála
tát. De szívesen látnának több 
fotót, karikatúrát, grafikát, söt, 
verset is. 

Mindez talán kis visszatérést 
is jelenthet a sok-sok évtizeddel 
ezelött megjelent clődünkhöz, a 
századforduló Magyar Vasuta
sához, an1clyben kiemelt szerep 
jutott a kulttírának, a munkásmű
velődésnek. TudJuk, hogy a mai 
Magyar Vasutas a Jelenlegi vi
swnyok közepette ezt egészében 
nem vállalhatja fel, dc talán s1e
rény módon ismét howíJárulhat 
a vasutasok maga�fokú kulturá
lis igényeinek s1erény kielégí
téséhez. 

a Magyar Vasutas 
s1erkesztősége 

(Értékelő írúsunkat folytatjuk.) 

HUMOR 

Fő az egészség 
Gyógykezelés 

A kapus nagy diaréról (has
menés) panaszkodik. Azt mond
ja neki a kocsirendezö, hogy 
majd elállítja. A beteg elött el
kezdi a lámpáját körbeforgatni. 

. Hát maga mi a fenét csi
nál? 

Ha ettől a lámpától még az 
expressz is megáll, akkor meg
áll a maga díjja rejja is ... 
A „tátottszájú" vasutasok 

Az egyik MÁV-orvost a pá
lyaőr fcleségéhc1 hívták. Az or
vos felhas711álta az alkalmat és 
elhatározta, hogy a pályaszaka
s1on beosztottak egészségi álla
potát is ellcnörzi. A szolgálati 
fönökségeknek ilyen sürgönyt 
adatott le: ,,Délután két órakor 
induló hajtányon járom be a vo-

nalat. Minden vasutas álljon a 
vágányok mellé, nyissa ki a szá
ját és jól tolja ki a nyelvét. Alá
írás ... pályaorvos". 
Diagnózis 

A vasút-igazgatóság főorvosi 
vizsgálatra rendeli be a raktá
rost, aki betegség címén szabad
ságot akar „kierőszakolni". Az  
orvos vizsgálja. Elöbb a jobb 
szemébe néz. 

• ~  Barátom, magának vese
zsugorodása van ... A mája, a 
lépe beteg ... A szemén keresz
tül is látom, hogy szívére ment 
a neuraszténia. Azt ajánlanám ... 

Szavába vág a páciens: 
- Mielőtt kimondaná a véle

ményét, kérem, még a bal sze
memet is vizsgálja meg, mivel 
ajobb Ü\'egszem. 

MÁV DEBRECENI 
, ,, , , 

JARMUJAVITO KFT. 
4034 DEBRECEN, FARAKTÁR ÚT 67. 

- 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 

NORVÉGIAI TAPASZTALATOK (2. RÉSZ) 

A jólét és a demokrácia alapja 
Képzési cél: emelni a munkásság műveltségét 

Azokban az országokban, ahol 
a demokrácia és a szakszerve
wtek az elmúlt évtizedekben 
töretlenül fejlődhettek, érdek
lődéssel és segit6 szándékkal 
figyelik a közép-kelet európai 
országok érdekegyeztetési 
eredményeit. E segítőszándék 
megnyilvánulásaként a !llorvég 
Szakswrvewti Szövetség (LO) 
tanulmányútra hívta meg a 
Magyar Szakswrvezetek Or
szágos Szövetségéhez tartozó 
tagszervezetek tiunkét mun
katársát. A november végi 
egyhetes kinttartózkodásunk 
alatt többek közt megismer
kedhettünk a szakszervezeti 
képzés és felnőttoktatás tartal
mi és formai jegyeivel. 

A mai norvég felnőttoktatás és 
szakszervezeti képzés alapjai a 
harmincas évek elején a szoci
áldemokrata eszméket valló 
Munkáspárt és a szaks1ervczc
tek kezdeményezésére tcrem
tödtek meg. A skandináv orsz ... í
gokban szinte egy ideiben fedez
ték fel a népm1ivelés jelentősé
gét. Akkoriban a népfőiskolák és 
elödjeik egyik legfontosabb fel
adata az írás és olvasás clsaJátí
tatása volt. Dc már ekkor vilá
gosan megfogalmazták a felnőtt
képzés hoss1ú távú cé!Ja1t a 
munkásság múveltségének eme
lésével növelni a jólétet és meg
teremteni a társadalom demok
ratikus működésének feltételeit. 

A célok megvalósítására 
1931-ben hozták létre a Felnőtt 
1'ovábbképzö Társaságot 
(AOF), amelyet ötven társadal
mi szerve1et alkot, köztük a1. 
egyik legjelentősebb a Norvég 
Szakszervezeti Szövetség. Ter
mészetesen, 87.Óta mind szerve
zetileg, mmd az oktatás tartal
mát tekintve jelcntösen átalakult 
az intézmém•, hisz elmondásuk 
s1erint, hozzávetöleg ötéi•ente 
elavul a tananyag és a kép1ési 
formáknak is alkalmazkodniuk 
kell a társadalom elvárásaihoz és 
lehetcísége1hez. 

A norvég felnőttoktatás egyik 
mérföldköve az 1976-ban elfo
gadott Felnöttképzési törvény, 
melynek első szakas7.a a célokat 
az alábbiak szerint jelöli meg: 
A felnőttoktatás segítse az egyes 
polgárokat az értelmes és érté
kes életmódhoz. biztosítsa a to
vábbtanulás feltételeit és ezáltal 
azt, hogy az egyén önállóan és 
csoportosan alkalmas legyen az 
alkotó tevékenységre. Magya
rul: mindenki önmaga legyen 
képes meghatáro1ni, hogy slá
mára mi számít értelmes és ér-

tékes életnek és azt képes legyen 
megvalósítani. Az egyén önte
vékenyen részt tudjon venni a 
társadalomban és a demokrácia 
fenntartójává és aktív formáló
jává válhasson. 

E törvényben meghatárorott 
cél érdekében mindenki s1,ámá
ra aronos módon biztosítják a 
képzés feltételeit. Például a kép
zést az állam és a Társaságot 
(AOF) alkotó szervezetek finan
szírozzák, így az ingyenesnek 
mondható, illetve a tanfolyamok 
s1ervezésénél figyelembe veszik 
a hallgatók munkaidö-bcosztá
sát, tekintettel vannak a fogya
tékosokra, az idegen nyelvűek
re és az egyének más körülmé
nyeire. 

Az AOF -- melynek Norvé
giában százötven településen 
múködik irodája - a tanfolya
mai szervezésekor a munkahe
lyek megörzését, a demokrácia 
és az egyenjoglÍság fejlödését, a 
szabad idö értelmes eltöltését te
kinti fő feladatának. Fontosnak 
tartották kihangsúlyozni, hogy 
mmdezt a munkásmozgalom ide
ológiája mentén valósítják: meg. 

Az cgés1 ors1.ágban elterjedt 
általános felnöttoktatáson túl · 
amelyet nagy számban vesznek 
igénybe a Norvég S1akszer
ve1cti S1övctség fokozatosan 
kialakította saját képzési rend
szerét. A népfóiskolák:hól a hat
vanas évekhcn vált ki az LO ok
tatási intézményhálózata. Az 
ésszc1ü feladatmegosztás szerint 
a1 alapképzéseket az ágazati 
szakszen·ezetek regionálisan 
szervezik. míg a felsőfokú kép
zés egy Oslo melletti település
hez, Sonnarka-hoz kötődik. Pz 
a szelltini'múhcly minden tekin
tetben megfelel a kor követelmé
nyeinek. A tizenhárom tante
remmel és ugyancsak tízenhá-

rom kiscsoportos foglalkozások 
megtartására alkalmas terem
mel, könyvtá"al, legkorszenibb 
számítástechnikai eszközökkel, 
videó- és hangstúdióval rendel
kező intézményben 127 egy
ágyas srobában tudják elhelyez
ni a hallgatókat, melyekhez, ter
mészetesen, minden a tanulás
hoz és a közösségi léthez szük
séges helyiség is adott. 

Az önálló szakszervezeti kép• 
zési központ kialakítására azért 
volt szükség, mert az állami is
kolai rendszer nem tudja ellátni 
a tisztségviselök felkészítését a 
társadalmi közéleti részvételre. 
Ezért a képzési tartalom össze
állításánál olyan ismereteket 
helyeznek előtérbe, melyek se
gítségével a munkavállalók kép
viselői a munkáltatók egyenran
gú partnereivé tudnak válni. 

Az ösztöndijrendszerben be
isko !ázott hallgatókat az is ser
kenti, hogy a norvég törvények 
értelmében az itt megszerzett 
ismeretek egyszerűen e/isme r 
tethetők állami iskolai végzett
ségként. 

Minden bizonnyal a norvégi
ai jólét és demokrácia egyik tit
ka az egész társadalmat átfogó 

mindenki számára könnyen 
elérhető -- felnőttképzésben 
rejlik. Mindez ma Magyarors1á
gon is megszívlclcndci, hiszen 
éppen akkor éptiltek le a szak
szervezeti tisztségt'iselő-képzést 
szolgáló intézmények, amikor a 
gazdasági és társadalmi válto
zások miatt erre a legnagyobb 
szükség lenne. Rcmélhetcileg, a 
sz.akszerve1etek és az állam is 
mihan1arabb felismerik ennek je
lentőségét. 

KSZ 

(Norvégiai tapasztalatokról szó
ló tudósításunkat fo(i•tatjuk.) 

Európai Szakszervezeti 
Szövetség 

Felvették az MSZOSZ-t 
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) Végre

hajtó Bizottsága teljes jogú tagként felvette a Magyar 
Szakszervezetek Országos Szövetségét. Az Európai Unió 
intézményei mellett szociális partnerként elismert szer
vezet döntése értelmében az MSZOSZ - kétéves megfi
gyelői tagságát követően - teljes mértékben bekapcso
lódhat a munkavállalói érdekképviselet tevékenységébe. Az 
MSZOSZ az ESZSZ-bcli tagságát fokozottan kívánja ki
használni arra, hogy az Európai Unióhoz történő csatla
kozás során is képviselje a magyar munkavállalók érde
keit. 

' 
(k) 

V ASUT ASPORTRÉ 

A ,,kultúrmunkás'' 
Aki régóta ismeri Feri bátyánkat. maga sem hinné el, hogy Varga 

Ferenc közel 80 esztendős. Dús művészhaja csak erősíti bennünk kor
talanságának látszatát . .,Elnyűhetetlen" - a szó nemes értelmében 
•-- társadalmi aktivistája ö a Vasutasok Szakszervezetének. Kultúr
munkás a javából. Örökmozgó. Toborozza a közönséget a színházi 
elöadásokra, operaestekre és hangversenyekre. Nem is eredményte
leniil. Erröl tanúskodik az a számtalan oklevél, amelveket a szakszer
vezeti mozgalomtól kapott eredményes munkájáért. · 

Hol is kezdödött ez a „ hosszú menetelés"? Több mint fel évszázada 
lépett a MÁV szolgálatába, mínt pályamunkás. Szolgálatának föbb 
állomásai - amire nagy szeretettel emlékszik - a Terézvárosi Pft. 
Jönökség, majd az Úttörővasút. 1960-ban a Vasutasok Szakszervezete 
budapesti területi bizottságán keresztül került kapcsolatba a szak
szervezeti lcultúrmunkával. Harminchat éve elválaszthatatlan társak 
maradtak. annak ellenére. hogy 1978-ban nyugdíjba vonult. Amint ö 
mondja. már nem tudna élni anélkül, hogy nap mint nap be ne jöjjön 
a Benczúr u. 41 -be meglátogatni a régi ismerősöket. s kisebb-nagyobb 
,, ku/túreseményre" ne invitálja meg kollégáit. Nem végzett egyete

met, vagy föiskolát, de ösztönösen ismerkedett minden széppel és jóval. amit mi kultúrának nevezünk. 
Feri bácsi a kultúrmunko peremmunkása volt. Elsősorban azokhoz igyekezett eljuttatni a színházat. a 
muzsikát, az irodalmat, akik korábban nem élvezhették az életet szépítö múvészetet. 

Varga Ferenc messziról indult munkásember. Hűséges társadalmi munkájának nemigen volt anyagi 
haszna. Az a fel tucat oklevél, amit büszkén_ mutat mindenkinek, emlékezteti, hogy sokat telt elsösorban 
a vasutasokért. Példája követésre méltó. Onzet/enségböl, mozgalmi e/kötelezettségből jelesre vizsgá
zoll. 

Pisku Jen6 
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jól� ebbeá a villpan. h 
aa 16tb6m. bo,r a baloldali • 
J:,ékek avél.tyerilnek a b6tk0z
napak},an. 

---ia--�van? 
� A 6alóldaliiiU'al találko

zunk piddokUloeatumokban -
például a szocialistákéb&n, a 
körmtnykoáHci6 programjéban 
-, de l$k a � szint
jéti. hl e7.ei a célok á törek
v- nem .iwonek Qleg a poli
tip gyalcoílafiban, a mindenna
pi életben. Annál több a S7.61am, 
a puszta hivatkozás a .baloldali 
értékekre. 

- Ön melJlk értfke(ke)t 
eJQelné M a ... loldaU érték
rendb61t 

-Az esélye.gyenl4séget és a 
sr,olúlaritást. Sajnos régen eltilt 
érték az esélyegyenltWg. Nem 
érvényesül. Ami még van, az is 
felszámolódik. Ami az egész
ségügybe& és az oktaiíiban tör
ténik, az mind ezt bizonyítja. 
Akinek nin(;S pénze, akinek nem 
lesznek személyes kapcsolatai, 
az aligha tudja biztositani gyer
mekeinek a jövtíjét. Úgy látom, 
el)'JC inkább az amerikai tipusú 
libmtis felfogü kap teret ná
lunk isi ami életlr.ipa, az rígy is 
Je,,m,u,rtid. Ez m6J Burópa felé 
haladásunknak is ellentmond, 

VSZ NŐI VÁLASZTMÁNYA 
, 

Ev végi értékelés 
A VSZ 1161 viluztm6nya értékelte az 1995. évi érdek

védelmi munUJ6t. A 16nyok, asswnyok Jónak minlilf
tettft a Vasutasok Szakuerve7.ete törekvéseit. A „gyen
gébb-nem" képvllellii tovibbra is a foglalkoztat6s biz
tonúgit tartjik a legfontosabbnak. Rövidesen a gyes
gyedr61 vlnzatfrft bely7.etével lúvinnak foglalkozni. 

A diPztnliny vaet&ige megk6uinte a tisztlégvlle
lft eg&z évi ildozatos munUJit á tovibbra is súlllflll,. 
nak az secbnóyea egyiittmunkilkediara. 

V�y. 

Intercity-kocsik 
légkondicionálása 
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NYUGDIJAS VILAG 

Vasút nélkül nehezebb 
Hl!swnhánnan mentek nyugdíjba 1995-ben a Nyugati pályaud

var Allomásfőnökségéröl. Ez alkalomból az állomás vezetése és a 
Vasutasok Szakszervezete, valamint a VDSZSZ helyi szervezete 
ünnepélyesen elbúcsú:rtatta a megfáradt arcú, bár idösnck nem mond
ható kollégákat . 

Szögi Sándor állomásfőnök elcsukló hangon méltatta az elmúlt 
évtizedek munkáJát. Nem rejtette véka alá mcghatottságának okát 
sem, a most nyugdíjba menökkel együtt kezdte a vasutat. 

Sch1szlcr Bálint 42 évi vasúti szolgálat után váltja fel az egyenru
hát cgyennapokká. 1967-bcn került a Nyugat, pálraudvarra rendel
ke1.ő forgalmi s1.olgálattevönek. Az első Nyugatihan töltött önálló 
szolgálata örök cmléké vált, ugyanis akkor látogatott clős1.ör Ma
gyarors:tágra Titó Jugoszláv államelnök. Szigorított F 10-es, a kcz
dö forgalmisták réme, dc Schiszlcr Bálint ezt a feladatot is megol
dotta. 1972-töl oktatótisztnek nevezik ki, és ezt a munkakört töltöt
te be egészen nyugdíjha vonulásáig. 

E sorok íróját is ,,Bálint papa" oktatta forgalmi utasításra, így 
nem hangwtt idegenül a kérdés, hogy mire cmléks;,1k legszíveseb
ben vissza a már nyugdíjas oktatótiszt. Ekkor könnyek szöknek a 
szemébe és csak ennyit mond: mindenre slivesen gondolok viss1.a, 
és ha újra ke;,dhetném, ugyanezt tenném. TP 

Utoljára 30 éve 
találkoztunk! 

VaJon meg fogjuk ismerni 
egymást? Ez a kérdés foglalkoz
tatott bennünket, amikor útra 
keltünk Záhonyból Dombóvár
ra a közelmúltban, hogy harminc 
év múltán újra találkonunk egy
mással. 

A MÁV Ttsztképzö Intézet 
1963-64-ben végzett vontatási
múszaki tagozatának még élet
ben lévő hallgatói, s tanárai ad
tak randevút egymásnak. Már a 
vonaton kiderült, hogy bizony 
néhányunknak örömkönnyektöl 
fátyolos szemmel be kellett mu
tatkoznia. 

Az elmúlt évtizedek nem múl
nak el nyomtalanul, ez túnt ki 
abból, amikor az osztálykönyvet 
elövették, és megállapították a 
létszámot. Az akkori 30 fős hall
gatói létszámból tizennégyen és 
négy tanár jelent meg. A szer
vezés idösuikában megdöbhen
ve vettük tudomásul, hogy hall
gatótársaink közül nyolcan. ta
náraink körul pedig tizenegyen 
távoztak az élők sorából (mi az 
ilyen alkalmakkor szokásos 
részvétny1lvánítással emlékez
tünk meg az elhunytakról). Awk 
számára, akik betegség miatt 
levélben, vagy egyéb módon 
mentették ki magukat - taná-

ramk közül Sebestyén Józsefnek, 
Barcsi Jánosnak, osztálytársa
ink közül Fehér Károlrnak, 
Császi Imrének - a M·agyar 
Vasutason kercs1tül tolmácsol
JUk a résztvevök megértését és 
Jókívánságait. 

A résztvevők valamennyien 
besl.ámoltak életútjukról, s kide
rült, hogy valamennyien fontos 
beosztásokban dolgoznak a vas
út különböz.ö múszaki területe
in. A meg_ielent tanárainknak 
Dr. Kun Dezsó, Dr. Heller 
György, Sztanó István, Bocska 
Imre megköszönjük, hogy 
1dös koruk ellenére is elfogad
ták a meghívást, és néhány fi
gyelemre méltó mondatukkal is 
emelték a rendezvényünk nívó
ját. A kedves hangulatú dombó
vári összejövetelen Harangozó 
László, vontatási főnök -• volt 
osztálytársunk - vendégszere
tetét élveztük, amit köszönünk. 

Mar Jócskán elmúlt éjfél, ami
kor a munkában. utazásban és 
most a szórakozilsban is elfáradt 
valam1kon „Ifjú Titánok" pihe
nörc tértek. Befejezésként fo
gadkoztunk, hogy rövidesen ta
lálkozunk ismét. Úgy legyen! 

Lejegyezte: 
Federics János, 

Szőgyényi Bertalan 

HEVESEN MINDENKI SZERETTE 

A tisztelet 
változatlan 
Hatodik alkalommal rendez
ték meg Hegyeshalomban a 
Vontatási Főnökség nyugdíja
sainak találkozóját. 

Az elsőt még 1989-ben a moz
donyjavító múhely azóta már 
szintén nyugdíjas múvezctőjé
nek, Csutora Ferencnek az un-
szolására szerveztek meg az 
akkor még egységes VSZ 
helyi suikszcrvczcti bizottsága 
nevében. Azóta, ahogy monda
ni szokták: sok víz lefolyt a Du
nán. Sok minden megváltozott 
a MÁV-nál, a szakszervezetek 
háza táján és konkrétan a Von
tatási Fönökségnél 1s. Ha jól 
meggondoljuk, kevés hagyo
mány maradt változatlan Ezek 
közé tartozik az évente egyszer 
megrendezett nyugdíJas-találko
zó. Nem változ.ott a nyugdíjasok 
iránt érzett tisztelet és szeretet 
sem, talán emiatt fogadják el 
évente ugyanolyan sokan a szí
ves invitálást, mint legelöször. 
A rendezvény „hivatalos" része
ként a Vontatási Fönökség vc
zetöje, Pusztai István szokta kö
szönteni a megjelenteket. A ven
déglátók ezután egy-egy tál étel
lel és egy kis músorral kedves
kednek egykori kollégáiknak. 
Az összejöveteleken immáron 
rendszeresen tartanak bemutatót 
a gyön Arany János Múvclődé
si Ház országos hírú táncosai. 

Ne feledkezzünk meg az.okról 
sem, akik nélkül a meghitt és sok 
örömet oko1ó nyugdíjas találko
zók nem jöhetnének létre. Ők a 
suikszervezcti tagok és a tiszt
ségviselők. 1995-töl e tekintet
ben a hegyeshalmi Vontatási 
Fönökségcn nincs különbség 
múhelyesek, kocsiszolgálatiak 
és mozdonyvezetök között, hi
szen az öket képviselő két szak
szervezet (VSZ és MOSZ) he
lyi szervezetet idén közösen 
szervezték meg az összejövetelt. 
Bizonyára hatással voltak rájuk 
a nyugdíjasok, akiknek meghí
vása nem csak örömet okoz, ha
nem tapasztalataikat 1s érdemes 
megfogadni, mely szerint: kö1,ös 
célokért össze kell fogni! 

(karácsony) 

,,A Gelkás Farkas'' 
Hevesről a múlt év végén egy 
idős hölgy keresett meg. A 
nemrégiben elhunyt férjének 
hagyatékát kívánta tovább
gondozó kezekre bízni. Farkas 
László özvegyét még kará
csony előtt felkerestem lakásu
kon. 

- Férjem egész életét a vas
út iránti raJongás hatotta át. Kis

gyermek korában az általános 
iskola és a Hcnnina úti lakásuk 
között útba esett a Közlekedési 
Múzeum, ahová szinte minden 
nap betért. Az ott szerzett élmé
nyek egy életen át elkísérték. A 
háború után Kálba költöztek, 
ahol megismerkedtünk, majd 
összeházasodtunk. Hányatott 
évek következtek: kirúgták a 
Műs1.aki Egyetemről, így le kel
lett mondania élete nagy álmá-

ról, hogy vasúti mérnök lehes
sen, másik hobbija a rádiózás 
volt. Az cgn Fmommcchaniká
nál kezdte a rádiószcrclő szak
mát, maJd a Ravell-nál helyez
kedett el múszcrészként. 1 964-
ben kerültünk Hevesre, ahol a 
helyi Gelka vezetője volt. A mai 
napig emlékszem arra, hogy 
milyen nagy szeretettel fogadtak 
itt bennünket. Soha kedvesebb 
emberekkel nem találkoztam, 
mmt a hevesi emberek. A ben
nünket körülvevö békességnek 
is volt köszönhető, hogy a fér
jem a munkája mellett a vasút 
szeretetének olyan sok időt és 
energiát áldozhatott. 

A ritkaságszámha menő vas
úti témáJú könyvekből álló gyúj
teményt nézegetve előkerülnek 
amatőr fényképek 1s. Farkas 

Az udvari „terepasztal" 

László minden lakóhelyén meg
építette a maga álomvasútJát Itt, 
a hevesi házuk udvarán - a téli 
idöjárás elöl védő takarás alatt 
ugyan megtekinthettem az 
alagúttal, híddal és működö jel
zöberendezésscl felszerelt kis
vasutat. 

Hevesről hazafelé megjárom 
azt kálváriát, amit 1lt nap mint 
nap - és az ország mellékvo
nalat mellett élők - elszenved
nek a rettenetesen rossz menet
rend miatt. Flmerengck azon, 
hogy hány és hány embert taszí
tott el magától a vasút, akikben 
természetes hivatástudat élt. 
Talán az ő elhivatottságukra len
ne szükség ahhoz, hogy a vasút 
végre olyan swlgáltatást nyúJt
son, amelyet bossz.ankodás nél
kül lehet igénybe venni. 

Karácsony Szilárd 

Eladó 
Régi televíziók, rádiók, 

lemezjátszók és alkatrésze
ik, elektronikai s1.akköny
vck clsösorban műszerész 
szakembereknek és gyűj
tőknek eladók. 

(frdeklődn1 lehet Farkas 
Lászlónénál, 3360 Heves, 
Arany János u. 8. 

Telefon: 36/346-627 

Dolgainkat 
jó kezek 
intézik 

A Vasutasok Szakszerve
zete szombathelyi nyugdí
jas csoportja december kö
zepén tartotta taggyúlését, 
amelyre ismét több százan 
jöttek össze. 

Az elnökség végzett 
munkáját Fixi Miklós elnök 
ismertette. A beszámolóból 
kitúnt - amit egyébként 
ügyeink intézése során is ta

pasztaltunk , hogy az el
nökség tagjai élükön az agi
lis elnökkel, minden tölük 
telhetőt megtcsmek értünk. 
Megtudtuk például, hogy 
több rászoruló kapott rend
kívüli nyugdíjemelést, szo
ciális segélyt. 

Megható volt az a figye
lem, amellyel az elnökség 
azokról szólt, akik 1945 óta, 
tehát már 50 éve tagjai a 
szakszervezetnek. Ők vala
mennyien emléklapot kap
tak. Ezen túlmenö kedves
séggel külön emléklappal 
emlékeztek meg azokról, 
akik már a 75. évüket is be
töltötték. 

Nagy sikert aratott a tag
gyúlésen Kádár Miklós 
hozzás1.ólása, akt a Vasuta
sok Szakszervezete képvi
seletében ismertette a vár
ható változásokat (tagdíj, 
ÖT A-juttatások stb.). A 

gazdasági ügyek intézöjé
nek és a számvizsgálói be
számoló után többen 
dicsérőleg s;,,..óltak az elnök
ség munkájáról, ügyes-ba
jos dolgaikról. A vendéglá
tás és baráti beszélgetések 
után azz.al a tudattal távoz
tunk, hogy dolgaink intézé
sét JÓ kezekben látjuk és 
szeretnénk legközelebb is 
JÓ eröben és egészségben ta- • 
lálkozni. 

�emeskéri László 
MÁV-nyugdíjas 

Szombathely 

Az első magyar 
vasúti törvény (t. ré 

Hazánkban a közlekedési vi
swnyok tervs1.erű megjavítá
sára a múlt szánd második 
negyedében. a reformkorszak
ban, történtek első ízben jelen
tős kísérletek. E7.ek nagy része 
gróf Széchenyi István nevéhez 
fw.ődik: a Pesti állandó Duna
híd. a Vaskapu első szabályo
zása, a folyami gő1.hajózás kez
dete, az ő kezdeménye,,ésének 
eredménye. akárcsak a köz
pontosított vasúti hálózat ki
építésének terve. 

Országgyűlési 
tárgyalás 

Az 1832. évre összehívott di
éta három és fél évig ülésezett. 
Kemény vitákban csatáztak egy
mással a haladó esnnéket kép
viselő liberálisok és a rendiség 
mtézményét védli konzervatí
vok. A folyók sz.abályo1.atlansá
ga, az utak járhatatlansága és a 
vasút hiánya az ors1.ág kereske
delmének egészséges kialakulá
sát gátolta. A kibontako1ás ér
dekében a hata Jólétét kívánó 
követek (omággyúlési képv1sc
lök) elsősorban a közlekedési 
hálózat fejlesztését akarták mcg
valósítam. Szemük előtt a fejlett 
külföld példája lebegett, ahol 
már múködtek vasutak 1s (Ang
lia, Belgium, Németország). 

A közérdekű vállalatok hi-
dak, hajózható csatornák, vas
utak -- létesítésének feltétele a 
kisajátítás kérdése volt Egy lel
kes honatya, Vay János sz.abol
cs1 követ indítványára az ország-
gyűlés közel 160 éve 
1836. február 3-tól tárgyalta a 
kisajátítás törvén}•be iktatására 
vonatkozó Javaslatot. Az előter
Jesztés hangsúlyozta, hogy a 
magántulaJdon korlátozásának 
ezt az esz.közét csakis közérde
kú , állalkozások létrehozása 
miatt és megfelelö kártalanítás 
mellett kívánJa alkalma;,ni. A 
hosszadalmas vitát kiváltó ja
vaslat jelentőségét Kossuth La-

jos szavai domboritj · 
hála és tisztelet nem 
viselőinek: ők meg 
időnek jeleit, és m 
nemzetnek halasztást 
vedó szükségeit s a 
törvényét elhatározák. 
rencsések lesznek kiví 
dicsőséggel kezdett 
semmi mást nem tett 
három év alatt. már 
érdemelnek a boldo 
nyére vezetett nemzett 
dogító kötelességemn 
e nevezetes három na 
it kimeritóleg közölni 
ge tollam egy-két ke 

megelóző kisajátítás 
Az építés engedé 

kapcsolatban is merü 
zetkülönbségck. Az 
!és ugyanis a vasúté 
váhagyását egy által 
dő bizottság útján te 
korolni, így elzárkó 
mány igénye elől, 
jogot magának kívá 
tani. Később azonba 
hozás kénytelen vo 
mert át lás pontján 
erőltetése az egész t 
rcJöttét veszélyeztctt 
ellentétet úgy hidalt 
a Jogszabály csak a 
orsz.ággyúlésig mar 
ben. 

, , , 

KESZENLETIDEJERE 

1996 nagy ünnepe 
(Megfejtés: víz.sz. 1., folyt. 

függ. 10. Az eseményt örökítet
te meg a vízszintes 30., 41. kör
képen, amely a függőleges 6-on 
került elhelyezésre.) 

Vízszintes: 1. Megfejtés. 
Folyt. függ. 10. 10 . ... Lanza 
(olasz tenor). 11. A szemhéj dí
sze ( t ékezet). 13. Perzsia ma. 
14. EbJe van. 15. Némán illan. 
16. A hetedik nap (-P). 19. Sütö, 
népiesen. 21. Katona, rang (ke
verve). 24. A földet hasítja. 25. 
... John (angol énekes). 26. Vá
ros a Dunántúlon, duplán. 27. 
Ország állampolgárság (latm). 
28. Tamás Gáspár Miklós (ke
verve). 29. Egy, németül (kever
ve). 30. �legfejtés (folyt. vfasz. 
41.). 33. Római sz.ám. 34. Nem
zeti Ünnepi Zászlóalj. 36. Bér
folyósítás. 38. Háromélű mér
tani test. 39. Társa (röviden). 40. 
E-dúr lágy „társa" 41. Megfej
tés. (A YÍZSZ. 30. folytatása.) 43. 
Norvégia. 44. Nekem, neked, ... 
47. Német magazin. 49. Norbert. 
50. Az USA úrkutatási hivatala. 

Függőleges: 2. Bohóc. 3. Al
gériai kikötő. 4. Nagy Iván Nán
dor. 5. A baltának és a szesznek 
1s van. 6. Megfejtés. (Itt nyert 
elhelyezést a vízsz. 30. (1856-
1914) által festett körkép.) 7. 

Pengetős hangszeren Játszó. 8. 
Római ötven. 9. Nálam, nálad, 
... (viss1.a). 10. Megfejtés. (A 
vfasz. 1. folytatása.) 12. Gólya 
része. 16. Varga Sándor. 17. Ele
mi erővel mowg. 18. Dalszö
vegíró. 20. Ellenőrzés, felülviz.s
gálat. 22. rudománycgyctem 
Budapesten. 23. Rekettyésben 
van! 25 . ... Gustave, a Nyugati 
pályaudvart is ö tervezte. 31. 

Szerpentinben található! 32. Titó 
némán. 35. A Munkáspárt veze
tője nevének részlete (Gyula) 
37. Szidásmód része! 39. Mér
leggel kapcsolatos kifejezés. 42. 
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A VSZ VÁLASZTMÁNY A JÓVÁHAGYTA 

A megállapodásokról 
Az 1996. évre vonatkoz:ó bérfejlesztésekröl, foglalkoztatási kérdésekröi a kollektív szen&lés hatályáról és egyéb témákról a mun

káltatóval a Vasúti Érdekegyeztetó Tanács keretén belül a tárgyalások viszonylag korán, szeptember 19-én megkezdődtek. Az utolsó 
tárgyalási nap december 29-én volt a MÁV Rt. vez.etóivel. A késó délutáni órákban került aláírásra a megállapodások nagy rész.e. A 
három és fél hónap alatt 40 tárgyalási napon, összesen 16 megállapodás jött létre. A megkötött megállapodások mind összhangban 
voltak azzal a koncepcióval, amelyek a Vasutasok Szaksz.ervez.ete szeptember hónapban megfogalmazott és írásban átadott a munkál
tatónak, majd a tárgyalásokon folyamatosan képviselt. Az alapbérek ugyanis elfogadható mértékben nőttek, a 13. havi fiz.etéssel szinte 
azonos mértékben kifizetésre kerül az űgynevezett vasutasnapi jutalom, illetve a garantált teljesítményjutalom. Megfelelő támogatést 
kapnak a nyugdíjpénztárba belépők. Felülvizsgálatra kerül a bérbesorolási rendszer, s végre meghosszabbították a kollektív szen&lés 
hatályát és más olyan jövedelemnövelő tényezőket vezetnek be, amelyek elkerülhetóvé teszik a reálbérek csökkenését.' (Az új jutalma
zási formákról szóló írásunkat a· 3. oldalon olvashatják.) 

A VSZ Választmánya január 18-án eredményesnek minősítette a tárgyalásokat azért is, mert a Vas utasok Szakszervezete 
sztrájfenyegetés, illetve sztrájk nélkül érte el a megállapodásokban foglaltakat. 

S.J. 
(A Magyar Vasutas legutóbbi számában az alapbérek emeléséről és a hároméves megállapodásról adtunk tájékoztatást. 

ÁRA: 20 Ff 

XL. évfolyam, 2. mm 

ÁRAK 
A Magyar Nemzeti Bank 

adatai szerint 1987-ben 
8,6, 1988-ban 15,5, 1989-
ben 17,0, 1990-ben 28,9, 
1991-ben 35,00, 1992-ben 
23,0, 1993-ban 22,5, 1994-
ben 18,8, 1995-ben pedig 
28,2 százalékkal növeked
tek a fogyasztói árak. 

BÉREK 
Tavaly az év elejétől év 

végéig a bruttó keresetek 
átlaga 39 194 forint volt 
havonta. A szellemi foglal
kozásúak átlagosan 5 8 777 
forintot, a fizikaiak 30 083 
forintot kerestek. A nem
zetgazdasági átlaghoz ké
pest a pénzügyi területen 
dolgozók jutottak a legna
gyobb jövedelemhez, át
lagkeresetük 68 742 forint 
volt, s változatlanul a tex
tilruházati iparban voltak a 
legalacsonyabbak a jöve
delmek, a bruttó átlag 24 
516 forint volt. 

NO 
COMMENT! 

A jutalmazási formákról szóló információk lapunk 3. oldalán találhatók.) 

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1996. JANUÁR 2S. 

A vonalbejáró magányossága 

Írásunkat a 4. oldalon olva}hatják 

Mit szól 
a bérmegállapodáshoz? 

A MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek a minap három évre 
szólóan megállapodtak foglalkoztatási és béremelési kérdésekben. 

A Magyar Vasutas utána járt: hogyan vélekednek erről azok, akiknek 

mindez a bőrére megy? 

Egyesek attól félnek, hogy az új adójogszabályok révén elveszítik 
mindazt, amit a szakszervezetek nyertek az egyezkedések vámján. 
Mások viszont nem értik a mozdonyvezetők plusz százalékait, dc 
volt olyan kollégánk is, aki a tárgyalások kulissza titkairól szóló in
formációkat kevesellte. A különféle vélemények elolvashatók a 
Vasutasportré című rovatunkban. 

Az MSZOSZ nem statisztál 

Alclnökválasztásra készülnek 
A Magyar Szaknervu.etek Ondgoa S�vetRg (MSZOSZ) 116-
vea.gl tanicsa januir 25-l üláin az illaml vagyon frúkesftW
b61 mrmazó, úgynevnett privatiziciós ffibbletbev� felhaa
nilúir61, az elnöksig egy markina illúpont elfogadúit java
solja a testületnek. 

Az ország egyszeri és jelentős bevételeiről az MSZOSZ szerint 
csak széleskörű társadalmi érdekegyeztetés nyomán születhet vé1-
leges döntés. A kormány álláspontját Sándor László, a smvetsé1 
elnöke csak tárgyalási alapnak tekinti. A miniszterelnök és az Ér
dekegyeztetó Tanácsban részt vevő u.ervezetek vezetói részvételé
vel január 26-ra tervezett konzultáció is erre utal. Az elnök kifejtet
te: ,,az MSZOSZ nem fog statisztálni a kormány álláspontjának utó
lagos - formális - jóváhagyásához". 

Keleti Tamás. az MSZOSZ jelölőbizottságának elnöke sajtótájé
koztatón ismertette a smvetség alelnöki tisztségeire jelölt u.emé
lyeket. Az érdekegyeztetéssel foglalkozó alelnöki tisztségre Wittich 
Tamást, a Ruházatipari Dolgoz:ók Szaksz.ervez.ete főtitkárát, a s7.er

vez.etpolitikai feladatok ellátására Rabi Ferencet, a Bányaipari Dol
goz:ók Szaksz.ervezeti Smvetségének egyik vez.etőjét javasolja a je
lölőbizottság. A smvetségi tanács Balatonfüreden választja meg az 
MSZOSZ űj alelnökeit. A jövőben Vágó János a társadalombiztosí
tási önkormányzatoknál látja el a smvetség képviseletét. 

Aktuális 
Rovatunkban dr. Mirkus Imre, a Vuutasok Szakszerveu
te elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely aktuAlisan érinti a szakszervezeti 
tagsAg érdekeit. 

Elkerülheti-e a demagógia vádját az, aki honatyák és az 
állami vezetók javadalmazásával foglalkozik? Egyébként is, 
illendó-e a piacgazdaságban mások jövedelmét firtatni? A 
vasutas, a rendór, a tűzoltó, a pedagógus fizetését ország
világ ismeri. Hónapok óta e"ól beszélnek például a Parla
mentben hangulatot keltve mellettük, vagy éppen ellenük. A 
szakszervezetek pedig elkeseredetten küzdenek azért, hogy 
a munkavállalók minimálbére tíz és feleze"ól tizennégy és 
jelre, a bruttó fizetések pedig esetleg 30-ról 35 ezer forintra 
emelkedjenek. 

Jótékony homály fedi azonban a „felsó tízezer" - a tár
sadalmi-gazdasági elit - jövedelmi viszonyait. Körükben 
nincsen béralku, a szerzódések diszkréten köttetnek azzal, 
hogy nyilvánosságra hozataluk személyiségi jogokat sért, 
üzleti- vagy adótitok. Csak néha-néha lebben fel a fátyol. A 
sokmilliós végkielégítéselcból lehet következtetni a"a, hogy 

mennyivel honorálják havonta a bankelnökök. vagy vezér
igazgatók erőfeszítéseit. 

Nehezebb a titkolódzás a közszferában. Így értesülhetett 
a közvélemény a"ól, hogy az állami fotisztviselók, a minisz
terek és az országgyűlési képviselők jövedelme az év elejé
tól az inflációt meghaladó mértékben növekedett. Csak em
lékeztetóü l: a tavalyi reálbércsökkenés példátlan mértélcú, 
- átlag 10 százalékos - volt. Az állampolgároktól türel
met, áldozatot és megértést kért a kormány. A bérból és f ize
tésból, vagy nyugdíjból élók egyre nagyobb része emiatt éhe
zik, fázik. s nem képes kifizetni a villanyszámláját, lemond a 
gyógyszerek kiváltásáról, eladja rozzant gépkocsiját. 

,.Mindez a kilábalás, a gazdasági talpra állás ára" -
mondják azok, akikról most nem mondhatjuk el, hogy „ ön
mérsékletet" tanúsítanának. A kö7Pénzból - bármilyen ke
vés is van be/öle- solrlcal könnyebben jut az állam vezetó 
tisztségviselóinek, minisztereknek, államtitkároknak és a 
döntéshozó, az országgyűlési képviselóknek. 

Az államháztartás közel 3000 milliárdos hiányához vi
szonyitva ezek persze nem túl nagy összegek. De egy másik 
összehasonlítás viszont már kellemetlenebb. Két számjegyű 
infláció sújtja a vasutast is, akinek bruttó átlagbére még a 
40 ezer forintot sem éri el. Miközben a párezer forintos bér
emelést a szakszervezet alig-alig tudta kikényszeríteni, ad
dig a hatalom birtokosainak jövedelemnövekedése tízezer 
forintokban mérhetó ... 

A piaci szférában könnyebb elfogadtatni a „piaci jöve
delmeket", mint a köz szolgálóinál. Tó/ük a létminimumon 
éló milliók joggal várnak el önmérsékletet, némi példamu
tatást, kevesebb mohóságot. 

A kormányzat és a parlament - e"e gyakran hivatkoz
nak - csődmenedzselést vállalt. A fótisztviselóknek, hon
atyának erkölcsi hitelét viszont erósítené, ha megbízóik - a 
választópolgárok - pénzéból „jutalomra" akkor tartaná
nak igényt, amikar a szak-
szerű és az áldozatos mun-

L 
h 

kájuk eredményei már lát- I 

� 
szanak. Vagy már megint 
minden szentnek maga felé 
hajlik a keze? 

Tisztelt Olvasónk! 
Ha Ön még nem fizette elő 

a Magyar Vasutast, 
akkor kérjük, a 3. oldalon lévő megrendelőlap 

kitöltésével és beküldésével 
rendelje meg a Magyar Vasutast! 

ISO 9000 Szabványsorozat szerint tanúsított a 
MÁV VASJÁRMŰ KFT 

C
TÜV� 

Szombathely, Szövő u. 85. 
��--:) u.alify Te,./Fax: (94) 313 - 313 
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CSÖKKENHETNEK A FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK 

Együttműködési megállapodás 
A múlt év október 2-ái, meg
kezdte mGködését a MA V Rt. 
Központi Munkavédelmi Bi
zottsága. A munkahelyeken 
megválasztott köul 1000 kép
visel6 közül delegálták a bi
zottság 11 tagját. A kiválasz
tásnál nagy gondot fordítottak. 
els6sorban a reprezentatív 
szaksurvezek (soraikból ke
rült megválasztásra a képvise-
16k több mint 92 százaléka!), 
a területi él szakszolgálati ará
nyokra, nem utolsósorban a 
szakmai felkészültségre. A ta
gok többsége jól felkészült 
mérnök. Többen rendelkeznek 
közép él fels6fokú munkavé
delmi képesítéssel. A testület 
október 25-i ülésén elfogadta 
ügyrendjét él egy együttműkö
dési megállapodás-tervezetet a 
munkáltatóval. (Azóta az 
együttmfiködési megállapo
dást megkötötték.) 

A megállapodás alapján a MÁV 
Rt. vezetése kötelezettséget vállalt 
a működés személyi és tárgyi fel
tételeinek biztosítására, a munka
védelmi bizottságot megillető jo
gok gyakorlására, beleértve egyet
értését a MÁV Rt. Munkavédelmi 
Szabályzata kiadásához. Megkap
tuk a lehetőséget a véleményezé
si, a tájékozódási és részvételi 
- ellenőrzési jogok érvényesíté
séhez. 

A Munkavédelmi Bizottság 
(továbbiakban MvB) részt vehet 
a munkáltató azon háló7.8ti szin
tű döntéseinek előkészltésében, 
amelyek hatással lehetnek a vas
utasság egész.égére és biztonsá
gára. A megállapodás részlete
sen szabályozza az MvB kapcso
latainak egyéb területeit is. Az 
MvB-t a megállapodásban fog
laltak megerősítették abban, 
hogy jogainak gyakorlásához és 
a kötelességek teljesitése érde
kében szorosan együtt kell mú
ködn ie úgy a munkáltatóval, 
mint a munkahelyi képviselők
kel (bizottságokkal). Ezt a célt 
szolgálta a december 6-án elfo
gadott határozat és az 1996. évi 
első félévi munkaterv is. Az 
MvB tagjai működési körükben 
(üzletigazgatóságok, szakszol
gálatok területén) figyelemmel 
kísérik a helyi megállapodások 
megkötését, jogszerűségét. A 
MA V Rt.-vel kötött megállapo
dás lehetővé teszi az MvB aján
lásait, állásfoglalásait útmutatá
sul közzé tegre a MÁV Rt. ,,Ér
t e s í t ő  b e  n'. 

Az első félévi munkaterv ki
alakításánál az MvB olyan cé
lokat fogalmazott meg, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a vasút 
modernizációs programjához, 
valamint a munkabiztonsági, 
foglalkoztatás-egészségügyi 

HALÁLOS ÜZEMI BALESET 

Utóirat 
Mosonmagyaróvár Állomásfő
nö kségen 1995. május S-én 
21.00 órakor halálos üzemi 
balesetet szenvedett Markó 
Katalin vonatfelvev6. Markó 
Katalin 1965. október 27-én 
született. Húszéves korában, 
1985. július l-jén személy
pénztáros forgalmi tanulóként 
került a MÁV-hoz Mosonma
gyaróvár állomáson. 1994. ja
nuár l-jétől személypénztárosi 
munkája mellett távgépíró ke
zelli feladatok ellátásával Is 
aegbfzták. A vonatátvev6i 
munkakörben történ6 munka 
végzését 1994. május hóban -
valószfnffleg a létszámcsök
kentések él a munkakör-össze
vonások miatt - szabták fel
adatául. 

„ A baleset azért következett 
be, mert Markó Katalin a vonat
felvétel végzése közben - körül
tekintés nélkül - belépett a 
Mosonmagyaróvár állomás 3. 

számú jobb átmenő fóvágányá
nak úrszelvényébe akkor, amikor 
azon az EC. 40. számú gyorsvo
nat éppen áthaladt. " Az idézet 
a balesetvizsgálati Véleményes 
jelentésből származik. 

A Vasutasok Szakszervezete 
- amelynek a halálos üzemi 
balesetet szenvedett Markó Ka
talin 1985 óta a tagja volt -
hozzátartozóik részére 50 ezer 
forint rendkívüli segélyt folyó
sított. A segély átadására engem 
kértek fel. Számtalanszor gon
doltam arra, hogy meg kellene 
írni mindazt, ami akkor történt. 
Az érzéseket nehéz fölidézni, 
arra azonban világosan emlék
szem, hogy óriási súllyal nehe
zedett rám a felkérés, hogy én 
menjek el Halásziba Markó Ka
talin szüleihez. Az utolsó pilla
natig azon törtem a fejemet, 
hogy hogyan tudnék kibújni a 
feladat alól. Végül is döntött a 
kihívás ereje, és egyáltalán nem 
bántam meg. Az ember életét 
gazdagltják azok a tapasztalatok, 
amelyek a rohanó élethez ma 
már naponta hozzátartozó tragé
diák során jutnak csak a felszín
re. 

Mosonmagyaróvárra érkezve 
Lakatos Jánosné, a Vasutasok 
Szakszervezete állomási alap- · 
szervezetének szakszervezeti 
titkára, szívélyesen felkínálta 
autóját, hogy elvigyen Halászi
ha. Az úton keveset beszéltünk. 
féltünk a szüldkkel való talál
kozástól. A falu fdutcájának 
majdnem a közepén álltunk 
meg. A Kossuth Lajos utca 103. 
S2ám alatt lévd takaros házat 
zárt kapu és kerítés választja el 
az utcától. Az udvarban tiszta
ság, rend és nyugalom. A 71 
éves Markó Lajos bácsi siet 

elénk, a szakszervezeti titkárt is
merősként üdvözli, én kezet fo
gok vele és kifejezem részvéte
met magam és a Vasutasok 
Szakszervezete nevében. Csen
desen tágra nyitja előttünk a tisz
taságtól ragyogó lakás előszobá
jának ajtaját. A konyhához tar
tozó ebédlőbe vezet bennünket, 
ahol helyet foglalunk, majd ma
gunkra maradunk, mert Lajos 
bácsi int, hogy szól a feleségé
nek, aki éppen palántát ültet a 
kertben. 

70. évében lévd, három gyer
meket felnevelt néni jön és si
etve a fürdőszobába megy, hogy 
a kezét megmossa. Ö is helyet 
foglal. A ház csendes, egy pár 
másodpercig hallgatunk, majd 
nehé7.kesen indul a bes7.élgetés. 

Még ma is hihetetlen a dolog, 
hogy Kati nincs többé - mond
ja Lajos bácsi, aki úgy emlék
szik vissza a baleset napjára, 
mintha amap történt volna: ,,El
ment Kati dolgozni, úgy mint 
rendesen, olyan tizenhét óra lrö
rül indult a busszal. Egyszer 
csak jött egy rendőr - szemben 
van a házzal a rendőrőrs - és 
azt kérdezte, hogy itt lakott-e 
Markó Katalin? Mondta Lajos 
bácsi, itt is lakik! Sajnos már 
nem, mert meghalt. Ne mondjon 
már ilyet, hiszen dolgozik - volt 
a felelet. A hír sajnos igaz volt. " 

Markó Katalin szerette a vas
utat, szeretett dolgozni és a csa
ládját is szerette. Csak nekik élt. 
Voltak barátai, de nem járt el 
sehova, csak munkába, otthon 
segített mindenben a kert és az 
állatok körül. Most pedig min
dent maguknak kell csinálni. 
„Muszáj, élni kell", mondják a 
háborút is megélt szülők majd
nem egyszerre. Teszik a dolgu
kat, amíg bírják. D� mi lesz azu
tán?! 

A Vasutasok Szakszervezete 
nevében a kiadások csökkenté
sére, és az ember megbecsülé
sére átadom a segélyt. Amíg az 
ötezreseket számolom, mind
annyian könnyezünk. Reszkető 
kezek nyúlnak a pénz után és 
halkan megjegyzik, ez az első 
segítség, amit kaptak és amióta 
eltemették a lányukat. 

Majdnem százezer forintba 
van a temetés költsége, mondja 
Marika néni és rögtön hozzáte
szi hogy azt ígérték kifizeti a 
MAV és a kiesett kereset egy 
rés7.ét is pótolja. De sajnos bár
mit is adnak, mindaz kevés ah
hoz, hogy meg nem történté le
hessen tenni a tragédiát. 

Biztatom a fljdalomtól meg
tört idds szülöket, hogy minden 
költségüket megkapják, mivel 
az üzemi balesetben elhunyt dol
gom houátartozói, teljes körű 

rendszer korszerűsítési feladat
tervéhez. 

Ilyen megfontolásból tűzte 
napirendre a MÁV Rt. munka
biztonsági szervezetének és 
működésének vizsgálatát, belső 
munkavédelmi szabályozásának 
kialakítását, korszerűsítését. Ér
tékelni fogja a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók 
rehabilitációjában a munkabiz
tonsági szervek közreműködésé
nek lehetőségeit. 

Meggyőződésünk, hogy ez 
megfelelő alapot teremt a bizott
ságnak ahhoz, hogy eredménye
sen szolgálhassuk választóink 
érdekeit. A program megvalósí
tása remélhetőleg pozitív válto
zást eredményezhet a munkabiz
tonságban, javíthatja a munka
helyi légkört, kedvezőbbé válhat 
a MÁV-ról kialakult kép. Csök
kenhetnek a balesetek, foglalko
zási ártalmak. Áttételesen elő
segítve ezzel a MÁV szolgálta
tásainak javulását, biztonságát 
és munkakörülmények alakítá
sát. Kérjük a munkavédelmi ér
dekképviselet munkájához a 
szakszervezetek, üzemi taná
csok a munkáltatók támogatását, 
tanácsait. 

, Molnár Jóuef 
a MA V Rt. központi 

munkavédelmi bizottság 
elnöke 

kártérítésre tarthatnak igényt. 
Egy-két bét és rendeződnek az 
anyagi dolgok. 

Ez 1995. július 19-én volt. Mi 
történt azóta, és miért is eleve
nítem fel a szomorú tragédiát? 
Mert 1996. január 16-án a hoz
zátartozók a MÁV Rt.-től még 
semmit sem kaptak. Miért nem, 
kérdem magamtól és értetlenül 
állok a tények előtt, úgy mint 
éveken keresztül munkavéde
lemmel foglalkozó és úgy mint 
egy érdekvédelmi szervezet kép
viselője. Ki érti ezt? 

Próbálok az igazságnak egy 
kicsit utánajárni. Az aktákból 
csak az ügymenet elhúzódását 
tudom kideríteni. A halálos ii7.e
mi balesetek esetében előírt 
vizsgilat folyt. A MÁV ennek 
eredményeként a baleset követ
keztében a feleldsséget fele rész
ben ismerte el. A kárigény, ame
lyet a VSZ jogszolgálatának 
munkaténai állitottak ÖSS7.e, 500 
ezer furintról szól. 

Nem olyan magas a kártérítés
ként követelt ÖSS7.eg egy ember 
elvesztéséért, hogy a Magyar 
Államvasutak ne tudná per nél
kül is kifimni a teljes ÖSS7.eget, 
mert sajnos, per lesz beh5le. Hisz 
nem millióból van szó, csak egy 
reálisan felmért jogos követe
lésről. Gondoljunk csak bele, ha 
mindez egy családfővel történik 
aki után 2-3 gyermeket nevelő 
szülő marad egyedül és nincs 
nyugdíj, mint itt az idős szülők 
esetében? Miből élnek nyolc 
hónapon keresztül? 

Munkavégzés közben, mun
kahelyen történt a baleset. A 
kártérítés mégis úgy történik, 
mintha nem a Magyar Állam
vasutak egyik dolgozója balt 
volna meg kötelességének telje
sítése közben. A vasút ves7.élyes 
üzem, szoktam ezzel kezdeni a 
munkavédelmi oktatást. Régi 
mondás: A vasutasnak egyik 
lába a sírban, másik a börtönben. 
De az ember miért csak addig 
érték, amlg dolgozik? Ki érti 
ezt? Mi, akik ott voltunk Halá
sziban, sosem fogjuk megérte
ni. Kávéval kínálnak bennünket, 
elfogadjuk. Közben Marika néni 
és Lajos bácsi elmesélik, hogy 
az ebédlőben lévő cserépkályhát 
idén rakatta a Kati, dk ellenez
ték, de lányuk erősködött és azt 
mondta, hogy a télen majd a jó 
meleg mellett elüldögélnek, el
beszélgetnek. 

Lassan elköszőnünk és mond
juk, hogy bármikor gondjuk, 
problémájuk van, hlvjanak, ke
ressenek bennünket, segltünk. 
Kifele jövet a gyönyörű muskát
lik közül egy láda üresen áll. A 
legs1.ebb volt - mondja Lajos 
bácsi-, most Kati sirján virág
zik tovább. 

Király Károlyné 
VSZ Budapesti Területi 

Bimttdg titkárhelyettes 

A nyugdíjkorhatár f elemeléséró1 
Egyedrtek az MSZOSZ Szö
vetMgi Tanácsa d6ndMvel. A 
dönt& elutasítja a nyugdíjre
form ra vonatkozó illetékes 
uakminisztfriumi e14terjesz
télt, a nyugdíjkorhatár rei
emelési 1zándikát a nft.nél, s 
a férflaknálegyarán� 

A Magyar Vasutas 10ei elsd 
szémának 7. oldalán, de a napi
lapok is foglalkoztak a tervezett 
lépésekkel. Az újságok hivat
koztak az MSZOSZ Szővetségi 
Tanácsa ülésének hangulatára, 
amely egyenesen tisztességte
lennek, erkölcstelennek minősí
tette a tervezett inté7.kedéseket. 

Múlt év második felében eze
ken a hasábokon a fentiekkel 
igencsak megegyező hangvéte
lű írást tettem közzé e témáról 
erős felindulásomban. Most már 
bizonyosan tudom, nemcsak ne
kem tűnik úgy, hogy a jövendő 
idők nyugdíjasainak még keve
sebb idejük lesz a kiérdemelt 
pihenésre ... 

A szővetségi tanács döntései
vel nem lehet nem egyetérteni. 
A nyugati országok példája ak
kor lehet számunkra követhető, 
ha évtizedeken át majdan mi is 
hasonló élet és munkakörülmé
nyek közőtt készülünk nyugdíj
ba Nekem úgy tűnik, mintha az 
érdekvédelmi, érdekképviseleti 
szervezeteken kívül a nyugdíj
korhatár felemelésének problé
maköre másokat nem érdekelne. 
Egyetértve az MSZOSZ-tanács
ülésről kiadott közleménnyel 
magam is embertelennek tartom 
- jelen körülmények közőtt -
meghosszabítani a munkában 
töltött éveket. 

Tényleg, hogy is van ez? Egy 
hivatalos nyilatkozó szerint -
kevesebb az eltartók száma, s 
egyre több az eltartottaké. 

A közel 3 millió nyugdljas 
kiegészül félmilliónyi munka
nélkülivel (alák egyébiránt po
tenciális eltartók és tb-járulék
fizetők szeretnének lenni, min-

den ellenkező híresztelés ellené
re). Érthetetlen: ha egyszer le
hetőség van évekkel tovább dol- • 
goztatni az időseket, nincs arra 
mód, boly friss fiatai jelenleg 
,,16dörgd munkanélküliek dol
aozhassanak inkább helyettük. 

Az úgynevezett „eltartottak" 
természetesen tiltakoznak a sér
t6, bántó jelző ellen és mint a 
tanácsülésen részt vevő nyugdí
jasokat képviselő figyelmeztet: 

a közel 3 millió nyugdíjas „más
ként is hajlandó véleményt nyil
vánítani". 

Ezzel megint egyet lehet ér
teni, és azzal is, hogy a társada
lombiztosítási önkormányzato
kat a velük szembeni államadó
ság törlesztésével lényegesen 
jobb helyzetbe lehetne hozni... 

Hegedíis Károly 
tb-önkormányzat 

megyei bizottsági tag 

Tanácskozás 
a nyugdíjreformról 

Az id6skorúak többségének ma Magyarországon a nyugdíj az 
egyetlen biztos jövedelemforrása. Ennek garanciáját azonban 
csak a kötelem járulékfizetésen alapuló rendszer biztosíthatja. 
Ezt azonban - rugalmasságuk révén - jól kiegészíthetik a köl
csönös biztosító pénztárak - hangzott el egy tanácskozáson ja
nuár közepén, amelyet a nyugdíjrendszer átalakításával foglal
kozó Pénztárszövetség rendezett. 

A tanácskozás résztvevői - az Országgyűlés és a pénztárak kép
viselői - nem vitatták, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert hosszú 
távon nem lehet fenntartani. Mészáros Tamás, a Nyugdíjbiztosítási 
Önkormányzat (azóta lemondott) elnöke rámutatott: a tavalyi évet 
25 milliárd forint hiánnyal zárta a nyugdíjbiztosítási alap, s ha a 
nyugdíjrendszer változatlan marad, a deficit 2000-re elérheti a 100 
milliárdot is. A reformot ennek ellenére átgondoltan, körültekintő
en kell véghezvinni, pusztán a korhatáremelés nem orvosolja a gon
dokat. 

A nyugdíjrendszer ma számos szociális terhet cipei a munkanél
küliség elöl emberek tömege menekül a csekély, de mégiscsak biz
tos megélhetést nyújtó nyugdíjba. A biztosító ma 26 százalékkal 
több embernek fizet ellátást, mint ahányan betöltötték a nyugdíjkor
határt - mondta, és vannak időszakok, amikor a nyugdíjazások 
négyötöde korhatár alattiakat érint. Ugyancsak óvatosságra intett a 
nyugdíjrendszer átalakítását illetően Kovács Pál, az MSZP ország
gyűlési képviselője. A volt népjóléti miniszter szerint az illúziók, 
vágyak helyett a társadalom valós helyzetére kell alapozni az új 
nyugdíjrendszert. Figyelembe kell venni a demográfiai problémá
kat, azt, hogy folyamatosan többen halnak meg, mint amennyien 
születnek. Ennek következtében egyre több inaktív dolgozó jut egy
egy aktívra, s arányukat tovább rontja a munkanélküliség, illetve a 
lakosság rossz egészégi állapota. Tudom�l kell venni, hogy át
alakult a családok szerkezete, nő az egyedül élő idős emberek szá
ma Ma a nyugdíjasok 41 százaléka magányosan él. A jövő nyugdíj
rendszerét csak olyan intézkedésekkel lehet megalapozni, amelyek 
nem vonják meg a családok támogatását, lehetővé teszi az egészsé
gi állapot megőrzését, illetve javítását. 

, , , 

YUGDIJPENZTAR 

A BÉRTÁRGYALÁSOK EREDMÉNYEKÉNT 

Számoljunk! 
A MÁV Rt. fizeti a tagdíj felét 

199 5. október 3-án 103 fő alapftó taggal megalakult 
A VASUTAS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 
A nyugdíjpénztárhoz való csatlakozás önkéntes. 
Tagja lehet, aki az alapszabályát elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja és a havonkénti tagdíjfize

tési kötelezettségét teljesíti. 
A tagdljat az alapszabály a havi bruttó kereset %-os arányában állapította meg. A tagdíj mértéke 

1995. X-től 2 százalék, 1996. 1. l-jétől 4 százalék. 
. A n�gdíjpénztár tagjai részére a nyugdíjkorhatár elérésekor nyugdíjszolgáltatást /kiegészítő nyugdí
jat/ teljesít. 

A nyugdíjkorhatárt el� tag dönt arról, hogy 5, 10, vagy 15 éves időtartamra vonatkozó járadék 
folyós1tását vagy az egyéni számláján lévő összeg egy összegben történő kifizetését kéri. 

A pénztártag az egyéni számláján lévő pénzősszeget 10 év várakozási idő letelte után a nyugdíjkorha
tár elérése eldtt is felveheti. 

A tag kérésére a tagdíjfizetési kötelezettség egy meghatározott ideig szüneteltethető. 
A pénztár 3 év várakozási idő eltelte után a tag kérésére egy esetben kölcsönt is nyújthat. 

A nyugdljpinztári tagság előnyei: 
- a befizetett tagdíj 50 százaléka - évente maximum 100 OOO forint - a személyi jövedelemadó-ból lelrbató, 
- a nyugdíjkorhatár elérése után adómentes kiegészítő nyugdíjat biztosít 
- a megtakarítás örökölhető, 
- maximális biztnság mellett egyéb befektetésekhez viszonyítva nagyobb hozam érhető el. 

Pildák: 

1 J Amennyiben a tag havi bruttó keresete 50 OOO forint, a 4 százalékos tagdíja 2000 forint/hó 24 si.ázalékos befektetési átlaghozammal számolva 
10 év után egyszeri kifizetése: 687 521 forint 10 év után, ha a nyugdíjkorhatárt elérte 
10 éves id6tartamra vonatkozó járadéka: 
21 aJ Havi 50 OOO forint bruttó kereset után a 4 százalékos tagdíj 
adó-, illetve adókedvezmény: 

9 927 forint/hó 
2 OOO forint/hó 

44 
ú
százal

v 
ék adóteh�r · adókedvezmény jövedelemnövekmény 

867 fonnt 1 OOO forint 133 forint bJ Ha_ a 4 szá�él�:os tagdíjból 2 s2'.ázalékot a munkáltató és 2 százalékot a munkavállaló fizet A havi 50 OOO fonntos bruttó keresetű tagdíj címén a tag 
a munkáltató 1 OOO forintot 
adó-, illetve adókedvezmény: 

sáv adóteher 
867 forint 

l OOO forintot fizet. 
adókedvezmény 

1 OOO forint 
jövedelemnövekmény 

133 forint 44százalék 

Vhjllk IJnt is• Vaslltas Nyugdljpinztár tagjai sorába. 
Clme: Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 

1062 Budapest, Andrássy u. 66. 
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,,Szeretnék megfelelni az elvárásoknak" 
Uj jutalmazási formák 

A munkadllalók többsége az alapbért tartja a legfontosabb érdekeltségi form,oak. Általi
nos az a néut, hogy a biztos alapbért ,uapftdk meg a végi.ett munka &téke (szakismeret, 
gyakorlat, felel6� stb.) si.erlnt & ehhez keU k6vetelményeket t,muztanL Az vlu.ont m,r 
mb kérdés: a MÁV Rt-nB alkalmazott tarifarenduer mennyire felel meg ennek az etv,rú
oak. Biztosan sok munkaviUal6 szfvesen fogadn, a végutt munUboz Jobban, rugalmasab
ban alkalmazkodó alapbért. 

Beszélgetés dr. Bajnai Gáborral 

Dr. Bajnai G,bort 1996. janu
,r elsejét61 nevezték ki a MÁV 
Rt. sumélyügyi föoszt"yveu
tőjévé. A Magyar Vasutas ter
veir61, a hboméves megálla
pod,1ról, bértarifa-módosítás
ról és a mozdonyveutők több
letköveteléseiről kérdezte azt 
a vezetőt, akinek döntései a 
jövőben a vasutasokat kivétel 
nélkül érinteni fogják. 

- Vasutastelepülésen szület
tem, Újszászon. Arai nagyapám 
a Magyar Királyi Allamvasutak
nál szolgált jegyvizsgálóként, 
amire nagyon büszke vagyok, de 
mégsem családi, hanem „have
ri" csábításra lettem vasutas. 
Érettségi után, 1972 szeptembe
rében jelentkeztem a szolnoki 
fűtőházhoz mozdonyvezető gya
kornoknak. Fiatalon, bosszú haj
jal és rockos lezserséggel, hamar 
meg kellett tanulnom a vasút 
által megkövetelt fegyelmet. 
Idős mestereim - akikre min
dig szeretettel gondolok-, ízig
vérig vasutasok voltak, tőlük 
kaptam „útravalóként" a szár
nyaskerék szeretetét. Az akkori 
Hámán fűtőházban végeztem a 
„zsacskós" tanfolyamot, majd 
Debrecenben szereztem meg a 
villamos-mozdonyvezetői képe
sítést. 1979-ig mozdonyvezető
ként dolgoztam. Akkoriban havi 
kétszázhatvan-kétszámyolcvan 
órát szolgáltunk. Fárasztó volt, 
de mégis szívesen emlékezem 
vissza azokra az időkre. 

- Úgy tudom, közben megnő
sültél. 

- Igen, és három gyönyörű 
kislányunk van. Ha már a csa
ládról esik szó, akkor feltétlen 
szeretném elmondani, a forda
szolgálat kemény dolog, de nem 
csak azok számára, akik benne 
vannak, hanem a családjuk is 
kiveszi részét abból. Minden 
együttérzésem a 
vasutasfeleségeké, akik ha kell, 
éjszaka pakolnak be a szolgálat
ba indulók táskájába. Nekem 
szerencsém volt, hiszen megér
tő, jó társat találtam. 

- A vasutassajtóból téged 
munkajogászként ismernek. 

- Az egyetemre 1979-ben 
jelentkeztem, elsőre felvettek. 
Abbahagytam az utazást, moz
donyfelvigyázó lettem. Annak 
ellenére, hogy munka mellett 
tanultam, kitűnő eredménnyel 
doktoráltam. Jogi diplomával a 
zsebemben majdnem egy évig 
nem változott a munkaköröm, 
majd kineveztek a szolnoki fű
tőház személyzeti vezetőjének. 
Onnan elég hamar „elkívánkoz
tam". 1988-ban kerültem a ve
zérigazgatóság lakásosztályára. 
Az akkori főnököm, Tóth Antal 
javaslatára lettem munkajogász. 

- A rendszerváltás időszalcá
ból mire emlékszel? 

- A sok változás közül talán 
a szakszervezeti pluralizmust 
volt a legnehezebb megélni. A 
MÁV vezetése sohasem utasí
totta el az egy munkahelyen 
működő több szakszervezet je
len létét, csak eleinte nehezen 
tudta ,,kezelni" a helyzetet. Jó-e 
a sok szakszervezet? A korábbi 
„egyeduralomnál" talán jobb, de 
tűi sok energiájukat emészti fel 
az egymás elleni rivalizálás. 
Ennek ellenére minden elisme
résem a vasutas szalcszerveze
telrnelc, hiszen nagyon sok min
dent kiharcoltak a munkaválla
lóknak. A legsz.embetúoőbb vál
tozás mégiscsak az, hogy 1990 
óta igazi szakszervu.edcént mű
ködnek. 

- Az üzemi tanácsok is ebben 
az időben jelentek meg. 

- Magam is indultam 1993-
ban az első választásolcon, még
hozzá VSZ-jelöltként. A vu.ér
igazgatóság tizenegy fős uz.emi 
tanácsának elnökévé választott 
az akkori testület. Mint a mun
kavállalói képviseletek szü
letésének és működésének egyik 
részese, megkockáztatom: az 
üzemi tanácsokat ráerőltették a 
magyar munka világára. Nehe
zen tudták elfogadni a szakszer
vezetek, mert tőlük jogosítvá
nyokat vettek el. A munkavál
lalók sem tudtak mit kezdeni 
velük, mt:,rt látswlag nekik sem 
adott az UT intézménye többet. 
Nem fogadták szívesen a mun
káltatók sem, mivel a sok szak
szervezet mellett megjelent egy 
újabb egyeztető fórum. Általá
ban kényszeredett a működésűk, 
ezért nem is működhetnek az 
elvárásoknak megfelelően, tevé
kenységük szerintem javításra 
szorul. Va�úti viszonylatban a 
Központi Uzemi Tanács, meg
ítélésem szerint, jól végzi a 
munkáját. Az átszervezések mi
att rengeteg a feladata. A vasút 
vezetése partnernek tekinti a tes
tületet. A MÁV Rt. meg akarja 
őrizni a hagyományokkal ren
delkező szociális ellátás „háló
ját", de a kor követelményeihez 
kell igazítani ezek működését is. 
A KUT ebben a munkában ko
moly segítséget jelent. 

- A napokban neveztek ki a 
személyügyi jöosztály élére. Fő
nökeid mit várnak tőled, s mi
lyen terveid vannak? 

- Elsőként arról a szemlélet
ről kell szólnom, amit talán Sza
bó Tivadar személyügyi igazga
tó honosított meg először a 
MÁV munkaügyi kapcsolatai
ban. Ez a huszonegyedik száz.ad 
szemlélete. Pergőbbé vált a 
munka. A bértárgyalások során 
például az érdekvédők minden 
kérését soron kfvül megvála
szoltuk. Ennek az új személy
ügyi stílusnak az elterjesztését 
kaptam meg feladatul és ez ter
veimmel is egybeesik. A mai 
modem vezetőnek nem bánni 
kell tudnia az emberekkel, ha
nem megfelelő kapcsolatot kell 
kiépíteni velük. De ez nem kor
látozódhat kizárólag a munka
kapcsolatokra. Minden döntés 
mögött látni kell az embert. Fel 
kell készítenünk a vezetőket erre 
az új stílusra. Nekem szerencsé
re megadatott, hogy sokáig 
együtt élhettem a vasutasokkal. 
Ha nekem azt mondják, sarus, 
mozdonylakatos vagy bizber
múszerész, pontosan tudom kik
ről van szó. Így könnyebb kon
taktust teremteni, ami elenged
hetetlen a sikerhez ... Másodszor 
a MÁV-nál meglévő szellemi 
energiákat meg kell mozgatni. 
Rengeteg szellemi tőke halmo
wdott fel, főleg a végeken. Ezt 
mielőbb a vasutasok szolgálatá
ba kell állítani. Mindenki arról 
beszél, hogy a MÁV elfekvő 
anyagait fel kell tárni. Ugyan
ezt kell tenni az emberi kapaci
tásokkal is. 

- Remélhetőleg ehhez a 
szemléletváltáshoz a szakszerve
zetekkel megkötött hároméves 
megállapodás biztosítja a nyu
godt légkört. 

- A vasúton lezárult egy kor
szak. Az elmúlt hat évben a 
konfliktusok jellemezték a 
MÁV munkaügyi kapcsolatait. 
Az idei évre megkötött foglal
koztatási- és bérmegállapodás 
mellett végre hosszabb távra is 
sikerült az együttműködés kere
teit megalapozni. Nem akarok 
nagy szavakat használni, de itt 
egy vasúti alkobnány született, 
amely perspektívát, jövőképet is 
megtestesít. Kiszámíthatóvá te
szi három évre a vasúttársaság 
belső működését és ez a mun
kavállalókra is pozitív hatású 
lesz. Üzletfeleink sokkal köny
nyebben kötnek a MÁV-val 
hoSS7.abb távú szerz.ődéseket, ha 
a vállalat munkavilágát érint6-
en is megbízható partnerként je
lentkezik a baDi és nemzetközi 
szállítási piacokon. A megálla
podás betartása mindkét félen 

múlik és annak eredményei is 
bennünket, vasutasokat fognak 
szolgálni. Megjegyzem: Ma
gyarországon az első és eddig az 
egyetlen középtávú szerződést 
kötöttük meg a szakszervezetek
kel. Sokan érdeklődnek máris a 
részletekről. Ez is egyfajta elis
merés. 

- Több konkrét feladat adó
dik az elvi megállapodásokból. 
Például a bértarifa-rendszer 
módosítása. 

- A bértarifa bevezetésekor 
rendkívüli jelentőséggel bírt, 
mert óriási különbségeket, bér
aránytalanságokat szüntetett 
meg. A legnagyobb baj ezzel 
összefüggésben, hogy a fennál
lása óta nem korszerűsödött. 
Egyáltalán nem tükrözi a mai 
munkaerő-piaci viszonyokat. A 
ma keresett szakmával rendelke
zőket és a különleges felkészült
ségű diplomásokat sújtja legin
kább. Egy távközlési műszerész
nek máshol a dupláját ajánlják. 
A kiutat több bértarifa létreho
zásában látom. Legalább kettő
re szükség lenne: egy „pálya
vasútira" és egy ,,kereskedő-vas
útira". De el tudok képzelni na
gyobb szakmacsoportokra bon
tott tarifatáblázatokat is. 

- Hogyan egyeztethető össze 
a jelenlegi bértarifa-rendszer a 
mozdonyvezetőknek megelőlege
zett ötszázalékos teljesítményju
talommal. 

Az alapbérek mellett széles 
körben elterjedtek a különb6-
ző érdekeltségi, Jutalmadsl 
form,k, amelyeket mostan,
ban teljes(tményjutalomnak, 
vagy motivációs rendsurnek 
neveznek. A MÁV Rt. és a 
szaksurveutek múlt év végén 
folyó tárgyalásain gyakran 
volt vitatéma az érdekeltségi 
rendszer bevezetése és végül 
h,rom jutalmazási rorm,ban 
történt megállapodás: a vas
utasnapi jutalomról; a garan
tált teljesítményjutalomról; a 
teljesítményhez kötött juta
lomról. 

A vasutasnapi jutalomról 
A vasutasnapi jutalom gya

korlatilag a 13. havi fizetés he
lyett került bevezetésre és lénye
gileg csak mértékében van kü
lönbség. Ugyanis a 13. havi fi
zetés egyhavi bérnek megfelelő 
összeget jelentett, míg a vasutas
napi jutalom az éves alapbér 6 
százaléka, és ez kevesebb, mint 
az egyhavi alapbér. A vasutas
napi jutalmat folyó évben is két 
részletben fizetik. Az első részt 
vasutasnapon, ekkor a június 15-
én érvényes alapbér tizenkétsze
resének 4 százalékát folyósítják. 
A második részt december l 0-
én számfejtik és ekkor az alap
bér tizenkétszeresének 2 száza
léka kerül megállapításra. Fel
tétel még, hogy a munkavállaló 
rendelkezzen legalább 9 havi 

folyamatos munkaviszonnyal. A 
kifizetés egyéb feltételei meg
egyeznek a hatályos kollektlv 
szerződésben a 13. havi fizetés
re vonatkozó szabályokkal. A 
februárban kezdődő kollektív 
szerződés módosítási tárgyalása
in talán lesz lehetőség a feltéte
lek kedvező módosítására. 

A garantált 
teljesftminyjutalomról 
A másik jutalmazási forma az 

úgynevezett garantált teljesít
ményjutalom, amelynek mérté
ke a november 30-i alapbér ti
zenkétszeresének 2 százaléka. A 
tervezett fizetési ideje ugyan
csak december 10. A vasutas
napi és ez a jutalmazási összeg 
együtt gyakorlatilag azonos a 13. 
havi fizetéssel és az 1995. év
ben fizetett kétszer 4 százalékos 
mértékű teljesítményjutalom
mal. A Vasutasok Szakszerve
zete más szakszervezetekkel 
együtt azt szerette volna elérni, 
hogy ezt a jutalmazási összeget 
január l -jétől építsék be az alap
bérekbe és így az alapbéreme
lés mértéke 2 százalékkal maga
sabb lehetett volna. Végül a 
munkáltató csak ahhoz járult 
hozzá, hogy a garantált teljesit
ményjutalom 3/4 részét decem
ber l 0-én fizessék ki és l/4 ré
szét pedig október l-jétől fordít
sák alapbéremelésre. !gy októ
ber l-jétől 2 százalékos (vagy 
azt megközelítő mértékű) továb
bi alapbéremelésre kerül sor. 

A teljesltminyektől függő 
jutalmakról 

Az igazán teljesitménytől fiig
gő érdekeltségi forma az úgyne
vezett nem garantált teljesít
ményjutalom. Ennek fizetésére 
csak a tervezettet meghaladó 
eredmény elérése (a tervezettnél 
kisebb veszteség) esetén kerül
het sor. Mértéke ettől az ered
ménytől fiigg. A kifizetésre for
dítható összeget három formá
ban tervezik felhasználni. Ebből 
fizetik: a mozdonyvezetők ne
gyedévenkénti „előrehozott tel
jesítményjutalmát'', mértéke a 
negyedéves alapbér 5 százalé
ka); a profitcentrumok részére 
jutalmazási keretösszeget hatá
roznak meg az elért teljesítmé
nyek alapján (profitcentrumok 
saját maguk határozzák meg a 
szakszervezetekkel egyetértés
ben a belső felhasználás mód
ját); a vezetők részére jutalma
zási keretet képeznek és az elért 
eredmények alapján részesülnek 
jutalomban. 

Mindhárom fizetési módra 
részletes szabályok kerülnek ki
dolgozásra és a szakszervezetek
kel egyetértésben kiadásra. A 
felsorolt érdekeltségi formák 
képezik a béren felüli jutalma
zási lehetőségeket és a csopor
tok (szolgálati helyek) és egy
ségek ösztönzését a több és jobb 
teljesítmények elérésére. 

Dr. Simon József 

- A tapasztalat szerint a 
mozdonyvezetők valóban képe
sek kiharcolni maguknak bizo
nyos előnyöket. Ezek az eredmé
nyek azonban csak időszakosak. 
A követeléseik mögött látni kell 
a többi vasu� sorsára gyakorolt 
úgynevezett pozitív húzó hatást 
is. Például 1990-ben került be
vezetésre a vontatási utazók bér
tarifa-rendszere, rá két évre lé
pett életbe az elő� említett tel
jes körű bértarifa-táblázat. Ma
gánvéleményem szerint a moz
donyvezetlSknek megelőlegezett 
öt százalékos teljesítményjuta
lom a többi vasutasnak is kifi
zethet6 lesz az dsz során, mert 
bosszú távon nem lehet a vas
utasok között különbséget ten
ni. 

V �SUTASPORTRE 
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. György István 

- Lapunk hagyományainak 
megf eJelően tőled is megkérde
zem: mi az, amit fontosnak tar
tasz még elmondani? 

külső forgalmi szolgálattevő, 
Budapest Nyugati pályaudvar 

Kurunczi Imre 
vezető jegyvizsgáló, 

Szeged 

- Szeretném megköszönni a 
bizalmat. Nem csak a fönökei
mét, hanem a munkatársaimtól 
megnyilvánuló támogatást is. 
Az általam vezetett csapatnak az 
a feladata, hogy bebizonyítsa az 
új személyzeti stílus minőségbe
li előnyeit. Ha sikerül tervein
ket megvalósítani, jobban fog 
menni a MÁV-nak és biztosan 
jobban fogják érezni magukat a 
vasutasok is. Ebben számítok 
minden vasutaskollágám segít
ségére. 

(Karácsony) 

MÁVTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 

� "' 

\�: A MÁV 100 százalékos tulajdonú 
íl // 

__ ij;f' vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása 

egész Európában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar export, import, 

tranzit viszonylatokban Ukrajna és FÁK-országok 
területére, illetve az azokat tranzitban érintő szállftmányok 
esetén fuvardíj-költségviselés az említett szakasmkon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi 
,,lciköt6jében", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíjkalkulációk készítése, hivatalos okmányok 

kiállftása, szükséges szállítóeszközök megrendelése, 
közreműködés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olaszországban. 
Telefon: 269-1324 

Postacfm: 1368 Budapest, Pf.: 1S3. 
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•e1111yit ir • 
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podás. Ne
hogy úgy jár
junk, mmt ta
va ly: az adó 
nyomban el
vitte a bir
emelést. .. " 

... ,,Kevi1-
11ek Mrto• 11 
birf ejle1r.ti1 
•irúkiL At
tól fili11k, 
„ogy 111. dó 
is•it elvisd • 
javát. Egyib
kint VSZ-tag
kint hiányos
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f or•ációkat, 
amelyek a 
tárgyalások 
alatt eljutott 
houá11k. .. " 
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MEGRENDELŐ 
Megrendelem a Magyar Vasutas című lapot 

1996. évre ...... példányban 
a következő címre: 

. ' ' 6 ' 1 "l' ....... tranytt szam .............................. te epu es 

................................... utca ............... házszám. 

A Magyar Vasutas megjelenik kéthetente. 
Ára: 20 Ft/lap. Egy évi előfizeté� díja: 480 Ft. 

A megrendelőlap szerkesztőségünkbe való be
érkezését követően a befizetési utalványt meg
küldjük. 

·----------------�-· 
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A MEGOSZTOTTSÁG ÁTKA 

Érdekvédelemre szükség van 

1996 még mindig nem a stabi
lizáció éve, sem a gazdaság
ban, sem a politikában, de nem 
az a mi számunkra, a „ vasutas
társadalom" számára sem. A 
szakszervezeti munka egyre 
nehe1.ebbé válik, ez a nagy de
mokrácia nem tesz egységessé, 
sőt szétdarabol, érdekellenté
teket teremt, vagy inkább ki
élez, kisarkít, de mindez egy
re megy, hiszen egyre nehezeb
ben lehet megtartani a tagsá
gunkat. 

Sokat gondolkodtam azon, 
mivel lehet meggyőzni az em
bereket arról, hogy nem csak 
helyük, sőt feladatuk van ebben 
a szervezetben, de szükségük -
szükségünk - 1s van erre, hi
szen biztonságot, védelmet re
mélhetnek a szakszervezettől. A 
meggyőzéshez konkrét érvek 
kellenek és a legkonkrétabb 
mindig a megélhetés, a létbiz
tonság kérdése. 

A munkabér az egyik sarka
latos pontja a munkaadó és a 
munkavállalók közötti ellentét
nek. Az idén 20 százalék bérfej
lesztés került a mérleg egyik 
serpenyőjébe és 20 százalék 
,,prognosztizált" infláció a má
sikba. Sajnos, ez még a kiegé
szítő elemekkel - garantált tel
jesítményjutalom stb. - is ke
vés, hiszen az infláció hatása 
ennél jóval magasabb, amíg a 
béremelést bruttó értékben mér
ték, a nettót elviszi az adó és a 
járulék. 

Tekintsünk vissza, honnan in
dult ez a béralku: szeptember
ben 10 százalékról, a többit a 
szakszervezetek a tárgyalóasztal 

mellett érték el közösen, Ez a 
+ 10 százalék differencia nem 
közömbös, hiszen valós forinto
kat jelent minden egyes vasutas 
pénztárcájában. A másik fontos 
tényező a munkahely megtartá
sa. Ezen a téren is nagyobb biz
tonságban érezhetjük magunkat, 
mint a legtöbb más vállalat dol
gozója. Gondoljuk csak végig; 
mi kényszerítheti a munkáltatót 
arra, hogy megtartsa munkatár
sait, hogy elfogadható mértékű 
bérfejlesztést hajtson végre? 
Egyrészt a piaci viszonyok -
ez nálunk még nemigen múlcö
dik -, másrészt a kollektív szer
ződés, ami viszont a munkálta
tó és az érdekképviseleti szervek 
közötti megállapodás eredmé
nye. Az tehát könnyen belátha
tó, ha mindenki úgy gondolkod
na: kilépek a szakszervezetből, 
s ezzel nyerek 1 százalék bér
emelést. Nem csak azt a bizo
nyos + 10 százalékot, de a mun
kahelye biztonságát is elveszít
hetné. 

Mindenki számára szabad a 
választás, mindenki saját maga 
dönti el, mit tegyen, de nem be
csületes dolog másoktól várni, 
hogy tegyenek valamit az érde
kemben, miközben én karba tett 
kezekkel figyelem a fejleménye
ket. 

Bízom benne, ha mindenben 
nem is, abban egyetértünk, hogy 
érdekvédelemre és érdekképvi
seletre szükség van, és ezt haté
konyan azonban csak közösen 
érvényesíthetjük ... 

Nagy Ferenc 
VSZ TBF alapszervezet 

titUra 
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A Magyar Vas11tas 111egklrtln.U: 
111it sr.ólnak a btrmeg4llapotl4sl,oi1 

Német László forgalmi szolgálattevő, Szajol 

... ,,Elfogadhatónak irum a 
bi,,,,egállapotlást Nem irtem 
viszont azt, hogy a mozdonyve
zetők miirt kapnak pl11sr. 5 szá
r.alelot? Habár ha belegondo
lok, hogy a pályafenntartás is 
kapott kompenzálást, akkor a 
kompromissr.11m elfogadha-
tó • ••• ,, 

Balczer Miklós váltókezelő, Újszász 

••• ,,Ar. tvek óta 14rtó lgirge
tisek ellmire 111ig 111úttlig a 7. 

kaUgóritÍba vannak besorolva a 
IIL csoportÍI ál/0111ások váltó
ker.el6L A sr.ajoU tragitlia kii
lönösen útdokoltt4 ksd kövek
lisiinket. E111i•tt dár helyi 
surijk Is elkipuO.ető ... ,, 

MAGYAR VASUfAS 1996. JANUÁR 25. 

LEMÉNYEK DEBREC 

Gondolatok a szakszervezeti egységről 
Mottó: ., Vasutasok Szakszervezete Alapszabálya 7. pont: A VSZ célja: fellépjen a szakszervezeti mozgalom m�gosztottsága ellen." 

Több éve kérdezik mfiködési érvényre juttatását szilárdítják, sabb szinten megszűrné és a gyunk
'.
, akik az é�dekvédelem 

területünkön a dolgoi.ók és ve- azaz néhány kakas kukorékol az szolgá!a:ti egységeken a vakon csón:tlqában evezm prób�unlc, a 
zetők egyaránt, hogy miért van egyre kisebb dombokon. Egé- végrehaJtás elve uralkodna �I � hullamverésben egyre novekvl'i 
szükség a vasutas5'g érdekvé- szen addig, míg a dombok munkaviszony megtartása m1att1 számú „kapaszkodókat" a má-
delmi megosztottság6ra miért annyira el nem kopnak, hogy a félelem hangulatában. sok küzdelmének gyümölcsét 

fiködnek felesleges pá�huza- gazda az udvart simára gereblyé- A vasutasok legnagyo�b _rep- ellenszolgáltatás nélkül élvezó-
:oss6 al a VSZés a VDSZSZ zi, k�� együtt. rezentatív s�ze_rvezet�i töb?- ket cipelve. A nemrég aláírt há: gg 

? Ha a Jovőben a szakszerveze- éves érdekvédelmi harc.�ik soran rom éves MÁV -szakszervezeti szervei.etei. �e_k Jó ez._ _ tele nem tudják tömöríteni a már me�mutatták ereJüket, de megállapodás alapján, békés , �gy nyugdiJ, elo� álló kisfize munkavállalók többségét és az nem érztk eléggé, _hogy e� � körülmények között, tárgyalá-tesu asszony ugy Jellemezte a egymással való birkózással lesz- utolsó olyan orszagos szmtu kk 1 ldh t"uk érd kv' · zá h l t · t ·k 1 . - so a o a J  meg e e-viss s e yzete , mm ami or nek továbbra is elfoglalva, ak- szervezett munkaválla ó1 ero, d 1 . fi lad ta· k t meghal a családfő és a gyerekek kor a munkáltatók a bérfejlesz- amely a siker lehetőségével ve- e
:\ � ah ��i · unkabéké meg a rokonok nem a halott vég- tésben, a taglétszám-gazdálko- heti fel a harcot érdekei védel-
1 

J
O .dte:?: 
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d 

m . k 11 é 
-

tisztességét nézik, hanem egy- dásban, a kollektív szerződés méért. ve e _gy! 0 en ren �znt e v g-
másra vicsorogva igyekeznek a karcsúsításában és sok egyéb Szakszerve�teink tagjai ére�- �e kozos szervezett kapcsolata-
lakásból elhurcolni a szerzett tekintetben tőlük függetlenül is zék át és terJesszék az egyseg mkat. 
javakat. olyan döntést tudnak kikénysze- gondolatát, beszélie�s�nek el_ a 

A jelenlegi helyzetet elemez- ríteni, amellyel a jogok és az szakszervezeten_ k.ív�ltekkel 1s. 
ve megállapíthatjuk, hogy a két anyagiak áramlását a legmaga- Ma még egyelore tobben va-
szervezet alapvető céljai közö-
sek: a vasutasérdekek sokolda
lú képviselete és védelme; 
együttmúlcödés a jelen vívmá
nyainak megőrzésében a biztos 
munkahely és tervezhető jövő 
előkészítésében; sokirányú ok
tatási, kulturális, sportolási fel
tételeinek elősegítése; vasutas
világ belső szolidaritása jegyé
ben javítani a munkahelyi kol
lektívák hangulatát; a lehetősé
gekhez képest anyagi támogatá
sokat nyújtani, a tagoknak saját 
belső szabályzataik alapján. 

Az „egyszerű" szakszerveze
ti tag mindkét szervezetben e 
célok megvalósítását természe
tesnek tartja, elvárja! Hiszen 
úgy véli, hogy a befizetett tag
díját erre kell fordítani. 

Sok energiát, pénzt és lelki
erőt lehetne megtakarítani a fe
lesleges párhuzamok megszün
tetésével. Az összvasutasság ér
dekét szolgálná az egységes 
szakszervezeti múlcödés megte
remtése. A költségekből szoci
ális segítséget lehetne adni e leg
jobban rászoruló rétegek javára. 
A tagság mindezt látja, tudja és 
jelenleg még hagyja, hogy za
varosan folyjanak a vizek. 

Valóban ennyire gazdagok 
vagyunk, ennyire telik nekünk? 
Kinek van ebből alapvetően 
haszna? Ébredjünk már fel eb
ből az álomból, mert a végén 
korgó gyomorral már aludni sem 
fogunk tudni, nemhogy álmod
ni. 

A szakszervezeti tagság sze
rint a szakszervezeti felsőbb 
szintű érdekellentétek csupán 
néhány jól fizetett vezető egzisz
tenciáját, politikai, társadalmi 

DEBRECENI PÁLYAGAZDÁLKODÁSI FŐNÖKSÉG 

Örömök és gondok 
Az átalakulások az elmúlt 
években nem kimélték a mi 
szervezetünket sem. A debre
ceni Pályagazdálkodási Fő
nökség 1996. Január elejétől új 
névvel, de számos régi gond
dal, problémákkal kezdte el az 
új évet. 1992-ben a debreceni 
Építési Főnökség megszűnésé
vel, továbbá főpályamesteri 
szakaszok átszervezése után, 
valamint az ÉKF-től 6tkerült 
Hidász építésvezetőségével 
tagságunk összetétele és szer
vezettsége nagyban megválto
zott. 

A nagyszámú létszámmozgá
sok „alaposan megviselték" fő
nökségünk gazdasági és szak
szervezeti tisztségviselőit, nem 
utolsósorban érintett egységeink 
vezetőit, dolgozóit. A gaz.dasá
gi vezetés jó_ előrelátását igazol
ta a Mozgó Uz.emmérnökség lét
rehozása, amely a felső vezetés 
által is elisp;1,wt és modellérté
kűnek bizonyult az elmúlt évek
ben. Tevékenységével ez a szer
vezet igazolta létjogosultságát, 
egyben további fennmaradásá
nak hasznosságát. A változások 
kihatottak a dolgozói ténylét
számra, így a tervezett 1995. évi 
15 személyes létszámleépítést 
„sikerült" túlteljesíteni. A nagy 
létszámmozgás, nyugdíjazás, 
végkielégítés, és egyéb okok 
hozzájárultak, hogy az előző évi 

191 VSZ-tag 163 főre csökkent 
az év végére. 

A szakszervezeti bizottságunk 
még hatékonyabb érdekvédelmi 
munkát vállalt. (Pozitív tényként 
értékeljük, hogy a VSZ elnök
sége a Pályagaz.dálkodási lnté-
2.Ő Bizottság több kez.deménye
zését felkarolta és hozzájárult 
azok konkrét megoldásához.) 

Jóleső érzéssel vettük tudo
másul: az 1994. évi teljesít
ményjutalom egy része az el
múlt napokban kifizetésre ke
rült. Az érintett dolgozók köré
ben, ennek hatására a fizetési 
napon 16 kollégánk - köztük 
számos vezető - lépett be szer
vezetünkbe. A VSZ vezetőinek 
eredményeként könyveljük el a 
az 1996. évre elfogadott megál
lapodást a teljesítménybér biz
tosításáról is. A teljesítménybér 
bevezetése után szeretnénk, ha 
a vasút és a szakszervezet veze
tése valamilyen formában meg
találná a közvetlen termelésirá
nyítók, így a pályamesterek 
anyagi ösztönzésének lehetősé
gét, mivel az 1994. évben az e 
munkakörben tevékenykedők ki
maradtak a teljesítményjutalom
ból. Jogos igénynek tartjuk to
vábbá a kétlépcsős irányítás be
vezetésével a Pályagazdálkodá
si Főnökségek új bérbesorolását. 
Az új besorolás jelenthetné a Pá
lyagazdálkodási Szakszolgálat 

, , 

Berki János 
VSZ Debrecen Csomóponti 

szb-titkára 

bérezése tekintetében az ,,abszo
lút utolsó" helyről egy kedve
zőbb helyre való felzárkózását. 

Közismert: a pályamunkások 
12-14 ezer nettó havi átlagkere
sete ma már a zsíroskenyér biz
tosí tásáboz is kevés. Tisztában 
vagyunk azzal - és mi is vall
juk -, hogy a vasutastársa
dalom nincs megfizetve. Nem 
más szakszolgálat dolgozóinak 
sok a pénze, hanem a pályamun
kásoknak nagyon kevés. 

Jelentős eredmény az idei bér
megállapodásban elfogadott és 
rögzített lehetőség biztosítása a 
havi 15 ezer, ,,illetve 18 ezer 
forintos felső határig biztosított" 
minimálbér. A szakszervezeti 
tagok egyértelműen óhajtják a 
„munkabéke" fenntartását, de 
további hatékony érdekvédelmi 
munkát követelnek a szakszer
vezetek valamennyi tisztségvi
selőjétől. 

A MÁV Rt. vezetésének a 
szakszervezetekkel kötött bér
megállapodásait kollégáink álta
lában jónak tartják, és úgy ítélik 
meg, oogy i.ly�n és hasonló do�, 
kumentumok hozzájárulnak a 
szakszervezet tekintélyének ja
vulásához, egyben a taglétszám 
növekedéséhez. 

A legutóbbi néhány nap ta
pasztalata megerősített és lelke
sít bennünket a további eredmé
nyes mozgalmi munkánk vitelé
ben. 

Sándor Zolt6n 
PGF VSZ szb debreceni 

titUra 

A vonalbejáró maganyossaga 
Egy ember megy a sínek kö

zött: átlépi a talpfákat, végtelen 
méltósággal rakja egymás után 
lábait. Megy az ember ezen a 
végtelen töltésmagasban és 
hatfelé néz. Balra négy csavar, 
jobbra négy csavar, a bal oldali 
sín is itt van, meg a jobb kéz fe
lőli is, s persze előre kell vigyáz
ni, meg hátra. 

Egy ember megy a sínek lcö
zött, egy vona/bejáró. Libazöld 
a mellénye, akármilyen színű a 
zubbonya, a nadrágja. Hanem a 
vállán ... 

- Mire való ez a hatalmas 
villáskulcs? - kérdezem a vas
úti vona/bejárót, Molnár Jánost, 
aki: 

- A nagykátai vasútállomás 
állományának dolgozója va
gyok, ez a síneket rögzltő csa
varok helyreigazítását szolgál
ja - mondja kissé kacifántosan. 
- Nézzen csak ide ... 

Leemeli válláról a tarisznyát 
s a villáskulccsal megerősíti a 
vonatrobogás miatt kilazult csa
varokat. 

Egy ember megy a sínek lcö
zött, lcövetem lépéseit. Hosszú ez 
a táv és sivár: két vágány között 
nemigen gondol holnapra az 
ember. Vagy mégis? 

- Gondolok én mára is, hol
napra is - adja a szót a negy
venegy éves férfi s lcözben na
gyokaJ lép. Mekkorákat? 

- Hatvan centiméte"e van
nak egymástól a talpfák. Ha nem 
akarom, hogy idő előtt e/kopjon 
a lábbelim, ki kell kerülnöm a 
lcöveket. 

Lépünk az időben és térben a 
nagylcáta-tápiószentmártoni sza
kaszon a sinpárok között. Met-

szó a hideg, fölöttünk fekete var
jak köröznek meghívót a hosszú, 
téli bálra. Vonat közelít, Molnár 
János elkapja a karomat: 

- Vigyázzon, mert a gyorsnak 
nagy a szele, könnyen elragadja 
az embert ... 

Megyünk a sínek mellett, el
robog mellettünk a kék szerel
vény. 

- Naponta hat-hét kilométert 
járok a talpfákon - mondja a 
férfi s közben két szemével 
hatfelé néz. - Ismerem a menet
rendet, annak alapján vigyázok 
magamra munka közben. 

- Hajnali hatkor indulok a 
végtelenbe, délután négy óra táj
ban haza is érek. Ha nem törté
nik valami esemény. Síntörés, 
baleset, ilyesmi. 

Tarisznyájából valami farcsa 
szerkentyűt vesz elő. 

- Ez a du"ancs - mutatja. 
- Ha valami rendellenességet 
veszek észre a síneken, vagy 
azok között, ezt a du"ancsot le
teszem a sínre s a hangjára meg
áll a vonat. Nem fegyver ez, csak 
patron, apró robbantó. 

Megyünk a sinek között, szá
molom a talpfákat. Nagyon sok 
wn, amennyi másodperc. Mol
nár János megemlíti, hogy dél 
körül már megéhezik, megszom
jazik. Aztán arról is szól, hogy 
/rét nagy fia Wln, meg egy üzlet
asszony felesége. Nem szégyel
lik apjukat s a férjet, sót, büsz
kék rá, hiszen emberek ezreit 
vigyázza sasszemeivel. 

Egy macskaJetemet lépünk át, 
• a férfi zsákba ralcja a cica por

hüvelyét. 
- Ez is az én gondom -

mondja -, sajnos nagyon sok 

háziállat és vad esik áldozatul 
okta/anságának. Találtam én 
már sok mindent, még pénzt ,s. 

- Mennyit? 
- Havonta tisztán 20 ezer fo-

rintot viszek haza ... 
- A lépéseim alatt mindig a 

családra gondolok - szól ké
sőbb. - A feleségemre, a két 
gyermekemre. Azért vigyázok 
magamra, hogy nekik megma
radjak. 

- Ha ezt a szakaszt megteszi, 
mihez kezd? 

- Megebédelek a tarisznyám
bál és indulok vissza Nagy
kátára. Gyalog, de az is lehet, 
hogy vonattal. Mikor, ho
gyan érek be Tápiószentmár
tonba. 

Egy ember megy a végtelen 
sínek között Nagykáta és 
Tápiószentmárton kiizött: Mol- . 
nár János vona/bejáró ... 

(Szöveg és kép: B. I.) 



1996. JANUÁR 25. MAGYAR V!WTAS 

E 
, 

MERLEGEN A MAGYAR VASUTAS j 
, 

ltéletet mondott az olvasó (2. rész> 
A Magyar Vasutas surkeszt6-
sége a múlt év október 26-1 lap
sdm,ban egy kérd6ívet kö
rolt, s arra kérte a Tisztelt Ol
vasót, hogy mondjon véle
ményt lapunkról. Újdgunk 
dllalta, hogy tükröt tart ön
maga elé. Kérte az Olvasók íté
letét arról, milyennek tartj,k 
a lap szellemiségét, szerkesz
tését, külalakj,t. Nos, azóta 
tucatjbal kaptuk vissza a ki
töltött kérd6íveket. Feldolgoz
tuk és most őszintén, kendőzés 
nélkül közreadjuk a tapaszta
latokat, mert úgy érezzük, 
hogy mindannyian okulhatunk 
belőle. 

Újabb megrendelések 
Nemcsak a „belbecs" a fon

tos, bár azt tekintjük a meghatá
rozónak, hanem a „ külcsín ", a 
megjelenés is. A kettő összhang
ja az igazán ideális. Az, amikor 
az olvasó jóleső érzéssel veszi 
kézbe a kulturált küllemű újsá
got és tudja, hogy igényes tarta
lommal találkozik. Nagyon örü
lünk, hogy a válaszolók több 
mint felétől megfelelő minősítést 
kaptunk. Sőt, kimondottan jónak 
tartja a külalakot (35 százalék), 
s mindössze 4 százaléknyian mi
nősítették gyengének. 

Ennél jobb eredményre nem 
is számítottunk, mert a lap meg
jelentetése elsősorban pénzkér
dés. Többszínnyomás, sok fotó, 
nagy terjedelem ... mind-mind 
ezen a ,,kőkemény" anyagi lehe
tőség korlátján múlik. Jelenleg 
pedig csak erre futja. !gy örü
lünk, hogy sikerült küllemre is 
elfogadható lapot kézbe adnunk. 

Izgalmas válaszok 
A kérdőívünkre adott felele

tet ezután már a lap szelfemisé
gére vonatkozóan nyújtottak iz
galmas útbaigazítást. Az egyik 
ilyen kérdés a cikkek h'ángne-

mének megítélésére vonatkozott. 
Ha a szakszervezet a tagjaiért 
magától értetődően vállalja a 
bérharcot, a kemény ütközése
ket a munkaadólclcal, aklcor ezt 
az újságnak is vállalnia kell, 
hűen tolmácsolva a lapgazdának 
a vasutastársadalom létbiztonsá
gáért tett erőfeszítéseit. 

Nézzük, hogy látják-e ezeket 
a tartalmi törekvéseket az olva
sók? A többség (73 százalék) 
úgy ítélte meg, hogy a cikkek 
általában szókimondóak, eseten
ként kimondottan harcosak. A 
válaszolók egynegyede szerint 
viszont a mérsékelt hangnem a 
jellemző és mindössze 1 száza
lék adta a „bátortalan" minősí
tést. 

Szorosan összefüggnek mind
ezekkel azok a válaszok, ame·
lyek arra vonatkoztak, hogy mi
lyen mértékben él birálattal a 
lap. Előrebocsátjuk, hogy a Ma
gyar Vasutas nem kíván a bul
várlapok stílusával versenyezni. 
Nem harsány, de szókimondó. 
Nem vádol, de bírál. Most már 
tudJuk, hogy ez nemcsak a szer
kesztőség vélekedése. !gy gon
dolja - a kérdőíves minta alap
ján - valószínűleg olvasóink 
többsége is. 

A válaszolók 71 százaléka 
vélekedett ugyanis úgy, hogy a 
lap kiegyensúlyozott, megfelelő 
mértékben él a bírálat fegyveré
vel. A szélsőségekre, hogy 
egyáltalán nem kritikus, mind
össze 2 százalék szavazott, ha
sonlóképpen a túlzottan, ., na
gyon nagy mértékben " birál mi
nősítést is 5 százalék adta. Ami 
azért mégis figyelmeztető, jó 
néhányan (21 százalék szerint) 
még tovább erősíthető a lap bí
ráló, szókimondó hangneme. 

Írásos üzenetek 
Jó néhányan nem elégedtek 

meg a Jcérdőiv kitöltésével, ha
nem írásban is kiegészítették azt. 
Egyik olvasónk például tájékoz
tatást kér arról, hogy a fél szá
zalék ÓTA-kedvezmény milyen 
esetekben vehető igénybe? Egy 
másik válaszoló, mint írja, szí
vesen olvassa az újságot, hiszen 
minden érdekli, ami a vasútnál 
történik, de kéri - és mások is 
- az előfizetéséhez a csekket. 

Nem egy biztatást kaptunk: a 
lap mostanában kezd igazán jó 
lenni, bátran írjunk többet az 
igazságról... Nem hiányzik 
azonban a bírálat sem. Egyik 
olvasónk a kérdőív margójára 
írta: előfordult, hogy félretájé
koztattunk, azzal nem vagyunk 
eléggé precízek, pontosabb in
formációkat igényelnek. Meg
említi, hogy a félszázalékos se
gélynél hiányzott annak közlé
se, melyek az igénylés feltéte
lei? Ha a tükör ilyet is mutat, a 
szóvá tett hibákat nekünk kell 
kijavítanunk ... 

Ítélt az olvasó 
Úgy véljük, hogy az ítélet 

kedvező, igazságos volt. Bizo
nyította, hogy a lap fontos sze
repet tölt be, bízvást mondhat
juk, az vasutasok tájékoztatásá
ban. Nem volt tehát haszontalan 
az az erőfeszítés, amelyet az al
kotók - cikkíróink, a szerkesz
tőség munkatársai, a szedők, a 
tördelőszerkesztő és mások -
fektettek e munkába. Nem volt 
kidobott pénz, amelyet a lapra 
áldozott a kiadó Vasutasok 
Szakszervezete. 

Köszönjük az Önök segítsé
gét, bizalmát, amely újabb erő
feszítésekre késztet' bennünket. 

a Magyar Vasutas 
' ' $te'tkesztősége 
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Szombathely 
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Január 9-ei döntések 
A balatonkenesei 
gyermeküdülőkr6l 
A MÁV Rt. Központi Üuml 
Tan,csa (KÜT) 9-én tartott 
ülésén foglalkomtt a munUl
tató módosított el6terjesztésé
vel, amely a Balatonkenese 
gyermeküdül6 területén lévő 
befejeutlen beruhb,, todb
bl sor5'ról szól. A munkUtató 
,Ital előterjesztett Központi 
Üzemi Tanács együttdöntési 
jogkörben t,rgyalta és a felso
rolt feltételek mellett annak 
tartalmával egyetért: 

- az épületet családos üdü
lésre alkalmas állapotban kell 
befejezni; 

- a belső szakipari munkák
nál alkalmazott anyagok, a bel
ső berendezés a kereskedelem
ben kapható átlagos árfekvésű 
anyagok minőségével egyezzen 
meg; 

- az épületfathetősége meg
oldott legyen; 

- az előírásoknak megfelelő 
mennyiségű parkolóhely kerül
jön kialakításra, amelynek elhe
lyezését úgy kell megoldani, 
hogy az a gyermeküdülő műkö
dését ne zavarja; 

- a WC-vel és fürdőszobá
val ellátott szobák számát úgy 

kell meghatározni, hogy az el
helyezhető vendégek száma 80 
sz.emély lehessen; 

- a beruházás befejezése 
költségeinek ellentételezésére a 
gyermeküdülő területéből (an
nak a Központi Üz.emi Tanács 
képviselői által is megtekintett 
részéből) 6000 négyzetméter 
adható át a vállalkozónak; 

- a befejezésre irányuló ki
vitelezési munka, azok előkészí
tése haladéktalanul megkezdhe
tő· 

'_ a Központi Üzemi Tanács 
fenntartja magának a jogot, hogy 
a kivitelezési munkák során több 
ízben visszatérjen a szerződés
ben foglaltak megvalósulásának 
megtekintésére, 

- kérik továbbá a szerződés
tervezetbe való betekintés lehe
tőségének megteremtését, 

- a szerződéstervezetben 
hangsúlyosan ki kell térni a be
fejezési határidőre és az esetle
ges késedelem következménye
ire. 
A „Zöld lánc"-ról 
A MÁV Rt. Központi Üzemi 

Tanácsa véleményezési jog
körben foglalkozott a Zöld 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

NORVÉGIAI TAPASZTALATOK (HARMADIK RÉSZ) 

Hogyan kötik a kollektív szerződéseket? 
A tervezetet tagsági szavazásra bocsátják 

Az.okban az onzAgokban, ahol 
a demokrácia él a szakszerve
zetek az elmúlt évtizedekben 
töretlenül fejl6dhettek, érdek
lődéssel és segítő adndékkal 
figyelik a közép-kelet európai 
országok érdekegyeztetési 
eredményeit. E segít6szAndék 
megnylldnulbaként a Nor
vég Szakszervezeti Szövetség 
tanulmányútra hívta meg a 
Magyar Szaksurvezetek Or
sdgos Srovetségéhez tartozó 
tagszerveutek tiunkét mun
kat,rdt. A november végi 
egyhetes kinttartózkod'5unk 
alatt ,trogó képet kaptunk a 
norvég t,rsadalom helyzeté
r61, az ott folyó szaksurveuti 
munUról. ,,Csapatunkat" ko
molyan foglalkoztatt,k a kol
lektív surz6dések, amelyek az 
északi orsdgban szinte min
den munkavállalót érintenek. 

Hamarosan egy esztendeje 
lesz annak, hogy a MÁV Rt.-nél 
a munkáltató - egyezség hiá
nyában - meg kívánta szúntet
ni a kollektív szerződést. Az 
aklcori sztrájk eredményeként a 
vasúton fennmaradt a munkavál
lalók évszázados összefogásá
nak eredményét megtestesítő 
intézmény: a kollektív szerző
dés, amely mindig magasabb 
munkáltatási szintet képes meg
jeleníteni, mint amit az egyének 
többsége önállóan ki tudna ma
gának alkudni. Magyarországon 
jelenleg, sajnos, csak a munka
helyek kisebb hányadánál köt
nek kollektív szerződéseket. 

Norvégiában szinte nincs is 
olyan szakma, amelynek bérezé
si és egyéb foglalkoztatási sajá
tosságait ne rögzítenék a szak
szervezetek és a munkáltatók 
közötti megállapodásokban. A 
magyar gyakorlattól a norvég 
abban is eltér, hogy ott kétféle 
kollektív szerződés létezik: az 
úgynevezett központi és az ága
zati, vagy szakmai. A központi 
szerződést a munkaadók orszá
gos szervezetei és a Norvég 
Szakszervezeti Szövetség képvi
selői kötik meg egymással. Ez a 
keretmegállapodás minden fog
lalkoztatottra érvényes szabá
lyokat tartalmaz. 

Az ágazati, vagy szakmai kol
lektív szerződések alatt tényle
ges szakmákat kell érteni, ezért 
egy vállalatnál akár több kollek
tív szerződés is érvényben lehet 
aszerint, hogy az ott dolgozók 
melyik szakmai szakszervezet-

Szobor a Norvég 
Szakszervezeti Szövetség 

Hékháza előtt 

hez tartoznak. Például egy papír
ipari gyárban más kollektív sz.er
ződés érvényes a papírgyártó 
szakmunkásokra és más a cég
nél fo0lalkoztatott gépjárműve
zetőkre. Nálunk központi kol
lektív szerződésről nem beszél
hetünk, hiszen az országos ér
dekegyeztetés szintjén csak a 
munkavégzés részelemeiről köt
tetnek megállapodások, például 
a minimálbérről. A helyi szer
ződések nem szakmák, hanem 
munkahelyenként szabályozzák 
a munkáltatás részkérdéseit. 

Nem csak a kollektív szerző
dések érvényességi köre, hanem 
a megkötésük módja is eltér az 
itthon megszokottaktól. Északi 
barátainknál általában több évre 
érvényesek ezek a szerződések 
és évente módosítják azokat. 

A szakszervezetek minden év

ben felmérik a tagságuk igénye
it. A tárgyalások előkészítésének 
időszakában minél több informá
ciót igyekeznek beszerezni a 
módosító javaslatoktól, illetve 
adatokat és érveket gyűjtenek 
azok megalapozására. A tagok
tól és a helyi szervez.etektöl be
érkező indítványokat ágazati 
szinten rendszerezik és összesí
tik. Közben azt is eldöntik, hogy 
egy-egy felvetést a központi 
vagy a szakmai szerződések tár
gyalása során hozzák szóba. 

kompromisszum. 
A titkos szavazásn 

egy fontos jelentősé 
módszerrel ugyanis 
san megoldódik a s 
tek egyik legnagyo 
nem kell külön me 
munkavállalókat ar 
támogat egy munka 
és ki nem. A munka 
mára is biztosítja a 
titoktartást, hiszen 
kideríteni, hogy 
ki hogyan szavazott, 
gatás mértékéről 
eredménye egyérte 
koztat. 

Megszívlelendő l 
viszonyok között 
módszert kipróbálni 
zel valamennyi s 
tag közvetlenül kin 
az adott tervezetro 
nyét. 
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VASUTASSPORT 

Halász Antal 
Huszonhárom esztendeig az SZVSE élén 

.....,_.----------. vezető elnöki ténykedésem első - Életem több, mint felét itt 

Halász Antal 23 esztendeje a 
Szegedi Vasutas Sportegyesü
let (SZVSE) ügyveutő elnöke. 
A mindig mosolygós, fiatalos 
sportvezető betöltötte a 60. 
életévét és december 29-étől 
hivatalosan is nyugdíjas. Aki 
azonban Ismeri, neheun tud
ja elképulni róla, hogy elsza
kad a sporttól, a vasutasoktól. 
Pályafutásáról beszélgettünk: 

- Tizenévesen a szegedi 
Móraváros csapatában kezdtem 
el kergetni a focilabdát. Itt let
tem ifjúsági, később felnőtt lab
darúgó - emlékszik vissza. 
- Majd a szegedi Honvédba, 
késóbb a kiskunfélegyházi kato
nacsapatba kerültem. Innen iga
zolt le 1957-ben az NB I-es Cse
pel. Két évig játszottam ott, de 
igazából nem tudtam gyökeret 
verni a fővárosban, a szívem 
visszahúzott Szegedre. S amikor 
az SZVSE 1959-ben megkere
sett, hogy jöjjek haza, igent 
mondtam. Megfelelő munkahe
lyet kaptam a volt pályafenntar
tási főnökségen, innen kerültem 
be az igazgatóság terv.ező cso
portjába. Közben kiváló társak
kal fociztam az NB 11-ben 1970 
'.égéig. 

- Gondoltál a"a, hogy egy
szer sportvezető /esze/? 

- Megmondom őszmtén, 
nem. A tervezói munkám során 
ugyan még szorosabb kapcsolat
ba kerültem az egyesület min
dennapi életével, gondjaival, de 
a felkérés váratlanul ért. Egyhe
ti gondolkodási idő után azon
ban igent mondtam. Így J 97 3. 

január l-jétől töltöttem be ezt a 
szép, de egyáltalán nem könnyű 
feladatkört. 

- Milyen körülmények vártak 
rád? 

- Akkor rendkívül szegényes 
körülmények között dolgoztunk, 
nemcsak a labdarúgók, hanem az 
egyesület mind a tizenegy szak
osztálya. A létesítmény helyze
te kriminális volt. A mai szék
ház helyén még nyitott salakos 
teniszpályák voltak, a csarnok 
helyét az utasellátó fog Jalta el. 
Az irodánk egy 9 négyzetméte
res szobában volt, a lelátó alatt 
pedig 3 öltöző, egy szertár és egy 
kisméretű tornaterem kapott he
lyett. 

- Nem véletlen, hogy ügy-

feladatának azt tűztem ki, hogy töltöttem, érthető hát a kötödés. 
a létesítményt mielóbb olyan Az elmúlt évtizedek alatt renge-
szintre hozzuk, ami méltó a vá- teg barátot szereztem, sok nagy-
ros második legnagyobb egye- szerű versenyzóvel, edzóvel dol-
sületéhez. Ennek érdekében a goztam együtt. Csodálatos éve-
Vasutasok Szakszervezete köz- ket töltöttünk el. Soha nem je-
pontjában elpanaszoltam körül- lentett számomra megterhelést ményeinket, eredményeinket. A ez a munka, örömmel és nagy segítség nem maradt el. Megér- energiával dolgoztam. S ebben tő támogatókra találtam a VSZ 
akkori vezetőiben. Megemlítem segítségemre volt feleségem is. 
a főkönyvelót, Pere Józsefet és S még egy dolgot említenék: én 
Székely György sportvezetőt, a takaritónótól az edzókig min-
akiknek az SZVSE nagyon so- denkivel egyformán beszéltem, 
kat köszönhet. Elsó lépcsóben egyformán megbíztam az embe-
megépült a gázkazán, a máso- rekben és ahol tudtam, segítet-
dikban a sportcsarnok, míg a tem. Talán ezért is voltam veze-
harmadikban a székház, benne tő ilyen sokáig. 
a szállóval, s közben felújítottuk - Mondd, megérte? 
az ülőhelyi lelátó teljes tetőszer- - Igen, egy percig sem gon-
kezetét és az az alatti termeket. doltam, hogy máshová menjek 
A létesítmény mostani arca a 80- dolgozni. Most az összegezésnél 
as évek végére alakult ki. látom, hogy milyen szép ered-

- Minden simán ment? ményeket ért el az SZVSE: 
- Hát nem egészen. Anyagi Csongrád megye legnagyobb 

okok miatt szakosztályoktól egyesülete lett, a vasutas egye-
(teke, súlyemelő, kosárlabda sületek között pedig eredménye-stb.) kellett megválni. A mai ivel a 4-5. helyen lehet. Munkám négy szakosztályos modell a 9o- elismerését érzem abban, hogy es évekre alakult ki. 

- A sportolók eredményei az SZVSE fennállásának 75. év-

közül kikre emlékezel vissza a fordulóján Gallow Rezső állam-

legszívesebben? titkár a Magyar Sportért kitün-

- Elnökségem 23 éve alatt tetésben részesített. 

sok kellemes élményben volt - Nyugdíjba mentél, ezután 

részem, hiszen többsi.áz magyar mivel töltöd napjaidat? 

bajnoki címet szereztek sporto- - Azt hiszem, ezután sem fo-
tóink. Felsorolni is nehéz min- gok unatkozni. Maradtam a 8 
den eredményt, főleg az atléták, kiemelt vasutasegyesület titká-
birkózók és tájfutók értek el ki- ra, amely funkciót a Liga meg-
magasló eredményeket. Kezdő- alakulása óta, 1990-től végzem. 
dött a tekés Révész János ifi EB Büszkeség tölt el, hogy nyugdí-
diadalával, majd egymás után jazásom ellenére is felkértek e 
jöttek az atléták (Sipos István, tisztségre - így továbbra is élő, 
Dudás Gyula, Visnyei Márta és eleven kapcsolatom marad a 
Szentgyörgyi Kati) világraszóló vasutas sportegyesületekkel. 
sikerei, a birkózók élvonalba Aztán, ha igénylik a tanácsai-
jutása, a szintén birkózó Tóth mat, bejárok az SZVSE-hez is, 
János serdülő világbajnoki segítem az egyesületet. S végül 
címe, s legutóbb, tavaly, Oláh hódolhatok majd a régi szenve-
Katalin tájfutónk felnőtt világ• délyemnek, a horgászásnak. A 
bajnoki cimmel tette számomra kollegáimtól kapott csodálatos 
emlékezetessé ezeket az éveket. horgászfelszereléssel remélem 

- Mit jelent számodra az sokszor zaklathatom a halakat... 
SZVSE? Gellért József 

Vasutas cukorbetegek 
figyelmébe 

Szolnokon, a Csomópond M� 
vel6désl Bbban, a Vasutas 
Cukorbetegek helyi klubj6ban 
kéthetes életmód tanfolyamon 
vettek részt a klub tagjai és a 
téma ir6nt érdekl6d6k. Az elő
adásokon, konzultációkon és 
bemutatókon a szakorvosok a 
betegségmegel6zés, a cukorbe
tegek megfelelő táplálkozási 
szokásainak, a helyes életmód 
kialakításának fontosságát 
hangsúlyozták. Közismert 
tény ma már, hogy a korsuríi 
elméleti és gyakorlati Ismere
tek birtokában a betegek is 
nagymértékben elősegíthetik 
állapotuk javulását. 

Tisztelettel értesítem 

Minden cukorbeteg, legyen 
insulinnal vagy anélkül kezelt, 
megfelel6 s:zakgondozásra sm
rul. A gondozás úgy érhet el jó 
eredményt, ha ötvöződik a be
tegnevelés-oktatás folyamatá
ban. Ahhoz, hogy saját kezelé
sében aktívan részt vehessen egy 
egészségügyi ismeretekkel nem 
rendelkezó beteg, alapos és fo
lyamatosan ismétlődő ismeret
közlésre van szüksége. Az ok
tatásra különösen alkalmasak a 
cukorbetegklubok, ezek prog
ramjainak keretein belül a tagok 
szert tehetnek megfelelő isme
retanyagra, önbizalomra, maga
tartásbeli készségekre, önmaguk 
iránti felelősségükre és képessé
gekre, hogy úgy éljenek diabete
sül<lcel együtt, hogy betegségük 
ne okozzon megoldhatatlan 
problémákat mindennapi életük 
során, majd megelőzzék a késői 
szövődmények kialakulását. 

a szállító vállalatokat, hogy a 

�ZABÓ és FIA Kft.) 

a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gy'rtó 

SZR-10 műanyag kivitelben 

nemzetközileg megfelelő védettség alatt ,nó 

terméket készit 

Magánszállltók részére is vállaljuk gyártását. 

Megrendelésüket várjuk: 

2000 Szentendre, 

Kondor Béla út 7. 

TeL: 26-313-105. 

A betegoktatás nagy gyakor
latot és végtelen türelmet, em
pátiát igénylő tevékenység. Biz
tos, hogy csak kellően felkészült 
beteg képes anyagcsere-állapo
tát olyan szinten tartani hosszú 
távon, hogy megelőzze, vagy 
időben kitolja a magas gyógyí
tási költségú késői szövődmé
nyek jelentkezését. Egyszeri, 
akár 5-10 napos teljes körű, át
fogó betegoktatás is csak az eset
ben eredményezheti az életmi
nőség, valamint a távoli kilátá
sok tartós javulását, ha rendsze
res, két-három havonta történő 
gondozással, ellenőrzéssel tár
sul, és a gondozási munkában a 
beteg is aktívan, partnerként 
vesz részt. A gondozásban a 
teammunka a kölcsönös bizalom 
és fokozatosság elvén alapul. 

Liget Ervinné 
klubvezet6 

Az első magyar vasúti törvény 
Janu6r ll�n megjelent lap
sz6munkban m6r megfrtuk: az 
1832. évre ö11zeb(vott diéta 
három és fél évig üléaeutt. Ke
mény vit6kban caat6ztak egy
mbsal a haladó eszméket kép
vl1el6 llber61isok és rendiség 
Intézményét véd6 konzervatí
vok ... 

A vasúti építkezést megelózó 
kisajátítás jogáról szóló törvényt 
ideiglenessé minősítették, még
is lehetőség nyílt a vasútépítés 
megkezdésére, és ezáltal a keres
kedelem annyira óhajtott fejlesz
tésére. 

Vita merült fel a tekintetben 
is, hogy a vasutakat közköltsé
gen, vagy magánvállalkozás ke
retében létesítsék-e. A többség 
ez utóbbi megoldás mellett fog
lalt állást, mert ezzel - a kor
szellemnek megfelelóen - a 
szabad vállalkozásnak biztosít
hattak utat. 

A tárgyalások témái közül ki 
kell még emelni, hogy a szabad 
és a kötött tarifának egyaránt 
akadtak támogatói. Végül a pá
lyatulajdonosokra bízták a szál
lítási díjak mértékének megha
tározását és ezzel a tarifaszabad
ság elvét mondták ki. Említésre 
méltó, mert új vonása törvénye
inknek, hogy a vasúti közleke
déssel kapcsolatban vétlenül 
okozott károkhoz is büntetőjogi 
követke1JDényeket fűztek. 
A vasútvonalak kijelölése 

A javaslatot V. Ferdinánd két
szer is visszaküldte és az ország
gyűlés ismét engedni kénysze
rült elgondolásából. A király 
végre május 22-én szentesítette 
,,az ország közjavát és kereske
dését gyarapító magános válla
/atokróf' szóló 1836. évi XXV. 
törvénycikket, amely első vas-

úti törvényünk volt. E szerint: 
,.,Minden oly magános szemé
lyek, vagy társasági egyesületek, 
amelyek 1. Pestró/ Bécs felé 
Ausztria határszéléig, 2. Pestról 
a magyar tengeri révpartokig, 3. 
Pestről Zimonyig, 4. Pestról 
Morva és Szilézia széléig, 5. 
Pestről Galfczia határszéléig, 6. 
Pestről Erdélyig Kolozsvár felé, 
7. Pestről Erdélyig Nagy-Szeben 
felé, 8. Bécstől s illetőleg Auszt
riának határszéleitől egyrészről 
a magyar tengeri révpartig, 
másrészről Eszékig és így tovább 
Törökországig, 9. Bécstől s ille
tőleg Ausztriának határszé/eitől 
Magyarországon keresztül 
Krakkóig, 10. Nagyszombattól 
Kassáig, 11. Kassától Kralclcó

ig, 12. Miskolctól Ga/íczia s 
Oroswrszág felé, 1 3. Sziszelctő/ 
a magyar tengeri révpartokig az 
ország kereskedésének elómene
telét eszközlő vízcsatornák, vas
utak, és ezekhez szükséges hi
daknak, még pedig akár a feljebb 
kijelölt két végpontok közötti 
vonalnak egész kiterjedésében 
általánosan, akár részben saját 
költségeiken leendő megkészité
sét vállalják magukra, a jelen 
törvény által engedett kedvezé
seket használhatják, és ennek 
oltalma alatt egyedül ezek 
ál/andanak." 

A továbbiakban a jogszabály 
- egyebek között - az építés 
eljárási szabályait, a kártalaní
tás, a bírói út igénybevételét, az 
utasok és szállíttatók megkülön
böztetés nélküli fizetési kötele
zettséget (a nemesi előjog meg
szűntét jelenti e téren!), az adó
zási kérdéseket tartalmazza. 

Kiegészitő törvények 
Az elsó vasúti törvényünket a 

jogalkotók a legközelebbi or-

szágl)'dlésig Jdv 
tartani. Az átfog 
ti terv azonban 
szült el. Ezért ab 
kiegészitó rend 
homi. A részvé 
S7.6ló XVIII. tö 

méhen lW'Utak i3 

sulati alapon. 
cikk pedig az 
meghatározott 
kiterjesztette eg 
gyarországon át 
tő vasútvonalra. 
rom törvény 18 
vényben. 

Vitathatatlan 
vasúti törvény· 
merve történel 
- több hiányo 
sorban azért, 
Miklós Imre 195 

, , , 

KESZENLETIDEJE 

(Megfejtés: vízszintes 1., folytatás függőleges 10.; vízszintes 40., � 
függőleges 23., függőleges 8., függőleges 25., folytatás függőlepa 11) 

Vízszintes: 1. Megfejth. 
F'olytat6sa függ. 10. 10. A fon
tos belsószervem. 11. Ingatlan
kezelő Vállalat. 12. Operaéne
kesünk (György). 15. Kereket 
tartja össze. 17. Személynév
más. 18. Északi megyénk része. 
19. Az MSZP virágjelzóje. 20. 
.... ta Hungarorum. 22. SZDSZ
politikus monogramja. 24. Iro-
dalmi múfaj. 26 . ..... Sumac (pe-
rui énekes). 27. Az ügyész te
szi. 29. Motonnárka. 30. Baba 
része. 31. Ilyen a viharos tenger. 
32. Magánhangzó. 33. Helyha
tározó. 34. Római szám. 35. 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság. 
36. Knock .... (kiütés). 37. Ró
mai száz. 38. Római hat. 40. 
Megfejtés. A vasút nagy mi
nisztere volt (folyt: függ. 23.). 
42. Orosz Henrik. 43. P-vel ka
tonai utasítás. 46 . .... , szagra, 
színre. 47. Latyakos. 49 . ... John 
(énekes). 51. Amerikai kémre
püló betűjele. 52. A strandolás 
egyik eszköze. 53. Tibor becéz
ve. 54. Varga Vilmos. 55. Kori 
egynemű betűi. 

Függ61eges: 1. Kén. 2 . .... 
kérem a pénzt. 3. Nagyon meg
bánt (keverve). 4. Duplán édes
ség volt. 5. Nadrágtartó. 6. Na
gyobb helyiség. 7. Varga Mik
lós. 8. Megfejtés. A Nyugati 
P6lyaudvar tervez6je. 9. Nem
zeti Kupa 10. Megfejt&. A víz,. 
uintes 1. folytatúa. 13. Meg
fejt&. A függ61egea 25. folyta
túa. 14. Kettős betű. 16. Fa ré
sze. 17. Elvisel. 21. Arab meg
sm litás. 23. Megfejtés. A víz
azi■tes 40. folytat6sa. 24. II. 

világháború smvjet hadve7.ére. 
25. Megfejt&. 1832-ben 6 kez.
deményezte a közlekedés ha
zai fejlesztését (folyt. függ. 
13.). 28. Ütős hangszeren ját
szik. 29. Erőkifejtésre szolgál. 
3 9. Perzsiai napjainkban'. 41. 
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Előzó lapszámunkban megjelent keresztrejtvé 
honfoglalás millecentenáriuma. Feszty Árpád, 





BEMUTATKOZIK 

, 
A MA V Rt. Informatikai Szakigazgatóság 

MÁV INFORMATIKA 

,. ... A SzilUtúir6nyitisl lnformiclós Rendszer kifejlesztésén tlunhirom nemzet Informatikai szakemberei dolgoztak, de ma
gyar Informatikai villalkozisok Is közremGködtek benne. Amíg a vasút legjobb szakembereinek bruttó bére naponta 30H 
forint volt, addig a küls6s magyar villalkozisokban foglalkoztatottaké 30 ezer, a külföldi pedig napi ISO ezer forintba került a 
cégnek ... " 
A MÁV Rt. Informatikai Szakigazgatósiginak központja - rövidített nevén MÁV lnf9rmatlka -a Déli-pilyaudvar robosz
tus üzemépületének egyik félrees6 zugiban alig észrevebet6en búmdik meg. A volt MA V Szim(tistecbnikal Intézet és a bét 
Területi Szimítistechnikal Központ összevonisiból létrejött Intézmény központja küls6ségelben,a vasúton szokatlan Jegyeket 
hordoz magin. Az önműködően nyOó üvegajtó egy valósigos szellemi mQhely kapuja Is. A MA V Informatika közel bétszb 
munkavillalót, közöttük több mint kétsziz adatrögzft6t Is foglalkoztat. Az Itt dolgom szizbúsz rendszenzervez6, programom, 
valamint ugyanekkora létsdmú mliszakl szakember az orsdgban Is egyedüliUó szellemi bbist jelent a MÁV sdmira. A 
hétköznapok azonban Itt sem olyan csillogóak, mint amilyennek azt az els6 benyomisból gondolhatnink. Az lgazgatósig Jele
néről, jövőjéről, az itt dolgomk helyzetér61 Dombal Ferenc, a MÁV Informatika igazgatója és Viczainé Doróczi Mirla VSZ 
helyi alapszervezeti titkira nyilatkozott a Magyar Vasutasnak. 

(Írásaink az 5. oldalon) 

ÁRA: 20 FT 

XL. évfolyam A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1996. FEBRUÁR, ELSŐ SZÁM 

Lehet-e tenni 

valamit? 
Közhely, de igaz: mindenkinek egy éle

te van, ezt kellene minél jobban leélni. Van 
akinek sikerül és van, aki már teljesen le
tett erről. A többség - mert ők vannak a 
legtöbben - pedig még próbálkozik. A 
küzdelmet nem adja fel, mert nem adhatja 
fel. Gyermekei miatt sem adhatja fel. Ez a 
többség szeretne úgy élni, mint a gazda
gabb (vagyonos, tőkés) ,,szféra", de azzal 
is beérné, ha munkája eredményeként biz
tosítani tudná családjának az egészséges 
táplálkozást, a meleg otthont, a tanulást, a 
szórakozást, a pihenést és még sok min
den mást is, ami ugyan nem számít luxus
nak, de ma mégis hiányzik a bérből élő 
családok többségénél. 

* 

Lehet-e tenni valamit? 
Tenni kell, mert mindenkinek egy élete 

van. 
Mindenki másképpen próbálkozik. Van, 

aki vállalkozik, van, aki bármilyen mun
kát elvállal - feketét, fehéret, tarkát. Van, 
aki önhibáján kívül már csak a csodában 
bízhat. Egyéni taktikákra kénysz:erülnek 
nap mint nap azok az emberek, akiknek 
nincs egyebe, csak a munkaereje. 

* 

Ők tudnak-e tenni valamit? 
A vagyonosok, akiknek a munkájukon 

kívül egyéb forrásból is származik jöve
delmük könnyen vannak. De miért? Mert 
ők hozzájutottak az infom1ációhoz. Nem 
csak arról szereztek tudomást, hogyan le
het „lenyúlni'' ezt, vagy azt a vagyont (leg
többször államit), hanem azt is tudják, mi
ként kell igazodni a kapitalizmus farkas
törvényeihez. De meg kapták-e ezt az in
formációt azok, akiknek a munkaerejük az 
egyetlen hasznosítható vagyonuk? Nem! 
Ennek is köszönhető, hogy Magyarorszá
gon és Köi.ép-Kelet Európa volt szocialis
ta országaiban az átalakulás árát szinte ki
zárólag a bérből és járulékból élők fizet
ték meg. 

A Magyar Vasutas sorozatot indít azért, 
hogy rendezett információ birtokába jut
hassanak azok akik próbálkoznak, akik 
még küzdenek és nem adták fel, hogy egy
szer (hamarosan) jobbra forduljon a sor
suk. Bíznak abban, hogy munkájuk ered
ményéből nekik is nagyobb rész jut. 

* 

Lehet-e tenni valamit? 
Lehet, és kell is, mert egy életünk van! 

Hisi.em és tudom, hogy lehet! Ha kíván
csi rá, hogy mit és hogyan olvassa el a Ma
gyar Vasutas következő számában induló 
sorozatunkat! 

Küzdelem a hó ellen 

Február 25-én rég nem látott hóesésre ébredt az ország, a vasutasok 
nem kis bánatára, ugyanis a helyenként fél méter vastagságú hóta
karó ellehetet!enítette a vasúti közlekedést. 

Vass Pál, a vezérigazgatóság hóügyeletese, a Magyar Vasutas kérdé
sére elmondta: január 24-én és 25-én több vasúti csomóponton elsőfokú 
„hókészenlétet" rendelt el a vezérigazgató. 24-én nappal 290 forgalmi és 
558 pályafenntartási dolgozó segédkezett a hóeltakarításban. Az éjsza
kai műszakban 314-en a forgalom, 429-en a pft. részéről takaritották a 
váltókat. Emellett 16 db hőlégsugaras berendezés, 5 hóeke és 1 gőzbo
rotvával végezték a hóeltakaritást. Váltóállítási problémákat okozott több 
modem pályaudvaron, hogy a váltófűtő berendezések is felmondták a 
szolgálatot. Másnap Székesfehérváron okozta a legnagyobb zavart a ha
vazás, ugyanakkor az ország észak-keleti térségében ekkor még csak 
jelentéktelen mennyiségű hó hullott. A két legkritikusabb napon, 24-én 
és 25-én, 15 személyszállító és 13 tehervonatot mondtak le. Az 561 sze
mélyvonat 45 077 perc késést szenvedett a 48 óra alatt. 

Harmadnap már kevesebb embert és gépet kellett mozgósítani a 
hóeltakaritásra, viszont komoly balesetveszélyt jelentett az ónos eső. A 
hét végére már helyreállt a közlekedés megszokott rendje, minden vonat 
,,leközlekedett", köztük az IFOR-vonatok is. A MÁV Rt. Vezérigazga
tóságán továbbra is hóügyeletet tartanak és csak reménykedni tudnak 
abban, hogy az időjárás kegyesebb lesz a vasutasokhoz. 

TP 

Európai modon átalakítani 
Vezérigazgatói tájékoztató a VSZ-ben 

A Vasutasok Szakszervezete januir 24-i klb6vített eln6kligl oa.. 

lén Rigó Zoltin szakmai tijékoztatót adott a MÁV Rt. Idei üzle. 
ti tervér61, a folyamatban lév6 itnervuések ffibb Jellemz6lrcR 

A MÁV Rt. vezérigazgatója a megjelent tisztségviselők előtt· ki
fejtette: a vasúttársaság ez évi üzleti tervében a hangsúlyt a veszte

ségek csökkentésére, a pénzügyi egyensúly megteremtésére, a szak. 
szervei.etekkel megkötött megállapodások betartására, a hatékony
ság legalább tízszázalékos növelésére és az anyagfelhasználás öt 
százalék körüli csökkentésére helyezték. Ei.ek teljesülésével ueret
nék megalapozni az 1997-1998-as eszteodóket. A tervek között sz.e. 
repel a személyszállítás színvonalának emelése és az áruszállitási 
teljesítmények növelése is. A célok végrehajtását nehezíti, az or
szág rossz gazdasági helyi.ete miatt, az állam által dilctált „erőltetett 
ütemű" átszervezés. Hasonló átszervezésekre Nyugat-Európában 10-
15 évet szoktak megszabni, viszont erre nekünk csak két-három év 
áll majd rendelkei.ésre. Az összejövetelen a jelenkezők kérdéseket 

tehettek fel, ahol a VSZ-tisztségviselök a tagok sérelmeit is közve
títették a vezérigazgató felé. A rövidre szabott eszmecsere végén 
mindkét fél kifejezte az igényét hasonló jellegű találkozásokra. Dr 
Mákus Imre, a VSZ elnöke zárszavában kifejtette: a szalcszervez:et 
az átszervei.ésekről komplex előterjesztésekre tart igény, mert a pár
beszéd során -- az eddigi gyakorlat tapasztalatai szerint - a konf
liktusok többsége elkerulhető. 

Rovatunkban dr. Mllirkus Imre, a Vasutasok Szaksurveze
te elnöke, most h,irom eseményr6I írt: meghosszabb(tottik 
az llillam és a MA V közötti szerződést, Alkotminybfrósig
hoz fordult a VSZ, valamint a Magyar Szakszervezetek Or
sdgos Szövetségében alelnökvllilasztást tartottak. 

Három évre meghoss=abbították az állam és a MÁV kö
zötti szerződést. A megállapodást Bokros Lajos pénzügy
miniszter, Lotz Károly közlekedési miniszter, illetve 
Kálnoki Kiss Sándor, a MÁV Rt. elnöke, valamint Rigó 
?,a/tán, a társaság vezériga=gatója látta el kézjegyével. A 
szerződés a= érvényben lévő költségvetési törvény alap
ján rögzíti az 1996. évi állami szerepvállalás konkrét 
mértékét, s ugyanakkor·· a 97-98-as évekre - meghatá
rozza a központi s=erepvállalás elveit és prognosztizált 
arányát. A Vasutasok Szaks=ervezete s a magam nevében 
szeretném e helyütt is kifeje=ésre juttatni reményünket, 
hogy az állam és a MÁV közötti szerződés meghosszabbí
tásával megteremtődött a vasút tényleges és viss=afordít
hatatlan megújításának, valóságos piacga=dasági pályá
ra állításának kormányzatifeltéte{e. 

A szerződés egyebek kö=ött rögzíti, hogy a= idén a vas
úti személyszá/lításho= 28,8 milliárd forint az állami s=e
repvá/lalás mértéke. A megállapodás szerint a költségve
tés az idén a vasúti pá(l'ákfejlesztésénekfinanszírozásá
ra 7.4 millíárdforintot, a Budapest-Hegyeshalom közötti 
pálya befejezéséhez közeledő korszerűsítésére pedig ezen 
túlmenően további 4,2 milliárd forintot bi=tosít. Itt szeret
nék szólni a vasúttársaság idei 10 százalékos eredmény
javítási kötelezettségéről. Szakszervezetünk szerint ez sem
miképp nem s=árma=hat létszámcsökkentésből. A haté-
konyság elsősorban a szállítási kapacitás jobb kihaszná
lásán, a tranzitszállítások növelésén keresztiil javítható. 
A MÁV teljes fogla/ko=tatott létszáma foko=atosan csök
ken, jelenleg 68 ezer 100 köriil alakul. Az 1996-ra terve
zett létszámcsökkentés álláshelyek megsz,ínése nélkül va
lósul meg. A társaságba vitel révén mintegy 3-4000 érin
tett alkalmazottnak bi=tosítanak továbbra is munkát. A 
Vasutasok Szakszervezete szerint a végrehajtó szolgálat 
létszáma nem csökke11thető. 

A január elsejétől hatályos személyi jövedelemadó-
(szja) és általános forgalmi adó- (áfa) törvény egyes ren
delkezései a Vasutasok Szakszervezete szerint 
a/kotmánysértőek. Emiatt az Alkotmánybírósághoz fordul
tunk, s kérjük az alkotmánysértő állapot megszüntetését. 
A= szja hatályos rends=erében alkalmazott két tábla hát
rányos megkiilönböztetésre alkalmas. Az adózók jövedel-
mét ugyanis - a megfelelő tábla kiválasztásakor - nem 
nagyság szerint os=tályozzák, hanem aszerint, hogy azok 
milyen forrásból szárma=nak. Az év végi adó-visszatérí
tés nem „ visszaható hatályú", vagyis az állampolgárok 
kamatmentes kölcsönt nyújtanak az államnak. A rendszer 
növeli a feketega=daság s=erepét, mivel arra ösztönöz, 
hogy csak egy jövedelemforrást tüntessenek/e/. 

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége a na
pokban megválasztott a/elnökeinek ezúton is szeretném 
kifejezni támogatásunkat. A Vasutasok Szakszervezete az 
MSZOSZ megújulását célzó - nem titkolt - törekvései 
remélhetőleg nem csak a személyi változásokban fejeződ
nek ki. A szövetség tiltakozása a nyugdíjkorhatár draszti
kus emelése ellen és a privatizációs többletbevételek fel
használásáról kialakított véleménye a korábbinál szak
szervezetszerúbb m1íködésre utalnak. A VSZ továbbra is 
támogatja az MSZOSZ-t abban, hogy az országos érdek
egyeztetésben minél markánsabban tudja megjeleníteni a 
tagszervezetei által megfo-
galmazott közös érdekeket. 

L 
fot 

Mi, vasutasok, igyekszünk I 
saját tevékenységünkkel 
támaszt nyújtani a többi 
szervezet törekvéseihez is. 

ISO 9000 Szabványsorozat szerint tanúsított a 
MÁV VASJÁRMŰ KFT 

C
TÜV� 

Szombathely, Szövő u. 85. Gr,;;.,l"ii)Cj"j::I-:) 
uality Tel./Fax: (94) 313 - 313 �LSlru u 



2 MAGYAR VASUTAS 1996. FEBRUÁR, ELSŐ SZÁM 

" " , , 
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A Baross Gábor társaságról 
A ma él6 Baross Szabolcs és az egykori „vasminiszter" Baross Gábor csak oldalági rokonságban 
állnak egymással, de a vasút iránti vonzalom a család minden ágára jellemz6. Szabolcs ugyanis 
többedmagával újjászervezte a Baross Gábor Tánaságot. Mint a felhfvásokból kitiinik, a vasutat 
nem nagyvállalatként kezelik, hanem olyan ipari kultúrának tekintik, ami nélkül nincs nemzeti 
felemelkedés. Baross Szabol�s civilben a Coopsystem Tanácsadó Kft.-t vei.eti, amelynek vlzsg61ó
dásából kiderült, hogy a MA V a hozzá kapcsolódó háttérvállalatokkal együtt mintegy 200 ei.er 
embernek biztosít munkát. 

- Milyen rokoni kapcsolat 
f(izj önt a vasminiszterhez? 

- Pontosan ezt nem tudnám 
meghatározni, de a közös ősünk 
egykor Franciaországból tele
pült át Magyarországra még a 
középkorban. Később a család 
három részre szakadt, de az én 
ágam nem az.onos a Baross Gá
boréval, viszont valószínű, hogy 
a vasút iránti vonzalom közös 
családi vonás. Annak ellenére, 
hogy a nagyszüleim, szüleim 
mind humán beállítottságú em
berek voltak, én mérnök lettem. 
Tanítottam a Miskolci Műszaki 
Egyetemen, dolgoztam nagyvál
lalatnál, majd 1985-ben megala
kítottam a Coopsystem Kft.-t. 

- Kérem, mutassa be olva
sóinknak a Baross Gábor Tár
saságot! 

- Az elmúlt év februárjában 
úgy gondoltuk néhányan, hogy 
a nemzeti felemelkedést szolgá
ló vasút támogatására újjászer
vezzük a Baross Gábor Társasá
got. Az volt a kiinduló gondola
tunk, hogy a vasút ma Magyar
országon több, mint egy nagy
vállalat. Számításokat végez
tünk arról, hogy a vasúti közle
kedés mennyire környezetbarát. 
Arra a meglepő következtetésre 
jutottunk, hogy a sínen történő 
szállítás mintegy 50-szer kisebb 
környezetszennyezéssel jár, mint 
a közúti fuvarozás. Még na
gyobb a különbség - szintén a 
vasút javára - a személyszállí
tás tekintetében, mert ha a MÁV 
személyfuvarozási üzletágát is a 
közútra terelnénk, akkor az ez
zel járó környezet-szennyezés 
szinte elviselhetetlenné válna. 

- Milyen hatással van a 
vasút a foglalkoztatásra? 

- Ez a másik oldala annak, 
ami miatt fontos a MÁV műsza
ki és gazdasági szinten tartása, 
mert elemzésünk szerint, köz-

vetve a vasút mintegy 200 ezer 
embernek biztosít megélhetést. 
Ez egy olyan ipari kultúra, 
an1elyböl olyan tudósok nöhet
ték ki magukat, mint Bláthy 
Ottó, vagy Baross Gábor. 

- Emellett vannak a vasút
nak szociális vívmányai. 

- Igen, ez szintén nagyon 
fontos kérdés. Az önálló okta
tási rendszer - a milyenségé
ről most ne beszéljünk - olyan 
előre mutatást jelent, amely a 
jövő társadalmának is az alapja 
lehet. Az önálló egészségügy 
sem luxus, mert ennek is olyan 
megtartó ereje van, hogy a vas
utasokat különleges helyzetbe 
hozza a társadalmon belül. 

- Miért van az, hogy mégis 
ezeket a intézményeket akar
ják leépíteni? 

- Ez egy hibás álláspont. Az 
oktatást és az egészségügyet 
nem lenne szabad megszüntet
ni, hanem jobbá, hatékonyabbá 
kell tenni. 

- Az új versenyhelyzet 
megtűri-e az ilyen és ehhez 
hasonló gondoskodást? 

- Először az államnak kell 

világosan deklarálnia, hogy az 
ilyen infrastruktúrára szüksége 
van. Nem kegyet gyakorol, ami
kor árkiegészítést ad, hanem ez 
jól felfogott érdeke. A másik 
oldalról a MÁV-nak biztosítani 
kell: ha jól sáfárkodik ezekkel a 
juttatásokkal, ,,bele kell, férje
nek" a jóléti intézmények is. Az 
itt működő külföldi tulajdonú 
cégek már rég felismerték. Ép
pen most jártam Gödöllőn egy 
amerikai tulajdonú cégnél, ahol 
az éjszakás gépbeállítónak kifi
zetik a taxiszámláját. Ők ezt ter
mészetesnek tekintik ... 

- A Baross Gábor Társa
ság milyen további lépéseket 
tervez? 

- Most készítjük el az 1996. 
évi munkatervet, amelyben elö
irányzunk egy vidéki körjáratot, 
hogy minél többen ismerjék meg 
a szervezetet és csatlakozhassa
nak hozzánk. A továbbiakban 
tervezzük, hogy szakmai vitát 
rendezünk a vasútról, amelyen 
rész:! vennének kutatók, újság
írók, vasúti szakemberek, a szak
szervezetek vezetői. De nem kí
vánjuk hivatalossá tenni a fóru
mot, inkább egyfajta műhelybe
szélgetés lenne. 

- Milyen eredményeket vár 
a Baross Gábor Társaságtól, 
illetve milyen kudarcnak kell 
ahhoz bekövetkeznie, hogy azt 
mondhassák, kár volt elkezde
ni? 

- A vita önmagában véve is 
értékes, mert a gondolatcsere is 
eredmény, de az lenne az igazi, 
ha az ilyen szakmai tanácskozá
sok után kiadhatnánk tanulmá
nyokat, amelyek befolyásolhat
ják a döntéshozókat. 

- Remélem, hogy önök si
keresek lesznek, mert az az 
összes vasutas sikere lesz. 

- Úgy legyen! 
TP 

Nemzeti mozgalom a vasútért 
A Nemuti Mozgalom a Vasút
irt Egylet (NMVE ) 1994. de
cember 11-én Budapesten ala
kult önkormányzatok, vállal
kozók, vasutasok, környezet
véd6 egyesületek és mindazok 
részvételével, akik a vasút 
ügyét nemzetgazdasági szem
pontból fontosnak és stratégi
ailag el nem hanyagolhatónak 
tartják. Az egylet társadalmi 
igény hatására a 2117/1994-es 
Kormányrendelet kritikája
ként jött létre, amely akkor 
els6 lépésben 900 km mellék
vonalon a vasúti személyszál
lítás autóbuszra terelését és 
3000 km mellékvonalon a vo
natok számának csökkentését, 

illetve megszüntetését rendeli 
el. 

A Nemzeti Mozgalom a Vas
útért Egylet célja - többek kö
zött- fórumot teremteni, ahol 
az NMVE szakembereinek be
vonásával, a mozgalom lehető
ségeihez mérten segítse a MÁV 
és a Kormány vasúttal kapcso
latos munkáját. F eladatuknak 
tekintik megvizsgálni „ a vasúti 
közlekedés szerepét az érintett 
térségekben működő vállalkozá
sokra, a munkahelyteremtésre és 
a térségfejlesztésre gyakorolt 
hatását". 

Új technológiákat, közlekedé
si megoldásokat keresnek a fel
merülő problémákra. Megoldá-

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 

G,zABÓ és FIA Kft.) 

a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gyártó 
SZR-10 műanyag kivitelben 

nemutközileg megf e_lelli védettség alatt álló 
terméket készft 

Magtinszállltók részére is vállaljNk gyártását. 

Megrendelésüket vtlrjuk: 

2000 Szentendre, 

Kondor Béla ,, 7. 

Tel.: 26-313-105. 

si javaslatokat dolgoznak ki, 
azokat propagálják és megbono
sításuk.ban segítenek. 

A mozgalomhoz csatlakozott 
már a kezdetekor százhuszonöt 
önkormányzat, amelyek az or
szág gazdaságilag legelmaradot
tabb régióiban fekszenek, s ahol 
a munkanélküliség magas. A 
mozgalom célja - a vonalbe
zárások megakadályozásán túl 
- a munkanélküliség visszaszo
rítása. A mozgalom kezdemé
nyezésére a MA V Rt. részvéte
lével létrejött egy koordinációs 
bizottság, amely a regionális 
vasútvonalak megmentését cél
zó javaslatokat szakmai szem
pontból véleményezi, így példá
ul a sínautóbusz MÁV-vonala
kon történő elterjesztésének kér
déséről is több konzultációt tar
tottak. 

F elhívják a nemzet sorsát 
szem előtt tartó vállalkozókat, 
hogy csatlakozzanak az NMVE 
vállalkozói bizottságához, ame
lyet több komoly referenciával 
rendelkező üzletember hozott 
létre. 

LAPZÁRTA UfÁN 
·Közgyűlést 

tartottak 
A Vasutas Település Szö

vetsége lapzárta után, 1996. 
február másodikán tartotta 
elsö félévi közgyűlését a a 
MÁV Rt. Budapesti igazga
tóságának kultúrtennében. 

A lcözgyúlésen történtek-. 
ről, valamint a szövetség 
életéről a Magyar Vasutas 
lcövetlcezó számában rész
letesen tudósítunk. 

HA TÖRTÉNIK VALAMI A SÍNEK KÖZÖ'IT 

Mentik ami menthető 
A Tolnay Lajos Vasútbarát Klub életéből 

1994 novembere óta míiködik 
a Tolnay Lajos Vasútbarát 
Klub. Ez a klub az egyik legfi
atalabb vasútbarát szervezet, 
de létszámát tekintve most 
már lassan a nagyobbak közé 
tartozik. Ezt annak köszönhe
ti, hogy az országban egyedül
állóan olyan elvek alapján 
szervezlídött, aminek célja el
sősorban az, hogy hazánk leg
eldugottabb, egymástól legtá
volabb es6 pontjain élő vasút
barátok is egyforma eséllyel, 
lehet,őségekkel lehessenek tag
jai. lgy a jelenlegi hetven fös 
tagság között az állomásfőnök
t61 a diákig, Sárospataktól 
Baktüttösig képviseltetik ma
gukat a vasút szerelmesei. Ki
adványukból idézünk: 

Előre meghirdetett időpont
ban klubfoglalkozásokat nem 
tartunk. A tagok levelezés útján 
tartják egymással a kapcsolatot, 
elsősorban a dunaújvárosi szer
vezőkön keresztül. Ennek fonná
ja egy körlevél, amit a tagok írá
sai alapján állítunk össze. Fő 

része egy olyan szakmai, vasút
történeti és szépirodalmi íráso
kat is tartalmazó híradó, ami 
havonta egyszer jelenik meg, és 
közérthető nyelven, egyszerűen 
fogalmazva avat be mindenkit a 
vasút rejtelmeibe és szépségei
be, de ugyanakkor a „profiknak" 
is számtalan hasznos informáci
ót közöl. Mivel tagjaink között 
tudhatunk olyan vasútbarátokat, 
már-már hivatásos írókat, akiket 
országszerte, de még határain
kon túl is ismernek, a magas 
színvonal is biztosítva van, de 
ugyanakkor minden „kezdő" 
tollforgatónak is az.onos feltéte
lekkel korlátlan lehetőséget biz
tosítunk. 

... T ennészetesen, lehetőség 
van személyes ismeretségek ki
alakítására is. Többek között ezt 
a célt szolgálják kirándulása
ink ... 

F ebruártól - remélhetőleg 
kéthavonta - egy-egy könnyen 
elérhető budapesti helyszínen 
összejövetelt szervezünk szom-

bati napokon, amit rövidebb 
üzemlátogatással is kiegészí
tünk. Hosszabb távú terveink 
legfontosabb része, hogy lénye
gesen nagyobb tagságot toboroz
va jelen lehessünk mindenhol, 
ahol történik valami a „sínek 
között", bírt adhassunk ezekről. 
Megmentsük, ami menthető. 

Soron következő kirándulásu
kat március 15. és 17. között 
tartjuk. A kirándulás helyszíne 
és célja a megszüntetett Bácsal
más-Csikéria vasútvonal gyalo
gos bejárása. A túra részleteiről 
érdeklődni és arra jelentkezni 
lehet: Sipos Tamás Baktüttös, 
Rákóczi utca 116. 8946 

A klub működése felől érdek
lődők és belépni szándékozók az 
alábbi címekre írhatnak: Tolnay 
Lajos Vasútbarát Klub, Kókai 
Károly szervező, Dunaújváros, 
Pf.: 272. 2401, vagy a MÁV 
vonalpostán: ,,B" Tolnay Lajos 
Vasútbarát Klub, B,aranya 
Gáborné, Dunaújváros Allomás
fónökség. 

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK 

A VSZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ FORDULT 

Az adójóváírás szabályai 
Az új jövedelemadó törvény az 
adózás és az adóel61eg levoná
sa szempontjából megkülön
bözteti a csak munkaviszony
ból származó bérjövedelmet és 
az egyéb nem bérjövedelmet. 
Adójóváírás kizárólag a bér
nek min6sül6 jövedelmek után 
jár. Ez a szabály egyértelm� 
en hátrányos a f6állású mun
kaviszony mellett egyéb -
anyagilag elismert - tevé
kenységet végz6k (például: 
szb-titkár, gazdasági felel6s 
stb.) részére. A VSZ ezt alkot
mányellenesnek tartja, ezért 
keresettel fordult az Alkot
mánybírósághoz. 

Minden munkavállalónak az 
év elején írásban leellett nyilat
koznia a munkáltatójának arról, 
hogy a fömunkaviszonyból szár
mazó bérén kívül rendelkezik-e 
egyéb jövedelemmel, vagy sem. 
Az adó-jóváírási kedvezménye 
kizárólag abban az esetben ve
hető figyelembe, ha csak bérjö
vedelemmel rendelkezik a dol
gozó. Ha az év elején valaki úgy 
nyilatkozik, hogy egyéb jövede
lemmel nem rendelkezik, de év 
közben mégis kap valamilyen 
más juttatást is, akkor ismét nyi
Jatkozn ia kell, mert attól kezd
ve tőle az általános adótábla sze
rint vonják majd az adóelőleget. 

A törvény gyakorlatban törté
nő alkalmazását az alábbi pél
dán keresztül mutatjuk be: 

Ha valakinek például a fő. 
munkaviszonyából származó 
havi bére 40 OOO forint, emel
lett például egy vasutas társas
házban karbantartási munkákat 
vállal, amelyért havi 5000 forin
tot kap -nyilatkozatát figye
lembe véve -, a munkáltatója 
az általános adótábla alapján ál
lapítja meg az éves adóját 
és vonja le havonta az adóelőle
get. 

40 OOO forint = 143 500 forint. 
Egy havi adóelőlege: 143 500 
forint/ 12 hó = 11958 forint. 

Amennyiben juttatás nélkül 
végezné a karbantartási teendő
ket, abban az esetben a munkál
tató az adójóváírást magában 
foglaló táblázat alapján állapí
taná meg az éves adó összegét 
és vonnák le tóle az adóelőleget. 

haza havonta. Az év végén él
het ugyan az adójóváírással, de 
kizárólag a bérnek minősülő jö
vedelmek után száma Ihatja 
majd e� mégpedig a bérek ará
nyában. Ha valakinek csak bér
jövedelme van, akkor 100 szá
zalék adójóváírást vehet igény
be. Amennyiben egyéb nem bér
jövedelemmel is rendelkezik, 

Az adójóváírást magában foglaló táblázat 
0-185 OOO Ft 
185 001-250 OOO Ft 
250 001-390 OOO Ft 
390 001-550 OOO Ft 
5S0 001-900 OOO Ft 
900 00 l Ft-tól 

3 700 Ftés a 185 OOO Ft-on felüli rész 
14 100 Ft és a 250 OOO Ft-on felüli rész 
S8 900 Ft és a 390 OOO Ft-on felüli rész 

114 900 Ft és az 550 OOO Ft-on felüli rész 
268 900 Ft és a 900 OOO Ft-ot felüli rész 

2% 
16%-a 
32%-a 
35%-a 
44%-a 
48%-a 

Tehát a példában szerepló 
munkavállaló éves jövedelme 
40 OOO forint x 12 hó = 480 OOO 
forint. Ennek az éves adója 
58 900 forint + (a 90 OOO forint 
35%-a) 31 500 forint= 90 400 
forint. Egy havi adóelőlege 
90 400 forint/ 12 hó= 7533 fo
rint. A karbantartást társadalmi 
munkában végző a díjazás elle
nében dolgozóhoz viszonyítva 
havonta 4425 forinttal kap több 
fizetést kézhez fömunkaviszo
nyáért. 

A példa akkor teljes, ha az 
egyéb jövedelem, ez esetben a 
mellékjövedelem adózását is 
bemutatjuk. 

A karbantartási díJ kifizetése
kor a társasház, mint kifizető a 
munkadíjból 40 százalék adó
előleget von le. 5000 forintnak 
a 40 százaléka = 2000 forint. A 
ki fizetett munkadíj összege 5000 
forint-2000 forint = 3000 forint. 
Ha a fömunkaviszonyból szár
mazó havonta kifizetett - adó
előleggel csökkentett - bér 
mellett figyelembe veszik a ha
vonta kifizetett adóelőleggel 
csökkentett munkadíj összegét 
is, akkor megállapítható, hogy a 
példában szerepló, a karbantar-

abban az esetben munkabére és 
összjövedelmének arányában 
veheti igénybe az adójóváírást. 
Önadói.óvá válik, adóbevallását 
az alábbi példa szerint készíti el. 

Az általános adótábla 

Főfoglalkozású munkavi
szonyból származó bére 480 OOO 
forint, egyéb jövedelme 60 OOO 
forint, összjövedelme 540000 
forint. Ennek adója 103 500 fo
rint + 160000 forintnak a 40 szá
zaléka, 167 5 00 forint. A ka
pott bér adója 103 500 forint+ 
100 OOO forintnak a 40 százalé
ka, 143 500 forint. Az adóelő
leg-számítás szerinti adó 58 900 
forint + 90 000 forintnak a 35 
százaléka, 90400 forint. A bér 
aránya az összjövedelmen belül 
480 OOO forint/ 54 0000 forint = 
0,89. A bérre jutó adójóváírás 
143 500 forint - 90 400 forint = 

53 100 forint X 0,89 = 47 259 
forint. A befizetendő adó 
167 500 forint - 47 259 forint = 

120 241 forint. A munkáltató 
által levont adóelőleg 143 500 
forint. A társasház által levont 
adóelőleg 24 OOO forint. Összes 
levont adóelőleg 167 500 forint. 
Számított adó 120 241 forint. 
Visszajáró adóelőleg 47 259 fo
rint. 

Ebből a példából kitűnik, 
hogy az adójóváírás lehetőségét 
a dolgozó nem vesztette el, an
nak 89 százalékát 47 259 forin
tot az adóbevallást követően 
visszakapta. Vesztesége 5841 
forint, továbbá a havonta levont 
adóelőleg különbözetet -
amely összegében megegyezik a 
bér adójóváírásánalc összegével 
- 53 100 forintot, az APEH egy 
éven keresztül kamatmentesen 
használt. 

0-150 OOO Ft 
l SO 001-220 OOO Ft 
220 001-380 OOO Ft 
380 001-550 OOO Ft 
5S0 001-900 OOO Ft 
900 001 Ft-tól 

30 OOO Ft és a 150 OOO Ft-on felüli rész 
47 500 Ft és a 220 OOO Ft-on felüli rész 

20% 
25'¼-a 
35'¼-a 
40%-a 
44%-a 
48%-a 

l 03 500 Ft és a 380 OOO Ft-on felüli rész 
171 500 Ft és az S 50 OOO Ft-on felüli rész 
32S 500 Ft és a 900 OOO Ft-on felüli rész 

Tehát a példában szerepló 
munkavállaló éves jövedelme: 
40 OOO forint x 12 hó= 480 OOO 
forint. Ennek éves adója 103 500 
forint + (100 OOO forint 40%-a) 

tást társadalmi munkában vég

ző a díjazás ellenében dolgozó
val szemben 7533 forint - 11 958 
forint + 3000 forint = 1425 fo
rinttal kevesebb összeget visz 
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DUNAKESZI VAGONGYÁRTÓ ts JAVÍTÓ KFT. 

Mintaértékű tanulságok 
A munkabéke intézménye 

,,A nyugat-európai gyakorlatból kell kiindulni" 
A munkavállalók jogai sértetlenek maradtak 

Január 18-án a Magyar Államvasutak Rt., az Asea Brown Boveri AG (ABB), valamint a Dunake
szi Vagongyártó és Javító Kft.-ben (DVJ) a tavaly október 13-án alakult MRP szervezet között 
létrejött az a megállapodás, amely alapján értékesítésre került az addig 100 százalékos MÁV 
tulajdonú DVJ Kft. 49 százalékos üzletrésze. 
A 772 millió forintos törzstő
kéjű DVJ 39 százalékos üzlet
részéhez az ABB 920 millió fo
rintért (305 százalékos árfo
lyamon) jutott hozzá. Továb
bá 10 százalékos üzletrészt 
pedig az MRP szervezet részé
re értékesített a MÁV, megte
remtve ezzel annak a lehető
ségét, hogy a DV J munkavál
lalói mintegy három éven be
lül tulajdonrészt szerezhesse
nek az őket foglalkoztató vál
lalatnál. Az üzletrész-értékesí
téssel egyidejűleg aláírt, a 
tulajdonostársak jogait és kö
telezettségeit, illetőleg törekvé
seit kifejező, társasági szerző
dés és szindikátusi szerződés 
tervezetének kialakítási folya
matában a Vasutasok Szak
szerve1..ete is részt vett. Az ér
tékesítést megelőző tárgyalá
sokon a VSZ részvételének ki
emelkedő a jelentősége, mivel 
a megkötött szindikátusi szer
ződésnek mintaértékű lehet a 

későbbiekben a privatizálásra 
kerülő más gazdasági társasá
gok számára is. 

A szindikátusi szerződésben 
többek között rögzítésre került: 

- Az alapítók célkitűzésnek 
tekintik a meglévő munkaválla
lók továbbfoglalkoztatásának 
biztosítását. 

- A MÁV-tól a társasághoz 
közvetlenül átkerült munkavál
lalókat családtagjaikkal együtt a 
MÁV Rt. dolgozóival azonos fel
tételek mellett utazási kedvez
mény illeti meg. 

- A társaság kezelésében 
lévő, de a MÁV Rt.-től bérelt 
Jóléti, szociális szükségleteket 
biztosító ingatlanokra kötött bér
leti szerződéseket a felek válto
zatlan tartalommal, határozat
lan időre érvényben tartják. 

- A társaság és a MA V által 
nyújtott kamatmentes, illetve 
kedvezményes kamatozású la
kásépítési, lakásvásárlási köl
csönöket a DVJ-nél fennálló 

F 
, 

MEGALLAPODTUNK 

Kritikus vélemények 
A VSZ Debreceni Területi Bizottság határozata 

Az érdekvédelmi munkának soha sincs végállomása, csak meg
állói, állomásai vannak. Ha a munkavállalók sorsát egy-egy idő
szakra meghatározó megállapodás megkötetik, akkor az egyik 
legfontosabb teendő, hogy azonnal elkezdődjön a következő tár
gyalássorozat előkészítése. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a pil
lanatnyi állapot alapos értékelése. A VSZ Debreceni területi bi
zottsága a MÁV és a vasutas szakszervezetek között 1995. de
cember 29-én létrejött megállapodásokat tételesen elemezte és 
összevetette az érintettek elvárásaival. A kritikus hangvéteUi 
észrevételeiket- ahogyan ők is megfogalmazták - jobbító szán
dékkal tesszük közzé, tanulságul és célként megjelölve a jövő 
számára. Észrevételeiket azzal a megjegyzéssel tesszük közzé, 
hogy a Magyar Vasutas szívesen teret nyit a Debreceni területi 
bizottság kifejtett véleményével vitatkozó észrevételeknek is. 

A megállapodás megfelelő, jó, de több fejezetét igazságtalannak 
tartjuk, mert a munkavállalók egy részét - nem teljesítményeikhez 
kötötten - kiemelten kezeli és indokolatlanul előnyben részesíti. 
Például a besorolási és alapbérrendszer módosításáról szóló megál
lapodás 6. számú módosítása csak nevezett szolgálati ág (vontatás) 
diszpécsereinek előbbre sorolását rendezi. A távközlési és biztosí
tó-berendezési, valamit a villamos vonalfőnökségi szolgálati ág disz
pécsereit hátrányosan kizárja e lehetőségből. A mozdony/e/vigyázói 
munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítési követehnényt úgy 
csökkentették, hogy bérbesorolásukat változatlanul hagyták. 

A munkavállalókat az 1996. évben megillető teljesítményjutalom
ról szóló megállapodás a mozdonyvezetők (vontatási utazók) ré
szére különleges elbírálást fogalmaz meg. Meglátásunk szerint, ez 
olyan indokolatlan előnyt jelent, amely hivatkozási alapként az el
következendő időben többször „vissza fog köszönni". 

A kollektív szerződést módosító megállapodás nem szabályozza 
részletesen az utazószemélyzet rendkívüli szabadságának kiadása
kor követendő elszámolási eljárásokat. A megállapodás nem fogal
maz egyértelműen a szabadság díjazásáról, így arról sem, hogy pél
dául mi a teendő abban az esetben, ha a kiadott rendkívüli szabad
ság ellenére a dolgozó teljesítette a havi kötelező órakeretet. 

Sérelmezzük, hogy a munkavállalókat csak a menetrend eladásá
ból származó bevétel után illeti meg jutalék, holott a MÁV még 
nagyon sok más nyomtatvány, díjszabás, fuvarlevél eladflsiíval, ér
tékesítésével foglalkoznak. 

Nem elég körültekintő a rendkívüli átvezénylési díj bevezetése 
sem, mert az csak a munkavállalók szűk rétegére vonatkozik, pedig 
a nem utazó munkavállalók nagyobb része is vezénylés alapján végzi 
a tevékenységét. Pontatlanul fogalmaz a megállapodás továbbá ar
ról is, hogy mi minősül átvezénylésnek? 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bértarifatárgyalások alkalmá
val az elkövetkezendő időszakban kezelni kell a MÁV-nál hosszabb 
szolgálati idővel rendelkező - úgymond „utolért" - dolgozók be
sórolását. 

A Gy. 46-160/4/1995. sz. megállapodás kiterjeszti az étkezési 
hozzájárulás jogosultsági körét valamennyi utazószolgálatot ellátó 
munkavállalóra, ugyanakkor nem foglalkozik az ezzel egy időben 
biztosított napidíj elszámolási rendjével. 

Jelezzük továbbá, hogy a pályagazdálkodási dolgozók teljesít
ménybérét rögzítő megállapodást a külszolgálatoknál nem egysé
gesen hajtották végre. 

Az észrevételeinket és kifogásainkat azért hozzuk nyilvánosság
ra, hogy az elkövetkezendő időszakban tanulhassunk ezekből a hiá
nyosságokból. A jövőben törekedni kell arra, hogy egységes mun
kavállalói érdekek kerüljenek előtérbe. A VSZ Debreceni Területi 
Bizottsága fenntartja korábban kifejtett álláspontját: A tárgyalások 
során nem szabad a munkavállalók között különbséget tenni. A meg
osztó és szembeállító munkáltatói és érdekvédelmi magatartással 
szemben a VSZ a jövőben határozottabban lépjen fel. 

munkaviszonyuk tartama alatt 
változatlan feltételek mellett fi
zethetik vissza. 

- A társasági MÁ V-bérla
kással rendelkező munkavállalói 
bérlakásuk használatára to
vábbra is mint bérlők jogosul
tak. 

- A Szerződő felek megál
lapodtak; a társaság nyereséges 
gazdálkodása esetén a munka
vállalók lakásvásárlásának tá
mogatására lakáskölcsönalapot 
képeznek. 

- A társaság munkavállalói 
és családtagjai jogosultak a 
MÁV Rt. alkalmazottait min
denkor megillető egészségügyi 
és társadalombiztosítási ellátás
ra. 

- A MÁV-tól a társasághoz 
átkerült dolgozók munkaviszo
nyának rendes felmondással tör
ténő megszüntetése esetén a fe/
mo ndási idő tartamának és a 
végkielégítés mértékének mei
határozásánál a korábbi MA V 
szolgálati idő figyelembevételre 
kerül. 

- A tulajdonosok vállalják, 
hogy a társaság támogatja az ön
kéntes nyugdíjbiztosító pénz
tárat a MÁV Rt. és a vasutas 
szakszervezetek között az ehnúlt 
év november 23-án megkötött 
megállapodásban rögzített mó
don és mértékig. 

A Vasutasok Szakszervezete 
figyelemre méltónak tartja, hogy 
a munkavállalók foglalkoztatá
sára és szociális ellátására vo
natkozó javaslatai szinte mara
déktalanul a szindikátusi szerző
dés részévé váltak. 

Ugyanakkor kénytelen tilta
kozni az ellen az eljárás ellen, 
amelyet a MÁV Rt. a tárgyalá
sok utolsó szakaszában az MRP 
szervezettel szemben tanúsított. 
A VSZ elfogadhatatlannak tart
ja azt, hogy a MÁV Rt. Igazga
tósága, illetőleg a Miniszter ré
szére jóváhagyásra előterjesztett 
,,végleges" társasági szerződés
tervezet az MRP tudta nélkül 
került érdemi módosításra. Ez az 
eljárás ellentétes a MÁV Rt. és 
a vasutas szakszervezetek között 

tavaly december 29-én megkö
tött, a munkaügyi kapcsolatokat 
is rendező, megállapodás elvei
vel. 

dr. Bíró Tibor 

Dr. Péter Mihályt, a VSZ alel
nökét 1995-ben már második 
alkalommal ';álasztotta meg 
1:_lnökévé a MA V Rt. Központi 
Uzemi Tanácsa. A Magyar 
Vasutas eddigi_pályafutásáról, 
a Központi Uzeml Tanács 
munkájáról és az üzemi taná
csok jelenéről és jövőjéről kér
dezte. 

- A vasút szolgálatába 197 6-
ban léptem. Aszódon salakos
ként kezdtem, majd a szakvizs
gák folyamatos letételével a for
gahni és kereskedelmi szolgálat 
szinte minden munkakörében 
dolgoztam. Így voltam váltóke
zelő, forgalmi szolgálattevő, 
kereskedelmi tartalékos. Munka 
mellett végeztem el a jogi egye
temet. A diploma megszerzése 
után először a MÁV Budapesti 
Igazgatóságán munkajogász.ként 
tevékenykedtem. Később a VSZ 
jogsegélyszolgálatához kerül
tem, 1990-ben a szakszervezet 
alelnökévé választottak. 1993-
t§l pedig a MÁV Rt. !(.özponti 
Uzemi Tanácsának (KUT) elnö
ki tisztét is betöltöm. 

- Annak idején az üt-k 
megalakítását sokan gyana
kodva fogadták. 

- Nagyon nehéz volt az üze
mi tanácsi rendszer kialakítása. 
Nehéz volt, mert elhúzódott az 
előkészítő munka és a munka
vállalókban nem tudatosodott 
magának az intézménynek a je
lentősége. Ennek okát abban lá
tom, hogy az üzemi tanácsi vá
lasztásokat két dolog is terhel
te: a szakszervezeti reprezenta
tivitás és a szakszervezeti va
gyon megosztása. Az eddig 
megtartott mindkét választás 
során hangsúlyosabban jelent
keztek a szakszervezetek eltérő 
érdekei, mint magának az üze
mi tanácsoknak a létrehozása. 
De eleinte kemény viták folytak 
az üzemi tanácsok létjogosultsá
gáról is. A szakszervezetek jo
gosítványaik megnyirbálását lát-

ÉPÍTŐGÉPEINKKEL A BIZTONSÁGOS 
ÉS GYORS KÖZLEKEDÉSÉRT 

MÁVGÉP KFT. 

�� 
Ágyazatrostáló gép Ellenálláshegesztő gép 

Megújult formában, változatlan elkötelezettséggel 

· megoldjuk a gondját, 

ha - vasútépítőgépre, 
ha- vasúti gép javításra 
ha - földmunkára 
ha - üzemanyag-szállításra, vagy 
ha - az előbbiekkel összefüggő 
gépbérletre, szolgáltatásra van szüksége. 

K�rszerű és megbízható gépparkkai kellő 

szakértelemmel 
ajánljuk magunkat! 

Keressen és hívjon bennünket! 

MÁV Vasútépítő- Gépellátó és Szolgáltató Kft. 
Budapest X. ker. Kőér u. 2/d. 

Tel.: 260-04-23 
Fax: 260-82-81 

ták, a munkáltatók pedig elkép
zeléseik megvalósításának újabb 
akadályát vélték felfedezni ben
ne. Szerencsére az üzemi taná
csok bizonyították szükségessé
güket. A MÁV Rt.-nél kiemel
kedően jól vizsgáztak, hiszen 
más cégek képviselőinek véle
ménye szerint az ország legjobb 
munkaügyi kapcsolatrendszerét 
ez a társaság működteti. 

- Miben különböznek az 
üzemi tanácsok a szakszerve
zetektől? 

- Az üzemi tanács, mint aho
gyan azt a szakáganként tartott 
Qktatásokon a megválasztott 
DT-tagoknak is kihangsúlyoz
tuk, a munkabéke intézménye. 
Tevékenysége nem keverhető 
össze a szakszervezetek harcos 
kiállásával. Az üzemi tanácsok 
jogosítványait a Munka törvény
könyve nagyon pontosan beha
tárolja. Az idő próbáját is kiáll
ta ez a meghatározás hiszen a 
Munka törvénykönyvét azóta 
módosították, de ezt a szakaszt 
nem kellett megváltoztatni. Ez 
annak is köszönhető, hogy az 
üzemi tanácsi jogosítványok a 
nemzetközi jogi szabályozás ta
pasztalataira épülnek. 

- A munkavállalóknak mit 
nyújt a Központi Üzemi Ta
nács? Most amikor úgy tűnik, 
a MA V vezetésének sikerült a 
szakszervezetekkel egy olyan 
megállapodást kötnie, ami a 
munkabékét három évre ga
rantálhatja. Milyen szerep jut 
az üzemi tanácsoknak? 

- A nyugat-európai gyakor
latból kell kiindulni. A szakszer
vezetek a munkavállalói köve
teléseket akár nyomásgyakorló 
eszközökkel is érvényesítik. Az 
üzemi tanácsoknak ilyen lehetö
sége nincs. Az üzemi tanácsok 
a megkötött megállapodások 
végrehajtásának ellenőrzésében, 
illetve a szociálpolitika alakítá
sában kapnak nagy szerepet. 
Ezen túl van egy terület, ahol az 
üzemi tanácsok a szakszerveze
teknél erősebb jogosítványokkal 
rendelkeznek, méghozzá a vál
lalat átszervezésében. Az átala
kulóban lévő MÁV-nál ez a kér
déskör az elmúlt években és a 
jövőben is éles konfliktusokat 
vet fel, amelyek feloldásában 
van komoly szerepe a KÜT-nek. 
Az átszervezések kérdéskörében 
a Központi Üzemi Tanács véle
ménye a vállalat vezetésén túl a 
tulajdonosi jogokat gyakorló 
minisztériumba is eljutnak. 
Adott esetben a közlekedési hír
közlési és vízügyi minisztert is 
érdekelte a véleményünk, mint 
például legutóbb a regionális 
profitcentrumok szervezése ese
tében. Véleményünkben kifej
tettük, hogy pillanatnyilag kifor
ratlan szervezeti keretekről van 
szó, ahol a munkaügyi kapcso
latok sem rendezettek véglege
sen, így a rendelkezésre álló ta
pasztalatok még nem (;legendők, 
hogy kiterjesszék a MA V-nál ezt 
a szervezeti formát. 

- Bizonyára további példá
kat is lehetne sorolni arra, 
hogy a KÜT a munkáltatói ja
vaslattal szemben konkrétan 
tudta érvényesíteni a munka
vállalói érdekeket. 

- Igen. Időrendi sorrendben 
talán a záhonyi átrakó körzet át
alakítását említeném először. A 
vállalatvezeté.� elképzelésével 
szemben a KUT-nek eltérő és 
határozott véleménye volt, ame
lyet helyben a munkavállalókkal 
egyeztetett. M unkásfórumokat 
szerveztünk, folyamatosan tájé
koztattuk az érintetteket. Több
fordulós tárgyalássorozat után 
alakult ki a jelenlegi helyzet. 

- A példa a „véleményezé
si jogkört" mutatta be. Az üze
mi tanácsoknak visz ont 
,,együttdöntési jogot" is bizto
sít a törvény. 

- A jóléti- és szociális célú 
eszközök felhasználása, illetve 
az ilyen jellegű ingatlanok hasz
nosításának kérdésében a válla
lat vezetésének az üzemi tanács 
együttdöntését kell megszerez
nie. Ennek keretében érdekesen 
kapcsolódik a szakszervezetek 
és az üzemi tanácsok munkája. 
Az elmúlt időszakban lefolyta
tott hatásköri viták alapján a 
kollektív szerződésben rögzítik 

a szociális célú pénzeszközök 
nagyságát, ez a szakszervezetek 
dolga, a felosztás pedig egyér
tehnűen az üzemi tanácsok fel
adata. Ebbe a körbe tartoznak a 
lakáscélú támogatások, a válla
lati segélyek, a szociális célú 
bérlakások és a vállalati üdülte
tés. Legutóbb például a KÚT a 
balatonkenesei gyermeküdülő 
területének hasznosítása során 
tett olyan alternatív javaslatokat, 
amelyek ugyan a munkáltató el
képzelésétől eltértek, de végül 
sikerült érvényesítenünk. Mint 
mindig, itt is a munkavállalói 
érdekeket tartottuk szem előtt. 

- A MÁV Rt.-nél folyama
tosan új szakigazgatóságok 
alakulnak. A Központi Üzemi 
Tanács tudja érvényesíteni jo
gosítványait? 

- A megalakult szakigazga
tóságok között a szociális és jó
léti célú pénzeszközöket lét
számar!1fiyosan osztja fel a Köz
ponti Uzemi Tanács, de a vég
rehajtás során a Területi Szoci
ális és Jóléti Bizottságok hozzák 
meg a végleges döntéseket. Na
gyon kényesen vigyázunk arra, 
hogy mind szakmai, mind terü
leti elvek érvényesülhessenek a 
szociális ellátások felosztásá
ban. A jövőben a területi humán
politikai osztályok szolgáltatást 
nyújtanak mind a pályavasút, 
mind a kereskedő vasút felé. 
Rajtuk és a velük partner terüle
ti szociális bizottságok együttes 
döntésén múlik a jóléti célú vál
lalati eszközök felhasználása. A 
szakigazgatóságok megjelenésé
vel új gondot fog jelenteni az 
egyes szervezeti egységek lét
számarányainak nagy különbsé
ge. A későbbiek során igyek
szünk átkonvertálhatóvá tenni a 
felosztott pénzeket azokra a te
rületekre, ahol hiány lép rei on
nan, ahol esetleg megmaradnak 
a források. 

- Az aktív dolgozókon túl 
a nyugdíjas kollégáikról is 
igyekszik gondoskodni a válla
lat. 

- A szociális segélyek és az 
üdültetés tekintetében kerül ez 
kifejezésre. Minden alkalommal 
elkülönítjük például a nyugdíja
sok segélyezési keretét. 

- A MÁV szociálpolitikájá
nak évek óta az egyik közpon
ti témája a vasútegészségügy 
átalakítása. 

- A KÚT is napirendre tűzte 
a kérdést. Tájékoztatások alap
ján úgy tűnik, nincs kialakult, 
végleges helyzet a vasútegész
ségügy kérdésében. A legfris
sebb fejlemény szerint Szabó 
Tivadar személyügyi igazgató 
kapta feladatul, hogy a MÁV 
részéről konkrét javaslatot állít
son össze. A Központi Üzemi 
Tanács az eddig rendelkezésére 
álló információk alapján abban 
érdekelt, hogy a vasútegészség
ügy elsősorban a vasutasokat 
szolgálja. Érdekünk továbbá, 
hogy átalakulás után is elenged
hetetlenül tetten érhető legyen a 
foglalkoztatás-egészségügy és a 
központi intézményekben magas 
színvonalú gyógyítás follyon. 
Ehhez meg kell keresni azokat 
a módozatokat, elsősorban fi
nanszírozási megoldásokat, 
amelyek biztosítják a vasutasok 
egészségügyi ellátását. 

- Befejezésü� milyen kap
csolatot tart a KUT a helyi üze
mi tanácsokkal? 

- A törvény értelmében 
nincs alá, vagy fölérendeltségi 
viszony a helyi és a központi 
üzemi tanácsok között. Ugyan
akkor mindennapos gyakorlat 
alakult ki közöttünk. Rendsze
res oktatásokkal és tanácsadás
sal igyekszünk segíteni a helyi 
üzemi és közalkalmazotti taná
csokat. De már arra is volt pél
da, hogy helyi jelzés alapján az 
egész vállalatra érvényes állás
foglalást hoztunk. Természete
sen, nem kívánjuk egyetlen eset
ben sem a hatáskörünket túllép
ni. Nyitottak vagyunk és szíve
sen segítünk. 

KSz. 
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,,A számítógép a vasút mindennapjainak részévé vált ... '' 

MÁV INFdRMATIKA 

A Magyar Államyasutak Rt. vezérigazgatójának döntése alapján tavaly július elsején megalakult a vasúttársasiig informatikai szervezete. Az Informatikai Szak
igazgatóság a MA V Rt. országos informatikai szolgáltató és egyben irányító szervezete is. Feladatai közé tartozik az informatika fejlesztése és alkalmazásával 
összefügg6 szinte minden tevékenység. A számítógépek ma már nem csak a beavatottaknál, hanem nagyon sok vasúti szolgálati helyen megtatálhatók. A Szállítás
irányítási Információs Rendszernek (SZIR) köszönhet6en az üzemvitel, a kereskedelem, a vontatás és számos más szolgálati hely dolgozói közvetlen kapcsolatba 
kerültek a számítógépekkel, és ezen keresztül - talán maguk sem vették észre - egy informatikai rendszer aktív részeseivé váltak. Természe�n, mint minden új 
eszköz esetébe,n e rendszerrel és �álózattal is vannak kisebb-nagyobb gondok. Kétségtelen azonban, hogy mára az Információk kezelésének új korszaka a MA V-nil is beköszön
tött. A Magyar Vasutasnak a MAV Informatika felajánlotta bemutatkozását, s ml örömmel elfogadtuk a szíves lnvltáclót. Lehet6ségünk nyilt arra, hogy olyan részletkérdéseket 
Is megismerjünk, amely talán az új technlkit alkalmazók•körében Is érdekes lehet. 

A vezető szemével A tisztségviselő oldaláról 
Dombal Ferenc sajátos szakmai 
pályafutását épp úgy köszönhe
ti annak a korszaknak, mint 
amiben élünk, de előbbre jutá
sáért legalább ennyit tett önma
ga is. Az egyik budapesti fűtő
házban reszortosként kezdte. 
Hamarosan felfigyeltek a meg
bízható, az újra fogékony fiatal 
mérnökre. A Budapesti Igazga
tóság Gépészeti Osztályán ka
pott először számítógépekkel 
megoldandó feladatokat. Miután 
elvégezte a Műszaki Egyetem in
formatikai szakát előbb az igaz
gatóságon, majd pedig a vezér
igazgatóságon töltött be vezető 
funkciókat. Az Informatikai 
Szakigazgatóság megalakulása 
óta ennek a szervezetnek az igaz
gatója. 

- Nem nyomaszt különöseb
ben és - remélhetőleg - nem is 
szállt a fejembe, hogy a MÁV 
egyik igazgatóságának vezetője 
lettem. Csak akkor érzem kicsit 
furcsán magam, ha mások érzékel
tetik velem a beosztásomat. A kül
szolgálatnál hamar beszűkültek a 
lehetőségek. Mindig tudatosan ke
restem a továbblépés útjait, annak 
ellenére, hogy én sem szeretem a 
nagy változásokat. Egyszerűen él
tem a kínálkozó lehetőséggel, hi
szen sem a mérnöki munka, sem a 
,,megbecsülése" nem rejtett szá
momra hosszú távú kilátásokat. 

- Egy új, teljesen új „üzlet
ág" irányítójaként bizonyára 
sok részcélra kell koncentrálnod. 

-Talán az emberi tényezőkön 
a legnehezebb változtatni. A ko
rábbi beidegződések leküzdéséhez 
új motivációkon át vezet az út. A 
MÁV sok energiát és még több 
pénzt fektetett a számítástechnikai 
es:zköztárába. Az új szervezeti for
ma csak új szemlélettel párosulva 
lehet sikeres. Nem elég az új célo
kat megfogalmazni, el kell jutni az 
emberekig. A feladattal való azo
nosulás az informatikában különö
sen fontos, hiszen egy rendszer
szervewnek és egy prograrnoro
nak ahhoz, hogy meg tudja oldani 
az előtte lévő problémákat, min
dent ki kell adnia magából. A má
sik komoly erőpróba - a célok 
megfogalmazásán túl -a hozzá
juk tarto7Í> eszközök megteremté
se. Annak ellenére nehéz a hely
zetünk, hogy a MÁV-on belül már 
most is irritálóak bérigényeink. 

- A vasutasok többségének 
elfogadható bérfejlesztést jelent 
a december 29-i megállapodás. 
Az informatikán belül milyen a 
hatása? 

- Az informatikai piacon na
gyon kemény ellenfelek között kell 
megélnünk. Nekünk nem csak a 
megrendelésekért kell megküzde
nünk. Sajnos, ,,kiképző" intéz
mény vagyunk. Az egyetemről ki
kerülő fiatalokat viszonylagjó kez
dő fizetéssel tudjuk felvenni. Két 
három év alatt megszerzik a gya
korlatot, majd pedig a legjobb 
szakembereinket háromszoros fi
zetéssel elcsábítja egy hasonló pro
filú cég. A bérfejlesztés mértéke 
nálunk - a magasabb beállási 
szintek miatt - gyakorlatilag át
lagosan tiz.ennégy százalékot tesz 
ki, sz.emben a MA V tizenkilenc és 
fél százalékával. lgy nagyon nehéz 
megtartani itt a jó szakembereket. 
A SZIR kifejlesztésén például ti
zenhárom nemzet informatikai 
mkemberei dolgoztak és számos 
magyar informatikai vállalkozás 
is. Kiváncsiságból megnéztük a 
legjobb s7.8lcemberek bérarányait. 
Amig a saját embereink bruttó bére 
naponta 3000 forint volt, addig a 
magyar vállalkozásban foglalkoz
lúJtté 30 OOO, a külföldi pedig napi 
mzötvenezer forintba került a 

cégnek. 
�A uaklpzgatóúgeköail-
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A MÁV Informatika január 

elsejétől a MÁV Rt.-n belül pro
fitcentrumként működik. Elég 
nagy az önállóságunk, de kemé
nyek a feltételek is, hiszen elfogad
ható áron kell tudnunk jól szolgál
tatni. Sajátos a helyzetünk, mert 
nem csak szolgáltatunk, hanem 
irányító feladatokat is el kell lát
nunk. Más üzletágakhoz hasonló
an felmerült az informatika gazda
sági társaságba vitele is. Vélemé
nyem szerint is nagyon körültekin
tően - előzetes vizsgálatokkal 
alátámasztott-elemzésekkel kell 
megalapozni egy ilyen lépést. 

- Egy új szervezet létrehozá
sa alapvetően a munkavállalókat 
is érinti. 

-A dolgoz.ók érdekeivel szem
ben nem célszerű intézkedéseket 
hozni. Úgy érzem, hogy élvezem 
a szakszervezetek támogatását. 
Már az igazgatóság létrehozásának 
előkészítésébe is igyekeztünk be
vonni az érdekképviseleteket. El
ismeréssel srolhatok az informa
tikánál működő alapszervezetek 
munkájáról, mert konstruktívan 
képviselik a tagjaik érdekeit. Jó 
munkahelyi légkör kialakításával 
is igyekszünk a munkafeltételeket 
javítani. Ehhez is sok ötletei ka
punk a szakszervezetektől. A kol
lektív kapcsolatokon túl szeretném 
valamennyi munkatársamat sze
mélyesen megismerni. 

- A MÁV-nál a számitógé
pek tömeges megjelenése össze
függ a Szállitás-lrányitásl Infor
mációs Rendszer - közismert 
nevén a SZIR- megjelenésével. 
Nagyon sok vasutas végezte el a 
tanfolyamot kisebb-nagyobb 
bosszúságok árán. Ám a rend
szer beindulásakor hamar leállt. 

- Először is szeretnék köszö
netet mondani mindenkinek, akik 
a SZIR működtetésében részt vesz
nek. Külföldi szakemberek véle
ménye szerint is példás volt a vas
utasok hozzáállása. Talán már töb
ben tudják, a SZIR „leállását" a kö
zépső (B3/B4) fázisban, ami a 
kocsiadatokat felvételét és a vona
tok kocsikkal történő mozgását és 
még sok üzleti folyamat elindítá
sát jelentette volna, a központi szá
mítógép ,,kiszolgáló/szerver" ka
pacitáshiánya okozta. A partnere
ink - az Andesen Consulting -
miután belátta a meghibásodás 
okát, a napokban hozta meg a dön
tését egy többszörös kapacitású 
központi egység üzembe állításá
ról. Az újraindulásra előrelátható
lag március végén kerül sor. Most 
dolgozunk egy teljesítményhango
ló csoport felállításán, de a felhasz
nálókat az üzembeállítás előtt, ter
mészetesen, szükség szerint ,,f ris
sí tő" oktatásban részesítjük. A 
rendszer egyébként nem állt le tel
jesen. A vonatok moigását tovább
ra is nyilvántartjuk. Még sok erő
próba áll elóttünk a befejezd (86-
os kocsielosztási) fázis beüzeme
léséig. 

- Közismert: a mai fuvarpi
acoa a MÁV súmin eleaged
hetetlenül fo■tos, llogy a mWt
mbyokról percre polltol lafor
micióval re■delker.ze■, 'de mi-

lyen el6nyöket rejt a számítógép 
használata a vasutasoknak? 

- Egyelőre csak nagyobb ter
het ró rájuk, hiszen párhuzamosan 
kell ugyanazt a munkát papíron és 
gépen is követni. A rendszer fo
kozatos üzembeállitásával azon
ban majd egyszerűsödik a munka. 
Kevesebb kimutatásra lesz szük
ség. A másik előny, hogy a számí
tógép következetességének kö
szönhetően szem !életformáló esz
köz is, valamint ma a MÁV-nál is
meretlen üzleti fogalmakat, folya
matokat vezet be. Ez egy egysé
ges technológia, amihez minden 
dolgozónak azonos módon kell 
kapcsolódnia. A fuvarpiacon a 
szolgáltatók egyik legfontosabb 
erénye a megbízhatóság. Ebben az 
informatika alkalmazása ma már 
nélkülözhetetlen. 

- A SZIR-en kívül más szol
gáltatásokat is kinál a MÁV-nak 
az igazgatóság. 

-Szerencsére sok igényt fogal
maznak meg velünk szemben. 
Ezeket lehetőségeinkhez képest 
igyekszünk teljesíteni. Egyszerre 
több rendszer üzembe állításán 
dolgozunk. A napokban bíráljuk el 
a gazdálkodás irányításra, vala
mint a menetjegye/adási, utas
tájékoztatási és a helyfoglalási 
rendszerre kiírt pályázatokat. Ki
munkálás alatt van egy nemzetlwzi 
áruforgalom-előre jelző rend
szer, a HERMES bevezetése is. 
Tervezzük a meglévő elektroni
kus levelezési rendszer szabvá
nyosítását (X400) és újdonságként 
egy nemzetközi információs rend
szerbe, az Internetbe is be szeret
nénk kapcsolódni. Hadd említsem 
egyik legfrisebb vállalkozásunkat: 
újabban számítógépekl;t is gyár
tunk és nem csak a MA V számá
ra. Valóban hasznos szolgáltatáso
kat szeretnénk a MÁV Rt.-nek 
nyújtani. Reméljük hozzájárulunk 
ezzel a cég stabilitásához. 

Az idegen 
szavak 

és kifejezések 
szótára szerint 
Az informatika: hfr 

az információk me1-
szerzésével, rendezésé
vel, tárolásával és fel
dolgozásával összefüg
g4 ismeretek összessé
ge. 

Vkzayné Doróczi Máriával, a 
VSZ MÁV Informatikai Szak
igazgatóság központjában míi
köd6 alapszerveutének titká
rával a frissen felújított érdek
képviseleti helyiségben beszél
gettünk. 

- A szakigazgatóság meg
alakulása milyen gondokkal 
járt? 

- A MÁV Sz.ámítástechnikai 
Intézet és a hét Területi Számí
tástechnikai Központ összevo
násával alakult meg a MÁV In
formatikai Szakigazgatóság. Az 
átszervezés kollégáink közül 
sokat érintett. Próbáltunk lépést 
tartani a változásokkal, de a mai 
napig sem tudta követni a szer
vezetünk a munkáltató új felál
lását. Az igazgatóság vezetésé
nek köszönhetően azonban ez 
nem okozott fennakadást a szak
szervezeti jogosítványok gya
korlásában. Voltak és valószínü
leg lesznek a jövőben is kisebb
nagyobb ellentéteink, de ezeket 
igyekszünk tárgyalóasztal mel
lett feloldani. A partnerkapcso-

al�_!ra jellemw: fontos - a mun
�avállalókat érintő - kérdések
ről a véleményünket mindig ki
kérik. Érdekvédelmi kérdések
ben egyébként jelentős segítsé
get nyújt a VSZ Központi Intéz
mények és Hivatalok Intéző Bi
zottsága. 

- Tudtommal, az igazgató
ság hoz tartozó egységeknél 
több VSZ alapsurvezet is mű
ködik. 

- Igen. Előswr az igazgató
sághoz csatolt területi közpon
tokban meglévő alapszervezetek 
helyzete okozott némi fennaka
dást. A korábban megválasztott 
üzemi tanácsok együttmüködé
se viszont jó példával szolgál, s 
mintegy „központi üzemi ta
nács"-ként müködik egy minden 
egységet képviselő - delegálás 
útján létrehozott- testület. 
Szakszervezeti oldalról is ebhez 
hasonlóan müködünk. A köz
ponti, a szegedi és a záhonyi szb
tagokból létrehoztunk egy koor
dinációs bizottságot. A végleges 
megoldást egy informatikai ta
gozat létrehozásában látnánk. 

- Az átsurvezés lezárultá
val ml okozza továbbra is a 
legtöbb gondot, feszültséget? 

- Az idei bérfejlesztés tag
ságunk többségét hátrányosan 
érinti. Az itt foglakoztatottak 

tudása - más speciális vasúti 
szakmákkal ellentétben - kül
ső vállalkozásoknál nem csak 
használható, hanem kifejezetten 
keresett is. A béreket ebhez a 
piachoz kellene igazítani és nem 
a vasúthoz, hiszen gyakran a leg
jobb szakembereinket csábítják 
el. A bértárgyalások kezdetén 
benyújtottuk bértarifa-módosító 
indítványainkat, de azokat, saj
nos, még szakszervezeten belül 
is rossz néven vették. Pedig a jó 
szakemberek megtartása minden 
vasutas érdeke lenne ... 

- Áz öniiiósulés i'oiyama
ta újabb v_áltozásokat sejtet. 

- A MA V-tól való végleges 
szervezeti elszakadás talán a 
béreket pozitívan érintené, de 
valószínűleg újabb foglalkozta
tási gondokat vetne fel. Bízom 
benne, hogy ha az igazgatóság 
gazdasági társaságba vitele fel
merül, ismét figyelembe veszik 
a szakszervezetek és az üzemi 
tanácsok javaslatait. Mint koráb
ban, ezután is minden igyekeze
tünkkel azon leszünk: az átme
net zökkenőmentesen menjen 
végbe. Reméljük, sikerül belát
tatnunk, hogy nem csak gazda
sági és pénzügyi elvárásokat, 
hanem a munkavállalók érdekeit 
is figyelembe kell venni a dön
tések meghozatalakor. 

- Mennyire támogatják az 
itt dolgozók a szaksurvezeti 
tisztségvisel6ket? 

- Az igazgatóság hatszázki
lencven munkatársából közel 
négyszázan szakszervezeti ta
gok. Sajnos az újonnan belépő, 
főleg diplomás fiatalokat nehéz 
azonban meggyőzni a belépés
ről. Hisznek az egyéni teljesítő 

képességükben és úgy gondol
ják: érdekeiket egyedül is érvé
nyesíteni tudják. Pedig ők is él
vez_ik a szakszervezet által elért 
eredményeket. Az összefogás 
s7.ámos esetben segítséget jelen
tene a sz.ámukra is. 

- A Magyar Vasutas szer
keszt6ségének figyelmét éppen 
Ön hívta fel a MÁV Informa
tika bemutatására. Mi volt ez-
1.el a célja? 

- Szervezési csoportvezető
ként dolgozom a cégnél. Nem 
csak a tisztségem, hanem a mun
kám során gyakran tapasztalom, 
hogy nem valamilyen rosszindu
latból ítélik meg tévesen a vas
utas kollégák a szakigazgatósá
gunkat és az ott dolgorok hely
zetét, hanem legtöbbször csak 
ismeretek hiánya miatt nem ala
kulhatott ki rólunk reális kép. 
Azt szeretném, hogy mindazok, 
akik a MÁV-nál bárhol számí
tógépekkel dolgoznak, minél 
jobban megismerjenek bennün
ket és a munkánkat. Az informa
tika alkalmazása során minden 
eddiginél jobban együtt kell dol
goznunk és ez csak akkor sike
rülhet, ha közös nyelvet beszé
lünk. 

- Mondana egy példát? 
- Nagyon sok pesszimista 

vélemény érkezik el hozzánk a 
SZIR leállása miatt. Olyan ez, 
mint amikor egy vonat megáll a 
nyílt vonalon. Az indulatokat 
ilyenkor legtöbbször nem a 
kényszerű várakozás elviselése 
szokta felkorbácsolni, hanem az, 
hogy az utasokat nem tájékoz
tatják. Az emberek, természete
sen, tudni szeretnék, hogy mi 
miért történik velük. Egy másik 
tipikus példa: a SZIR pillanat
nyilag nem tudja kezelni a kon
ténereket és a fuvarleveleket 
sem teljesen. Talán nem kritika
ként hangozna el ez a felvetés, 
ha tudnák, hogy az ilyen részle
tek kidolgozására a rendszer fej
lesztésének egy követkew fázi
sában kerül sor, ha a pénz is 
meglesz rá. Az itt dolgorok ko
moly kihívásnak igyekeznek 
megfelelni. Minden adottságuk 
meg van erre, de a sikerhez nem 
csak időre, hanem némi megér
tésre is szükségünk van. 

- Reméljük lapunk hozzá
járulhatott ehhez. 

1 INFORMATIKAI SZAKIGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA 
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A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének legutóbbi, májusi, kong
resszusán elfogadott határozatok szellemében a Szövetségi Tanács három 
alelnöki tisztség felállításáról döntött az ősz folyamán. Az MSZOSZ janu
ár 25-i ülésének döntése értelmében a korábban már megválasztott Vágó 
János a társadalombiztosítási, Wittich Tamás az érdekvédelmi és Rabi 
Ferenc a szervezetpolitikai feladatokat felügyeli. 

Wittich Tamás 
1948-ban született Budapesten. Közga7.dász. A Marx Károly Köz

gazdasági Tudományegyetem lparszak vállalati gazdaságszervező 
szakágazatán 197 5-ben diplomázott. 

A Papíripari Vállalatnál, valamint a Könnyűipari és Szervezési 
Intézetben dolgozott, majd 1978-tól a Ruházati Dolgozók Szakszer
vezetében dolgozik. 1985-ben e szakszervezet közgazdasági titká
rává, 1994-ben pedig fötitkárá választották. 

Három éve vezeti az MSZOSZ bér- és munkaügyi kollégiumát, s 
ellátja az Érdekegyeztető Tanács bér- és munkaügyi bizottsága mun
kavállalói oldalának ügyvivői feladatát. Szakmai publikációi bér
és munkaügyi témákhoz, a középszintű kollektívszerződés-kötés
hez és a minimálbérek szerepéhez kötődik. Nem tagja politikai párt
nak. 

Rabi Ferenc 
1955-ben született Sajóecsegen, Borsod-Abaúj-Zemplén megyé

ben. Népművelő-könyvtár szakos diplomája van. Sajószentpéteren 
a Bányászszakszervezet által működtetett Petőfi Művelődési Ház
ban kezdett dolgozni, majd azt követően a Borsodi Szénbányák 
Vállalat Szakszervezeti Bizottságán. 1988-tól dolgozik a Bányász
ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségében Budapesten, 1993-
tól annak alelnökeként. 

Folyamatosan részt vett az MSZOSZ alapszabályának, szervezeti 
struktúrájának kialakításán dolgozó munkabizottságokban, szakszer
vezeti művelődési intézmények tevékenységének koordinálásában. 
Több művelődési célokat szolgáló szakszervezeti alapítvány, egye
sület megalapítását kezdeményezte. Politikai pártnak nem tagja. 

Dr. Vágó János 
1957-ben született Budapesten. Felsőfokú végzettséget a buda

pesti EL TE Állam és Jogtudományi Karán szerzett. 1977-től a 
Monimpex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozik. 1986. október 1-
jétöl a KPVDSZ külkereskedelmi titkárság vezetője. 

1989. december 3-tól a KPVDSZ-Jogutód Kereskedelmi Szakszer
vezetek Szövetsége főtitkára, valamint ezzel egy idejúleg, s ennek 
egyik tags1.ak.szervezetének, a Külkereskedelmi Dolgozók Szakmai 
Szakszervezete titkára 1s. Az egyesülő kereskedelmi szakszerveze
tek 1993. áprilisi kongresszusán megválasztották a Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezete általános elnökének. 1993. decem
ber 1-jétöl az MSZOSZ alelnoke. A szövetségi tanács 1996. január 
25-ei ülésén a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat megüresedett el
nöki tisztségére jelölte. 
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TANÚSÍTVÁNY 

A TÜV-Zertifizierungsgemeinschaft e.V 
ezúton igazolja, hogy a 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

Szombathely 
Magyarország 

a/az 
Gtpészetl 1tkall'úzek, ac61 •• alumlnlumuertlezetek 
gy6rü11, vasúti JArmOvek, hajtómOvek, dlzelmotorok 

J1vltá11 ti korszerOaltn• 

érvényességi területen minőségbiztosítási 
rendszert vezetett be és alkalmaz. 

Egy audit során, melynek jelentés száma: 5683 

bizonyítást nyert, hogy a rendszer megfelel a 

DIN ISO 9002/ EN 29002 

Bonn, 1995.11.13. 

TUV CERT elnökng 

szabvány követelményeinek. 

A tanúsítvány érvényes 
1998. szeptember -ig 

A tanúsítvány jegyzékszáma: 
75.100.5683 

-
A 

IUROQUA 

BudepNl.1995.11.13. 

TUV Aheinland EUROOUA KII. 
TÜV Cl!RT .... úel!Ollelye 

Január 23-ai döntések 
A debreceni járműjavító 
volt óvodájának eladásáról 

A MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa (KÜT) 
legutóbbi ülésén az együtt döntési jogkörbe tarto
zó Debrecen Járműjavító Oum volt óvodájának 
épületének eladásáról szóló előterjesztéssel 
foglalkozott.Miután meghallgatta a debrecení jár
műjl!vító üzemi tanácsa elnökének a véleményét, 
a KUT egyhangúlag úgy döntött, hogy nem ért 
egyet a létesítmény e/adásával. Ugyanakkor fel
kéri a munkáltatót, hogy vizsgálja meg az eddigi 
bérleti szerződés felbontásának lehetőségét és az 
épületet további hasznosításra adja át „A vasút a 
gyermekekért" Alapítvány kezelésébe. 

A testület üdvözli az 1996-1998-ra vonatkozó 
humáostratégiai elképzeléseket, mert több konk
rémmot tartalmaz, mint az 1995-ös elképzelés. Fi
gyelembe veszi az 1995 decemberében kötött meg
állapodúolcat, a bér és a foglalkoztatási kérdése
ket hároméves időtartamra. A tervezet szerint a 
MÁV munkaválJalói körében 4,2 százalék az ál
lami felsöfolcú végzettséggel rendelkezők· aránya, 
amelyet az időszak végére növelni kell. Ezen be
lül is kívánatos a közgazdász-pénzügyi szakembe
rek képl.ésének elősegítése. Fontos követelmény 
lesz az időszak végére a nyugati nyelvek-elsajátí
tása és a számítógépes ismeretek a kor színvona
lára emelése. 

A szociális jóléti kérdésben a tervezet nem nagy 
átfogó programokat, hanem kisebb konkrét pro
jekteket tartalmaz a tervektől a megvalósításig. 

�z Oktatási Szakigazgatóság felállítása után a 
KUT újra napirendre tűzi az 1996-os oktatási -
�épzési tervet. 

Vélemény a humánstratégiai tervezetről 
A KÚT megtárgyalta - a véleményezési jog

körbe tartozó - humánstratégiai tervezetet, va
lamint az 1996. évi oktatási- és képzési tervet. 

b NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK d 
NORVÉGIAI TAPASZTALATOK (NEGYEDIK, BEFEJEZŐ RÉSZ) 

Képzés és tájékoztatás 
tal ajánlott munkavállaló
kat sokkal szívesebben fog
lalkoztatja. 

Szakszervezet, sajtó, 

Azokban az országok
ban, ahol az elmúlt évti
zedekben töretlenül fej
lődhetett a demokrácia 
és a szakszervezeti moz
galom, érdeklődéssel és 
segítő szándékkal figye
lik a kö:zép-kelet európai 
országok érdekegyezte
tési eredményeit. E segí
tőszándék megnyilvánu
lásaként a Norvég Szak
szervezeti Szövetség ta
nulmányútra hívta meg 
a Magyar Szakszerveze
tek Országos Szövetsé
géhez tartozó tagszerve
zetek tizenkét munka
társát. A november végi 
egyhetes kinttartózko
dásunk alatt szerzett ta
pasztalatok témáit (a 
háromoldalú érdek
egyeztetés, a felnőttokta-

• ARSKATALOG • IKKE KAST• ARSKATALOG • IKKE KAST hatalom 

tás, a kollektívszeri.ődés
kötés) a Magyar Vasutas 
legutóbbi lapszámaiban meg
írtam. Most a hazai gyakorlat
tól szemléletében és a pénzügyi 
feltételeiben rendkívül eltérő 
példákat szeretnék bemutatni, 
amelyek hosszabb távon ná
lunk is példaértékfiek lehet
nek. 

Szakszervezeti képzéssel 
a munkanélküliség ellen 

Norvégiában a papír és nyom
daiparnak nagy hagyományai 
vannak. A Nyomdász Szakszer
vezet százharminc éves múltjá
val az egyik legrégibb munkás
egyesület. A számítástechnika 
robbanásszerű elterjedése és a 
nemzetközi piacok kitárulkozá
sa azonban a norvég nyomdákat 
is új kihívások elé állította. Erre 
utal az a tény is, hogy az elmúlt 
öt évben öt nagy nyomdaipari 
vállalkozás ment csődbe, ami a 
munkahelyek tömeges megszű
nését vonta maga után. Ez a 
helyzet, természetesen, a szak
szervezeteket is új helyzet elé 
állította. Az elbocsátott szakem
berek többsége nem tudott újra 
elhelye:zkedni. Az általánosan jó 
gazdasági helyzet ellenére sem 
tudták a nyomdúzok foglalkoz
tatottságát javítani. A kényszer
helyzetben hamar felismerték, 
hogy a munkanélkülieknek 
egyedüli esélyt az átképzés 
nyújthat, hiszen az új technoló
giát működtetni képes felkészült 
szakemberekre továbbra is szük
ség van. A szakszervezetek kez
deményezésére a munkaadókkal 
együtt létrehoztak egy tovább
képző központot. Itt viszont túl
zottan elméleti oktatás folyt, 
ezért ez nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. 

Az addigra felhalmozódott ta
pasztalatok alapján a Nyomdász 
Szakszervezet egy önálló iskolát 
hozott létre. Az új intézmény ve
zetőjéül egy munkanélkülit kér
tek fel. A tanulás technikai fel
tételeit, hogy biztositani tudják 
(például swnítógépeket kelJett 
venniük), a szakszervezet elad
ta Oslo központjában lévő szék
házát és egy nagyobb épületet 
vásárolt a külterületen. 1991-ben 
ofég csak egy tanár tartotta a tan-

folyamokat. Az iskolának hamar 
jó híre kelt, hiszen az itt végzet
tek kivétel nélkül el tudtak he
lyezkedni. Azóta szinte özön
lenek a jelentkezők. Kapacitás
gondokkal küzdenek, mert a ki
lenchetes kurzusokon egyszerre 
csak tizennégy szakembert tud
nak továbbképemi. Az évek so
rán eljutottak odáig, hogy ma 
már nem csak munkanélkülieket 
oktatnak. Az állami átképző 
központok tanfolyamain a le
morzsolódás eléri a hetven szá
zalékot. A nyomdász szakszer
vezet tanfolyamát ez idáig min
den beiskolázott hallgató elvé
gezte. Időközben fejlődött maga 
az iskola is. Ebben a szakszer
vezeti továbbképző központban 
négy tanárt és egy adminisztrá
tort foglalkoztatnak. Ez azért ér
dekes, mert a nyomdász szak
szervezeti központnak összesen 
négy főállású munkatársa van. 

Az iskola működésének felté
teleit eleinte kizárólag a szak
szervezet finanszírozta. A hall
gatók csak egy jelképes összeg
gel járultak hozzá a képi.és költ
ségeihez. Az átképi.ést szakszer
vezeti szolgáltatásként nyújtják 
(mert Norvégiában a munkanél
külivé vált nyomdúzok többsé
ge továbbra is szakszervezeti tag 
marad!). 

A munkaadók felismerték, 
hogy a norvég nyomdaipar ak
kor tud a nemzetközi piacon 
fennmaradni, ha lépést tartanak 
a kor technikai színvonalának 
emelkedésével, amelyet csak 
naprakész ismeretekkel rendel
kező szakemberek tudnak bizto
sítani. Nemrégiben létrehoztak 
egy alapítványt, amelyen ke
resztül az iskola működtetésébe 
nem csak a nyomdaipari válla
latok, hanem az állam is be tud 
kapcsolódni. Az együttműködés 
eredményeként minden kurzus
ra néhány dolgoi.ót a vállalatok 
iskoláznak be. A támogatás mér
tékéről _pedig minden évben kol
lektív szerződés keretében álJa
podnak meg. A nyomdász szak
szervezet iskolájában végzette
ket a legjobb szakemberek kö
zött tartják számon. A legtöbb 
vállalat e7.ért a szakszervezet ál-

Norvégiában - akár
csak nálunk -- a szakszer
vezeti tagok és tisztségvi
selők tájékoztatására az 
írásos formákat alkalmaz
zák legszívesebben. A 
Norvég Szakszervezeti 
Szövetség (LO) infom1áci
ós osztályának vezetöjétöl 
megtudhattuk: Norvégiá
ban harminchét munkás
mozgalmi újság jelenik 
meg rendszeresen. A szö
vetség lapját az  LO 
Aktue/1-t kéthetente ötven
ezer példányban eljuttatJák 
minden tisztségviselő la
kására. A szakszervezeti 
újságokat készítő szer
kesztőségnek ötvennégy 

főállású munkatársa van. Annak 
ellenére, hogy a szakszervezeti 
lapokat (központit és a szak
maiakat egyaránt) tagdíjból tart
ják fenn, a lapokat a szabad szel
lemiség jellemzi. Az újságban 
megjelenő cikkeket az újságírók 
szabadon formálják, így gyakran 
ilJetik bírálattal is a szakszerve
zeteket. Mindez tudatos szak
szervezet-politika eredménye, 
hiszen a lap iránti érdeklődést 
kizárólag ez a szabad szellemi
ség képes felébreszteni. 

A szakszervezet - a saját ki
adású orgánurnokon kívül az or
szágos sajtóban és a nagy elekt
ronikus hírközlő rendszerekben is 
nap mint nap jelen van. Még az 
északi országokban is kivételezett 
helyzetben van az LO. A napon
ta megjelenő százharmincöt na
pilapból húszban többségi tulaj
donuk van. Ezentúl 25 helyi rá
dióállomás teljes, és egy orszá
gos televíziós csatorna tulajdoná
nak húsz százalékát tudhatják 
magukénak. A norvég sz.alcszer
vezetek egész Európában egye
dülálló információs arzenáljában 
még a hivatalos Távirati Iroda 
résztulajdona is szerepel. 

Miért költenek ilyen sokat a 
tájékoztatásra? Megfogalmazá
suk szerint: folyamatos a küzde
lem a megtermelt javak felosz
tásáról a töke és munka oldalán 
állók között. A „töke" nagyon 
sokat költ agitációra, el.ért lépést 
kell tartani vele. A szakszerve
zeti tájékoztatás a legfontosabb 
eseményekről gyorsan, hitelesen 
és lehetőleg háttér-információk
kal együtt igyekszik eljuttatni a 
tagokhoz a szervezet vélemé
nyét. A legmegfelelőbb módsze
rek feltárásához kutatási mód
szereket alkalmaznak. A szak
szervezeti sajtóban megjelenő 
témákat is ennek megfelelően 
állitják össze. Napjainkban a 
foglalkoztatásra, az egyenjogú
ságra és a környezetvédelemre 
koncentrálnak. A sajtó kiemelt 
szerepet játszik a szervezetépí
tésben is, hiszen Norvégiában a 
szervezettség fenntartásához 
évente ötvenezer új tagot kelJ be
szervemi, elsősorban a fiatalok 
köréből. ksz. 
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MUNKA VEDELEM j 
SZAKSZERVEZETE� ÜZEMI TANÁCSOK, 
MUNKA VÉDELMI KEPVISELÖK 

Miben segíthetik egymást? 
A MÁV Rt. Központi Munkavédelmi B17.0ttdgához befutott jel
úsek, amelyeknek többsége a munkahelyi munkavédelmi kép
viselőktől származik, arra engednek következtetni, hogy a kép
viselők nem kapják meg a kellő segítséget a régebb óta mfiködő 
partnerképviseletektől (szakszervezetek, üzemi tanácsok). Pe
dig erre az együttmíiködésre szükség lenne a munkavállalók 
munkaviszonyát érintő kérdésekben. Így eredményesebbé vál
tozhatna a Munka törvénykönyve és az 1993. évi XCIII. Mun
kavédelmi törvényben biztosított jogosítvány9.k gyakorlása. 

Miben segíthetik egymást a szakszervezetek, Uzemi Tanácsok és 
a munkavédelmi képviselök (bizottságok)? Célszerűnek látszik, hogy 
a három képviselet - miután eldöntötte együttmüködése kereteit 
- ezekröl alakítaná ki álláspontját, és ezeket megállapodásban rög
zítené. A megállapodásban a felek elsösorban az információcserére 
vállaljanak kötelezettséget. Ezen belül: a birtokukba jutott olyan 
információkat, amelyek a munkavállalók munkaviszonyát érintik, 
megosztják egymással (titoktartás megtartása mellett). Fontos: a 
munkavállalók nagyobb számát érintö tervbe vett intézkedésekröl 
idöben kölcsönösen tájékoztassák egymást. A tájékoztatást, az in
formációcserét nem feltétlenül szükséges írásba foglalni. (Lehet az 
szóban, egymás testületi ülésein is közölni.) 

Mindhárom fél számára a törvények széles körű felhatalmazást 
biztosítanak az élet- és munkakörülmények alakításában. Ellenör
zést végezhetnének ezekröl. Ezt a tevékenységüket is összehangol
hatják oly módon, hogy megállapodnak: a munkáltatóval szemben, 
a törvények által biztosított eljárást nem kezdeményeznek anélkül, 
hogy erröl egymást ne tájékoztatnák. 

A munkavállalók javát, de ugyanúgy a munkáltatók érdekeit is 
szolgálja az együttműködés az egészséget nem veszélyeztetö és a 
biztonságos munkavégzés kérdéseiben. Ide tartozik a kol/ektívszer
zödés-kötés, vagy annak módosítása. Indokolt a vélemények össze· 
hangolása a munkavállalók érdekeit érintö belsö szabályzatok, uta
sítások kiadása elött. 

Hasonló módon járjanak el, ha a munkavállalók nagyobb csoportját 
(25 százalék, vagy 50 föt) érintö munkáltatói intézkedéseket hoz
nak, amely a munkakörülmények jelentös változásával jár. 

Természetesen, a fentiek nem ölelik fel az együttmüködési meg
állapodás teljes körét. Ezen túlmenöen a helyi sajátosságok, körül
mények még számos területen kínálnak megállapodási lehetöséget, 
amelyeket nem szabad kihagyni. 

Az idö sürget. A munkavédelmi képviseleti rendszernek lassan 
már egy éve gördülékenyen kellene müködni ... 

Pásku Jenő 
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- NEVELOOTTHONOK -

A Magyar Államvasutak- a szegénység kénysure és a szol
gálat ellátása teremtette igény alapján - már a múlt szá
zad végén létrehozta első gyermekintézményelt. Az évszá
zados múltra visszatekintő nevelőotthonok a történelem 
során mindig megbízható támaszt nyújtottak a 
vasutascsaládoknak. A MÁV Rt. a gyermek.intézményeinek 
mfiködtetésére létrehozta a „ Vasút a gyermekekért" Ala
pítványt. A Magyar Vasutas sorozatot indít azzal a céllal, 
hogy megismertesse az alapítvány vasutas diikotthonait. 
Reméljük ezzel � hozzájárulhatunk az adakomi szándéko
zók táborának súlesítéséhez. 

Kaposvár 
Vajon miért éppen Somogy vármegye székhelyére esett az állam

vasút választása az ÚJ, a második nevelö-tanintézet felállításakor? 
A válasz igen természetes és egyszerű: egyrészt azért, mert a város 
megértö közönsége és vezetése itt volt a legelözékenyebb, a legada
kozóbb, másrészt azért, mert kellemes, egészséges környezete, klí
mája van, mert közel esett Horvátországhoz, ahol igen sok magyar 
vasutas teljesített szolgálatot. 

1897. szeptember 10-én a Kaposvári MÁV Neve ló- és Tápintézet 
me_gnyitotta kapuit a vasutasgyerekek serege elött. 

Es jöttek! Jöttek az ország elhagyatott vidékeiröl, örházakból, 
horvátajkú községekböl, és mindenhonnan, ahol a szegénység, a 
szolgálat ezt követelte meg. 

A felvettfiúnövendékek az intézettöl kaptak egy téli köpenyt, egy 
zubbonyt, egy téli és egy nyári nadrágot egyenruhaszabásban és 
egy pár cipőt. Kaptak továbbá egy zubbonyból és nadrágból álló 
nyári öltözetet, amit a szünidöre haza is vihettek. Fehérneművel a 
szülök látták el a gyerekeket. Évi 20 korona ellátási díj ellenében 
120 koronát költhetett az intézet minden gyerekre. 

1953-ban lányok kerültek a nevelöotthonba, 1971-ben pedig koe
dukált óvodával bövült. 1983-84-töl a középiskolások is helyet kap
tak, így az a hely1.et állt elö, hogy 3-18 év között minden korosz
tállyal foglalkoztak a nevelök. Egy épületen belül ez nem jelentett 
kis feladatot, hiszen teljesen más egy 3 és más egy 18 éves gyerek 
napirendje, ellátása, igénye. Ráadásul a házon belülre általános is
kola költözött be. 

A huszonhat tagú nevelötestület jelenleg 180 gyerek gondját vise-
li. Mindegyiknek ismerik a nevét, a keresztnevükön szólítják öket. 
Szinte úgy élnek, mint egy nagy család. Szemnyílástól szemhunyá
sig megpróbálnak átadni mU1dent, ami később az életben hasznos 
lehet. Nincs a pedagógusok között egyetlen szakképzetlen sem. Mind 
azért dolgozik, hogy a hétköznapokon a munka, a sport, és az egész
séges életmód ne csak jelszó, hanem valóság is legyen. Tartanak 
kondicionáló edzéseket, fözötanfolyamokat. látogatják saját könyv
tárukat, s nem hiányzik egyetlen hálószobából sem a televízió. Fel
jövöben van a kézilabdacsapat, s rajthoz állnak a tömegsportban a 
pulik és a tehetségesek is. Hetente lehet teniszezni és indulnak rend
szeresen tánctanfolyamok is. A majorett-csoportjuk már sok helyen 
szerzett hírnevet az otthonnak. A szabadidös tevékenységek, termé
szetesen, a tanulás után következnek, hiszen nem mindegy, ki hogy 
végez az iskolában. Jól müködik a gyerekek önkormányzati munká
ja. A gyertyafényes ünnepek áhítata egy pillanatra feledtetik a hét
köznapokat. Ilyenkor szívesen emlékeznek vissza régi tanulótársa
ikra, akik ma már felnőttek, söt közülük többen hírességek is, mint 
Pogány Judit színmüvésznő vagy Fodor András költő. Pogány Judit 
többször ellátogat az Otthonba, és müsort ad a gyerekeknek. Ter
mészetesen, jönnek mások is, fötanácsosok, jogászok, orvosok és 
még ki tudja mennyi hivatás képviselöi. Mind itt végeztek és jól
esik nekik is, hogy régi otthonuk egyre szebb és eredményesebb. 
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A helyes életvezetésról A cukorbetegek helyes 
életmódjáról A vasúti szolgálat foko:zottan 

igénybe veszi a szervezetet. 
Hatványozottan vonatkozik ez 
bi:zonyos napszakokra, csúcs
forgalmi időszakokra, bonyo
lult Időjárási viszonyokra. 
Nem közömbös tehát az, hogy 
a vasutas dolgozók mennyire 
kipihenten, avagy éppen mi
lyen fáradtan kezdik el a mun
kát. 

A kifáradás fiziológiai álla
pot, míg azt a normális kipihe
nés követi. A kimerülés a kifá
radás felsö határát jelenti. Amíg 
a kimerülést a normális kipihe
nés követi, ez nem hat károsan 
a szervezetre, de a túleröltetés 
már igen. Kóros folyamatnak 
tekinthetö, amikor a kímerítö 
tényezök napról napra felhalmo
zódnak. A [áradásnak tulajdon
képpen három formája van: fi
zikai, szellemi és (emocionális) 
érzelmi. Ezek az esetek többsé
gében keverten jelentkeznek, 
más alkalmakkor valamelyik 
túlsúlyban van. 

A fizikai behatásokat illetöen 
a vasút területén a zajhatás, a 
vibráció, a höhatás, huzamos 
idön át való egv helyben tartóz
kodás, a levegö szennyezettsége 
szerepelhetnek. Szellemi ténye
zöként, a fáradás létrejöttében a 
közlekedésben közvetlenül fog
lalkoztatottaknál nagy szerepet 
játszik a tartós figyelem, a mű
szerek kezelése. Erzelmi ténye
zöként a forgalmistáknál a for
galomirányítás, sorompó-, vál
tókezelöknél a rájuk háruló fel
adat veszélyességének a tudata, 
a munka közben fellépő negatív 
élmények, hol tartós, máskor 
rövidebb-hosszabb ideig tartó 
stressz formájában. 

Ha valaki már eleve fáradtan 
kezdi el a vasúti szolgálatát, 
magától értetödö, hogy a fáradt
ság jelei, annak következményei 
még kifejezettebben fognak je
lentkezni, s így a mozdonyveze
tölcnél például a vezetés közbe
ni ébersége, figyelmének tartós
sága és összpontosítása bizony 
észrevehetöen csökken, s ezál
tal a balesetveszély lehetösége 
fokozottabban fennállhat. 

Három tényezöre kell felhív
ni a figyelmet, amelyek a fára
dás létrejöttében szerepet játsz
hatnak, nevezetesen az alvásra, 
a tv-nézésre, valamint a helyte
len gyógyszerfogyasztásra. 

Amint említettem, a fáradás 
f iziológiás, normális állapot, 
amely bárkinél jelentkezhet, 
amíg azt a teljes kipihenés kö- . 
veti. Ebben, természetesen, ben
ne foglaltatik a teljes értékű nyu
godt alvásnak a szükségessége. 

Nagyon fontos, hogy a napi 
munkájában elfáradt ember idó
ben feküdjön le, hogy biztosítva 
legyen a legalább 7-8 órai nyu
godt, mély alvása. A mai neuro
elektrofiziológiai kutatások bir
tokában már nagyon jól tudjuk, 
hogy az alvásnak több szakasza 
van. Ezek a szendergés, a felszí
nes alvás, a mély alvás, majd 
ismét a felszínes alvás, szender
gés. Az idegrendszer és az egész 
szervezet regenerálódása, fel
frissülése miatt fontos, hogy a 
szervezet mielöbb eljusson a 
mély alvás állapotába és ez a 
mély alvás minél hosszabb ide
ig tartson. Az az egyén, aki ké
sön vacsorázik, nehéz ételt fo
gyaszt, majd utána azonnal le
fekszik, nehezen jut el a mély 
alvásig, s a felszínes alvás fo
kán maradva nyugtalanul alszik, 
forgolódik, álomképei vannak, s 
reggelre szinte fáradtabban éb
red, mint amikor lefeküdt. 

Itt kell mindjárt kitérnem a tv
nézésre is. Az egyértelmü, hogy 
a televízió hatalmas fejlödését 
jelenti a tudománynak, s ennek 
birtokában az emberiség az is
meretanyagok sokszorosának 
élvezője lehet. Egyröl azonban 
nagyon sokan megfeledkeznek, 
vagy nem is tudják a jelentősé
gét. Ez pedig a televízió helyes 
nézése. Az a személy, aki napi 
munkája után hazamegy, bekap
csolja a televíziót és a müsorzá
rásig a sötét szobában közelről 
nézi a képernyőt, több károsító 
tényezőnek teszi ki magát. A 
legértékesebb alvási idó ugyan-

is az esti, kara éjszakai alvás. 
Ha valaki a sötétben, közelröl 
nézi a képernyöt, annak az ideg
rendszerét is erösen igénybe ve
szi. Nem egy esetben megbete
gedést idézhet elő. 

A harmadik tényezö, a gyógy
szerek helytelen és túlzott fo
g_vasztása. Az indokolatlan és 
túlzott mértékü gyógyszerfo
gyasztás, azon belül is elsősor
ban a személyiségre közvetlenül 
ható altatók. nyugtatók. izgató
szerek, fájdalomcsillapítók for
galmának ugrásszerű emelkedé
se riasztó képet mutat. 

Nem egy esetben megnyúlik 
a cselekvési reílexidö, csökken 
a figyelem tartóssága, aluszé
konnyá válik az egyén. Klinikai 
gyakorlatból eredö tapasztalata
im alapján azokat a gyógysze
reket, amelyek a központi ideg
rendszerre mellékhatásokat ki
váltó befolyással vannak, vas
utas dolgozóinknál, ezen belül a 
közlekedésben közvetlen foglal
koztatottaknál, csak elözetes fi
gyelmeztetés után írjuk fel. Az 
illetö személyt minden esetben 
figyelmeztetni kell a mellékha
tások vesi.élyeiröl, s a gyógyszer 
alkalmazhatóságának idejéröl. 
Nem is beszélve a gyógyszerek 
különös veszélyéröl, ha netán az 
illetö alkoholt is fogyaszt a 
gyógyszerfogyasztással egyide
jüleg. Ez különös veszéllyel, 
nem egy esetben életveszéllyel, 
söt halálos szövődménnyel 1s 
Járhat. 

Amennyiben indokolt, a 
gyógyszerszedés idejére az adott 
személyt átmenetileg el kell ta
nácsolni a munkakörének gya
korlásátó 1. 

Most nem tértem ki az idójá
rás-változás és a fáradás közöt
ti összefüggésekre, amelyröl 
ugyancsak sokat lehetne beszél
ni. Mindenesetre az idöjárás
változás fáradást okozó hatását 
is lényegesen jobban elviseli az 
ember. akinek harmonikus. ki
egyensúlyozott az életvezetése, s 
aki a rendszeres alvás, testedzés, 
a normális étkezés, az alkohol
és lehetöleg a nikotinmentes élet 
híve. 

Dr Rábai Kálmán 
vezető főorvos 

MÁV Központi Rendelőintézet 

A Vasutas Cukorbetegek 
Egyesülete még tavaly, év vége 
előtt, tartotta meg küld6ttköz.. 
gymését. A kör.ell150G fis tag
sággal rendelkez6 azerve:ut 
veutősége elhatározta, hogy a 
vasutas cukorbetegek riaúre 
széles körii életmódprogramot 
indít ez évben. A közgyíilés 
kedvezőnek és hasznosnak ítél
te az elmúlt két évben végutt 
munkát, amit egyrészt a sur
vezet erősítése, a taglétszám 
gyarapítása területén fejtett 
ki. Az egyesület tevékenységé
hez szükséges anyagi és pénz.. 
ügyi feltételeket sikerült olyan 
mértékben megteremteni, ami 
a további eredményes munká
hoz szükséges fedeutet bizto
sítja. 

Az egyesület országos elisme
résének bizonyítéka a támoga
tók széles köre. Ezek sorába tar
tozik az Országgyülés Társadal
mi Szervezetek Költségvetési 
Támogatási Bizottsága, amely 
500 OOO forintot szavazott meg 
a benyújtott pályázatra. Hason
ló _!Dódon az Egészségbiztosítá
si Onkormányzat Egészség Koc
kázatkezelö pályázati rendszeré
hez küldött pályázatra 250 OOO 
forintot bocsátott az egyesület 
rendelkezésére. Ezek az össze
gek elsösorban a diabétesz élet
mód terjesztésére, cukorbetegsé
gek, szövödményes, járulékos 
megbetegedések megelözésére 
kerülnek felhasználásra. A 
gyógyszergyártó cégek is jelen
tös adományokkal segítik az 
egyesület tevékenységét. Támo
gatásukkal cukorbetegséggel 
foglalkozó népszerű kiadványo
kat szereznek be, amelyeket tag
jaink között propagálunk. A 
GySEV, a MAV többségű kft.
k, és például a VSZ anyagi és 
erkölcsi segítsége jól szolgálja 
az egyesület munkáját. 

Az egyesületnek tíz tagcsoport
ja életképesen működik. A legtöbb 
helyen szalivrwsok segítik a cukor
betegek között végutt oktató-neve
lö munkát. A cukoibetegek kfüötti 
felvilágosító munka elsősoiban a 
klubélet keretein belül valósul meg. 
A klubnapokon nem csak orvosi 

előadások hang7.anak el, hanem 
/culll,rális rendezvényekre i s  sor 
kerül Reodsmeselc a műveltséget 
gynphó kirándulások, onzágjá
niu. Ennek költségeit részben az 
egyesüld, részben a tés2.tvevcic i,
de:zik Tapamal;f;>lc szerint a sors
társak közösségi szellemét erositik 
e2dc a rendezvények. Az egyegjJet 
munkája egyre össutettebb, a 
va.uasszülők cukorbeteg gyenne
keire � kiterjoo. Például a múlt év
ben több tunn�ban kerüh sor ezek
nek a gyerekeknek az üdültetésére 
az egyesület támogatásával. Erre 
ebben az évben is sor kerül. Sőt feb
ruári>an a MÁV Alkalmazottak E/só 
Segély Egyesülete, Rudolf Biztosí
tó lámogati&ival 23 vasutas-culcor
beteg gondozással, oktatással egy
bekötött üdültetésének szervezése 
befejez.ődött. Az üdültetésben részt 
vevők 6000 forint lámogéŰst kap
nak fejenként. A gyermekek egy Ié
sze lx>lland meghívBa Hollaldiá
ba1 üdülhet. 

A feszes, jól átgondolt gazdál
kodás lehetövé teszi méröműsze
rek, oktatótáb/ák MÁV Közpon
ti Cukorbeteg Gondozó beszer
zésének támogatását. Ezen be
lül kerül sor a kísérleti konyha 
költségeihez történö hozzájáru
lására, szakkönyvek beszerzésé
re, kísérleti gyógyszerek finan
szírozására. Mindezek úgy vál
hattak lehetövé, hogy az egye
sület rezsire, személyi kiadások
ra, minimális összeget fordít. Ez 
köszönhető a vasúti egészség
ügyi szerveknek, a MÁV Rt. 
szolgálati fönökségeinek, a Vas
utasok Szakszervezetének, 
amely helyet adott a bejegyzés 
utáni müködéshez. Az eredmé
nyes munka alapját elsösorban 
azok a lelkes sorstársak adják, 
akik önzetlenül, minden ellen
szolgáltatás nélkül végzik mun
kájukat. Az egyesület várja so
raiba a vasutas-cukorbetegek 
húszezres táborát. Közösségi 
összefogással még több ered
ményt tudunk elérni javukra, el
sösorban a társadalmi hátrányok, 
megkülönböztetések felszámo
lása területén. 

P. J. 

, , , 
KESZENLETIDEJERE 

Az 1995. évben folytatott bértárgyalásokról 
A VSZ tárgyalási magatartása (megfejtés: vízszintes 1., függőleges 10., 14.). 
1998. december 31-ig érvényes nagy jelentőségű (megfejtés: függőleges 5., 

folytatása a vízszintes 21.). 

Vízszintes: 1. Megfejtés. 
Folytatása függ. 10., 14. 10. 
Fér fi név 12. TITÓ része. 13. 
Erögép. 15. Gyermekintézmény. 
16. Egyházi cím. 17. Hibáztat. 
19. Helyhatározó rag. 20. Kalap 
része. 21. Megfejtés. A függő
leges S. folytatása. 22. Néma 
méreg. 23. Fa „bör". 24. Más
salhangzó kiejtve. 25. Egyik 
szülö. 27. Jókedvü. 28. Rosál 
páratlan betűi. 29. Irén egyne
mü betűi. 30. Küzdötér (ék. h.) 
31. Ötórai ital. 32. Lángol. 33. 
Mona ... 34. Sertés hímje. 35. 
Foszfor. 36. Kerti növény. 38. 
Portugál kikötöváros. 40. Római 
öt. 41. Legelő. 44. Majdnem 
kód. 45. Kérdöszócska 46. Eu
rópa Kupa. 47. Pipa alkatrésze 
(+ ék.) . 49. Bizony ómagyarul. 
50. Címerállat. 

Függőleges: 1. Névelö. 2. 
Viktória. 3. Téli sportág. 4. Len
gyel pénznem. 5. Megfejtés. 
Folytatás vízszintes 21. 6. Be
tűt ró. 7. Gábor Dénes. 8. Majd
nem gróf. 9. Osztrák gépkocsi
jel. 10. Megfejtés. Vízszintes 1. 
folytatása. 11. Szeparí.lban van. 
12. Nem nyugodtan. 14. Meg
fejtés. A vízszintes 1. folytatá
sa. 15. Fúvós agyaghangszer. 
17/A. Görög betü. 18. Alleg
roban van. 23. Becézett Károly. 
26. Színesbörűek. 31. Sokáig 
eláll. 34. Knock out. 37. Földön 
kívüli. 38. A fáraó c. könyv író
ja. 39. Állóvízre. 42. Dísze. 43. 
Női név. 47. Klór. 48. Mér
tékegységrendszer. 

ÖSS7.eállitotta: Bánmgl Jómf 
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Előzö lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfcjt6sc: Smz
ötven éves a magyar vasút, Baross Gábor, Súchenyi lstvén, Eiffel 
Gusztáv. 
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A gazdasági társaságok 
figyelmébe! 

A Magyar Vasutas, korábbi ígéretéhez híven, új szolgáltatással 
igyekszik segíteni a vasúti tevékenységet végr.ő gazdasági tána
ságok tevékenységét. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvény
tánaság (MEHIB Rt.) felajánlásának köswnhetően a Világbank, 
az EDA és az EBRD által finanszírozott vasúti jelleg(( beruhá
zásra, áruszállításra és szolgáltatásokra kiírt nemzetközi pályá
zatokat közlünk. 

Bulgaria 

RAILWAY REHABILITATION PROJECT 
Nemzetközi versenytárgyalásokat fognak hírdetni a következők 

beszerzésére: 
- 26000 tonna S-49 vasúti sín, 
- 24000 tonna UIC-60 vasúti sín a ho:u.ájuk szükséges szerelvé-

nyekkel, 
- sínhegesztö berendezések, 
- húzott vasalás beton aljakhoz, 
- pályakarbantartó berendezések, 
- vezetési információs rendszerek, beleértve: teheráru kezelése, 

utastájékoztatás, pénzügyi-igazgatási rendszerek, adathálózat fejlesz
tése, 

- szakképzési program. 
Az ajánlati felhívásokat (bolgár és angol nyelven) a helyi sajtó

ban fogják megjelentetni. Érdeklődők írásban történő jelentkezését 
várják. További felvilágosításért forduljanak a megadott címre. 

Kapcsolatfelvételi cím: 
Mr. Yordan Mirchev, Deputy Director General. Bulgarski 

Darzhavni Zheleznici. 3, !van Vazov Street. Sofia 1080, Bulgaria. 
Tel: (359-2) 76-561 (Deputy Director General), 876-983 (Project 
Implementation Unit). Fax: (359-2) 874-541 (Deputy Director 
General), 874-731 (Project Implementation Unit). 

FOTÓPÁLYÁZAT 

1-VasutasfotÓSOk figyelem! 
A.Vasúttörténeti Alapítvány ez évi programját a lSO éves 
magyar vasút megünneplésére alapozta. 

Terveik köwtt szerepel, többek köwtt, a keskeny-nyom
közű, szabadtéri jármmkanzen létrehozása, vasúttörténeti 
kiállíthok rendezése, nosztalgiavonatok közlekedtetése. 
Onzágos Vasutas Fotópályázatot is hirdetnek. A beérke-
zett képekből fotókiállítást rendeznek. 

A pályázatnak és a vándoroltatott fotókiállításnak kettős . 
célja van. Egyrészt, hogy bemutatkozhassanak azok, akik 
képeikkel megörökítik a vasutat, másrészt, hogy a kiállított 
képek segítségével a köwnség is megismerkedhessen a vas
úttal. A kiállítás első állomása és az ünnepélyes megnyitó 
1996. április 26-án Kecskeméten lesz az AEC (Európai Vas
utasok Egyesülete) kongresszusa alkalmából. 

Bővebb információ: 
Vasúttörténeti Alapítvány, Nagy József 
MÁV Rt. Üzletigazgatóság, gépészeti osztály Szeged, te

lefon: 06-62-311-826. 

4., 5., 6. OSZTÁLYOS LÁNYOK, FIÚK 
FIGYELEM! 

;yermekvasút 
Ilűvösvölgyben 

Szeretne1-e ... 
... egy kellemes közösségben eltölteni néhány évet? 
... megismerkedni a vasút titokzatos világával? 
... új barátokat szeremi? 
... egy valódi kisvasúton önállóan jegyeket kezelni, váltót és 

jelzőt állítani, vonatot meneszteni? 
... minden nyáron Hűvösvölgyben táborozni? 
... különböző szakkörökben (modellezés, zenekar stb.) tevé

kenykedni? 
... a gyermekvasutasok nagy családjának tagja lenni? 

Jelentkezz gyermekvasutasnak! 
A MÁV Széchenyi-hegyi Gyermekvasút Főnökség, és a Gyer

mekvasutasokért Alapítvány folyamatosan felvételt hirdet 1996. 
február 12-én induló tanfolyamára a Budapesten és környékén 
lakó 4., 5., 6. osztályosok részére! 
Feltételek: 

- legalább 4-es tanulmányi eredmény 
- egészségügyi alkalmasság 
- iskolai ajánlás 
- szülői (gondviselői) hozzájárulás 

Jelentkezési lap beszerezhető: 
- a hűvösvölgyi Gyermekvasút Főnökségen 
- a gyermekvasút állomásain 
- az iskolákban 

Gyermekvasutas szolgálat: 
A jelentkezők a tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga után 

valamelyik gyermekvasutas csoportba kerülnek. Az iskolai ta
nítási időszakban minden csoport 15 naponként teljes egész 
napos szolgálatot lát el (ezeken a napokon a gyermekek nem 
mennek iskolába). Az iskolai szünetben a gyennekvasutasok 
kéthetes táborozáson vesmek részt, ilyenkor háromnaponként 
állnak szolgálatba. Munkájuk során egyenruhát viselnek, és min
den alkalommal más-más munkakört látnak el, így megismer
kednek a különböző vasúti munkákkal: jegyvizsgálói, pénztá
ros, váltókezelő, forgalmi szolgálattevő stb. 

Ezt a kisvasutat a gyermekek irányítják! 
Egyéb programok: Hétvégi kirándulás, akadályverseny, egyéb 

közös rendezvények és kéthetes nyári táborozás. Az igen ked
vezményes árú táborozáson kívül a „gyermekvasutazás " in
gyenes! 

További információ: Gyermekvasút, Hűvösvölgy; telefon: 
176-5615, 176-2921 

Ne feledd! A tanfolyam indul '96 február 12-én! 

�IAGYAR VAS�iAS 

lntersziti 
frhattam volna népen s jól magyarul, mint illik: lnterCity, ám 
a Nyugati pályaudvar és Nyíregyháza köwtt közleked6, amúgy 
osztályon felüli minősítést kapott szerelvény nem méltó a hival
kodó, Európában általánosan elfogadott névre. 

Nem csak kívülről, de belső világában is elhanyagolt, piszkos ez 
a szerelvény. Az ülőhelyek foltosak, a padozaton papírdarabok és 
gyanús tócsák, s a toalettet félve használja az ember: nehogy 
hazavigyen valami „emléket" szervezetében. 

Nem az indulat beszél belőlem: nagyon is szeretem a gyors, amúgy 
ringatóan suhanó szerelvényt a maga drága jegyével együtt, s ha 
tehetem, InterCityvel utazom várostól városig. (Hiszen a neve is 
annyit tesz magyarul: városközti.) Ritkán áll meg, lehet olvasni, 
sakkomi, szunyókálni. 

És van még egy előnye: az étterem. Illetve, az annak nevezett, két 
sor asztallal ellátott helyiség. 

Ha az ember megszomjazik, netán éhes - miért ne lehetne az a 
hosszú űton? -, csak bemegy ebbe az étteremfélébe, leül és vár. 

A várakozás gyönyörködtető perceiben mustrálja az abroszt. A 
foltos és lyukas teótőt, amelyen általában ott van a tegnap valaki 
által elfogyasztott étel nyoma. A debreceni járat abroszain mindig 
ott vannak ezek a nyomok. 

Egy kisasszony lép az asztalhoz s pökhendien kérdezi, mit hozha
tok? 

Az ember étlapot hozat, de a kisasszony ragaszkodik valami elő
zetes italfogyasztáshoz. 

- Jó, hát akkor hozzon egy üveg vörösbort - mondja az utazó, 
hiszen társával kettesben három-négy óra alatt csak elfogyaszt ennyi 
hegylevet az ember. 

- Ja, azt éppen nem tudok hozni, mert ellopták a dugóhúzót -
közli nevetve a hölgy. - Majd ha jön a kalauz, megkérdezem, van
e nála üvegbontó. Talán kérjenek sört. 

Kérünk sört. A palackokat felbontva löki asztalunkra a nevető 
kisasszony, akinek kitűzője is van, név és fénykép nélkül egyetlen 
szám: 306. 

Fogynak a kilométerek, mint a kis üveg, méregdrága sörök is. A 
célállomás előtt negyed órával egy férfi jelenik meg, vödörrel és 
felmosóronggyal. Megkezdi munkáját. Végigszalad az asztalok kö
zött s egy hirtelen mozdulatától kicsordul az egyik söröspohár. Folt 
marad az abroszon. Mondjuk a kisasszonynak: elnézést. 

- Nem tesz semmit - nevet a hölgy, és zavarában négy üveg 
helyett ötöt számláz. Szép borravaló az: százötven forint. 

Másnap - mit tesz Isten - Nyíregyházáról InterCity szerel
vénnyel jöttünk a Nyugatiig. 

Éppen „azzal" a tegnapival s éppen annál az asztalnál ültünk le. 
Ismerős volt ebben az „étteremben" minden: a pökhendi hölgy, 

az asztal alatti szotyolahéj, s a pacni az abroszon. 
Igaz, most nem mondta a felszolgáló kislány, hogy ellopták az 

üveg bontót. 
De nem is köszönt... 

/beszel 
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Január 10-étől új InterCity szerelvényeket állítottak forga

lomba Budapest és Nyíregyháza között - tudta meg a Magyar 
Vasutas munkatársa Szilvási Csaba személyfuvarozási igazga
tótól. 

Szilvási úr elmondta: az új kocsik tisztítását is eredménye
sebben végezhetik, mivel a külső vállalkozó technológiája il
leszkedik a dunakeszi járműjavító által készített vagonokhoz. 
Az igazgató reméli, hogy az utazóközönség megőrzi az új sze
relvények tisztaságát és ezen túl Nyíregyháza és Budapest kö
zött is kulturáltabb körülmények között utazhatnak. 

A �!�!!���ARADISO !!�) 
szervel.ésében az alábbi utakra várjuk VSZ-tagok jelentke
zését: 
Karnevál Velencében 
február 8-11. l 5 OOO forint 
(4 nap, 2 éjszaka, autóbusszal, félpanzióval) 

Tavasz a francia Riviérán 
március 13-17. 23 900 forint 
(5 nap, 2 éjszaka, autóbusszal, reggelivel) 

Erdély legszebb tájain 
március 27-31. 14 990 forint 
(5 nap, 4 éjszaka, autóbusszal, teljes ellátással, magánházaknál) 

Sa/zkammerguti tóvidék 
április 25-28. 23 900 forint 
(4 nap, 3 éjszaka, autóbusszal, reggelivel) 
Salzburg és az 5 legszebb tó 

Jelentkezés: Magyar Vasutas szerkesztőségében 
telefon: 01/19-77, 48-13/111 mellék, vagy 06/1/342-0551 
Paradiso Travel, Budapest VI., Teréz krt. 62. (a Nyugati pu.-ral 
szemben) telefon: 06/1/153-4523. 

1996. FEBRUÁR, ELSŐ SZÁM 

Elcserélném felújított, kom
fortos, másfél szobás vállalati 
bérlakásomat hasonló önkor
mányzatira MÁV-dolgozóval. A 
lakáshoz pince, padlás, kert, ga
rázs tartozik. Tel.: 261-1513 

Budapesti MÁV-szolgálati la
kásra, 50 négyzetméter felettire 
cserélném vidéki, azonnal piac
képes öröklakásomat. Érdeklőd
ni: Kenyeres Györgyi 01/82-14 
üz.emi, vagy 260-9717 budapes
ti telefonon lehet. 

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. 

Elcserélném megvásárolható, 
hasonló MÁV, vagy önkor
mányzati lakásra, Budapest 
VIII., Kerepesi úti 2 szoba kom
fortos, jó állapotban lévő I. eme
leti, telefonos, 62 négyzetméte
res MÁV szolgálati lakásomat. 
Minden megoldás érdekel. Te
lefon napközben: 270-4744/ 
1283, vagy 270-4760/1283, 
Róna Kálmán 

Budapesti 3 szoba, komfortos 
MÁV szolgálati lakásomat bu
dapesti, vagy Bp. környéki ki
sebb (esetleg megvásárolható) 
lakásra cserélném. Minden 
megoldás érdekel. Jelentkezni 
lehet: Vargáné Horváth Magdol
na Győr, Ifjúság krt. 4. postací
men, vagy a 06/96/423-193 te
lefonon. 

MAGDI NÉNI RECEPTJEI 

A disznóölés után mélyhűtőbe tett karaj- és combszeletek válto
zatos elkészítésére adok ötleteket. 

A szeletelt húsokat klopfolás és sózás után lisztbe forgatjuk. (Aki 
fűszeresen szereti, a liszthez keverhet borsot, pirospaprikát.) Kevés 
olajon átsütjük és lábosba rakjuk, kevés húslevessel puhára párol
juk. Amíg pároljuk, elkészíthetjük a különböző ragukat. 
Gombás ragu 

Kevés olajon egy fej hagymát párolunk, apróra vágott gombát 
hozzárakunk, sózzuk és 15 percig pároljuk. 
Zöldséges ragu 

Olajon apróra vágott zöldséget párolunk, sózzuk, tetszés szerint 
ízesíthetjük delikáttal. 
Hentes ragu 

Sonkát vékony csíkokra vágunk, olajban átsütjük. Vékony csí
kokra vágott ecetes uborkával tovább pároljuk. 

Bármelyik ragut választjuk, tálalás előtt a hússzeletekhez rakva 
még egyet forraljuk. Rizzsel, tarhonyával, burgonyakörettel fogyaszt
ható. 

Jó itvágyat kíván 
Magdi néni 

, ,, 
. ··•· . . . . . . 

, 

• A ZARFEKEN BESZELIK • 

Tilen nagyon hideg van., 
11y6ron n11gyon meleg van, soha sincs jó id8, ha 
esil az es6. Az elmúlt hetekben sok hó hullott, 

(s nem csak a) Mici Mackó fázott 

Csörög a telefon. 
- Tessék, szerkesztőség. 
- Jó napot kívánok- szólal meg egy éltes férfihang. 
- Jó napot kívánok, Karácsony Szilárd vagyok . 
- ... szívesen olvasnék az újságjukban a nagy havazás-

ról. F elháboritó, hogy a nagy pályaudvarokon az idén csak 
két-három ember tisztította a váltókat. A vonatok késése 
megint felbőszítette az utasokat. Valamikor, az „átkos
ban", ilyenkor mindenkit kivezényeltek a vágányok közé. 
Még az osztályvezetők is kijöttek egy-két órára lapátol
ni. Most pedig csak néhány melós hányta a havat az állo
másokon. 

- Köszönjük a felvetését, utánanézünk. 
- Viszonthallásra. 
- Viszonthallásra. 
Utánanéztünk. Így igaz. Tényleg kevés ember volt a 

harcl}lezőkön a „hóháborúban". A nagyobb állomásokon 
a MAV az erre kifejlesztett hőlégsugaras hóólvasztóival 
(süsü!) igyekezett felszabadítani a kitérőket. A telefoná
lónak azonban másban is igaza volt. A politikai és gaz
dasági rend azóta nagyot változott. Csak a hó a régi: té
len esik és behavazza a vágányokat. A MÁV is sokat 
változott az elmúlt években. Úgy látszik, még nem min
denben az előnyére. 

MAGYARV.ijUTAS 
A VASUl'ASOK 

SZAKSZERVUETÚWC LAPJA 
Föszerkeszt6: dr. D11r• Uadó 
Sz.erkesztő: · Ku,cson:y . szU,rd 

Telefon és fax.: 342-0551, iizemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a Vasutasok Szakszerve1.ete 

1068 Budapest, Benczúr u. 4 I. 
Felelős kiadó: dr. M,rkus•(mre,. 

a Vasutasok Szakszerve2Jete elnök.e 
Elöti:zetési díj egy évre: 480 Ft, félévre 240 Ft 
Nyomá.,: Szikra Lapnyomda Rt, Budapest 96 

F*"'8 vezető: dr. Cl6ndes Zoltin vez&ig� 
ISSN 0460 6000 



A vezetőket is megilleti a védelem 
Vontatási főnökök és szb-titkárok összejövetele a VSZ-ben 

Második alkalommal tartott úgynevezett összevont értekezletet a VSZ Gépészeti lntézli Biwttsága (GIB). Az elmúlt évben vet6d6tt 
fel annak az Igénye, hogy a szolgálati helyek vezet61 közvetlenül tájékorodhassanak a Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi 
munkaijáról. Ennek jegyében hivták meg először a múlt év végén a vontat'51 ffinökségek vezetőit és VSZ-alapszervezetelnek 
titkárait, tagozatvezetőit a GIB rendezvényére. Az ötlet életképességét blwnyitja, hogy február 13-án már tizenhét vontatási ffin6k, 
illetve helyettese vett részt az újabb összejövetelen. 

A vontatási főnökök és szb-titkárok közösen hallhattak a VSZ érdekvédelmi stratégiájáról dr. Márkus Imrének, a szervezet elnökének 
előadásában. Dr. Bíró Tibor a kollektív szerződés egyes pontjait érintő kérdésekre adott szakszerű válasrokat, így tisztázódtak az átveúnylési 
díj, a kiküldetési díj elsz.ámolásának szabályai is. Pszota Árpád a hároméves keretmegállapodásban szereplő és az idén előkészítésre kerülő 
bértarifa-módosítással kapcsolatosan a szakmunkások tarthatatlan helyzetéről fejtette ki a GIB álláspontját. A Vasutasok Szakszervezete 
vezetői kifejtették igényüket, hogy a külszolgá/atoknál felhalmozódott tapasztalatokat szívesen beépítenék a szervezet érdekvédelmi munká
jába. A folyamatos párbeszéd jegyében a srolgálati vezetők felajánlották, hogy mind a kollektív szerzódéshez, mind a bértarifa-módosftáshoz 
kidolgorott javaslataikat a VSZ rendelkezésére bocsátják, hiszen több ponton találkoznak a munkáltatói és a szakszervezeti érdekek. 

A rendezvény alkalmával lehetőség nyílt több olyan kérdés megvitatására, amelyek egyrészt mint vezetőket, másrészt mint munkavá llalókat 
érintik a vontatási főnököket. !gy például szó esett az éves bérfejlesztés és a tényleges bérkiiltségkeretek ellentmondásaiból adódó foglalkoz
tatási feszültségekről, a vezetői jogok és kötelezettségek arányainak egyensúlyba helyezéséről és a teljesítményjutalmazás elveiről. A tanács

kozáson szóba kerültek konkrét munkaköröket érintő feszültségek is, mint például a Mozdonyvezetők Szakszervezete által képviselt felvigyá
zók és diszpécserek, és a VSZ érdekkörébe tartozó középvezetők (művezetők, resrortvezetök és részlegvezetők) bérezésének ellentmondásai. 
A résztvevők által hasznosnak minősített rendezvény folytatását is kitűzték, amelyre a tervek szerint március végén kerül sor. 
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Az adóról 
Az adóelőleg-levonás szabályai hetek óta a 
közvélemény figyelmének középpontjába 
kerültek. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal napokon át fizetett hirdetésben ma
gyarázta a személyi jövedelemadó törvényt, 
amely szerint a munkáltató alkalmazhatja 
a munkavállaló részére kedvezőbb adótáb
lát azoknál is, akik egyéb jövedelemmel ren
delkeznek. Viszont azt is hozzátette, hogy ezt 
havonta kell ellenőrizni, illetve összevetni a 
munkabért az egyéb jövedelemmel, de erre 
a vállalatok nem kötelezhetők. 

Február 6-án a tv-híradóban tudósítást lát
hattunk arról, hogy a MÁV Rt. 50 ezer dolgo
zónál a kedvezőtlenebb adótáblát alkalmaz
ta. A Magyar Vasutas munkatársa erről kér
dezte meg a MÁV Rt. pénzügyi főosztályve
zetőjét. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra el
mondta: a tv-híradóban rosszul tájékoztatták 
a nézőket, ugyanis a 40 százalékos adóelőle
get nem a MÁV-munkaviszonyban állóktól 
vonják le, hanem olyan külső személyektől, 
akik a vasúttól eseti megbízás alapján jutnak 
jövedelemhez. A dolgozók megnyugtatásául 
a főosztályvezető asszony közölte, hogy a 
munkavállaló akár tett nyilatkozatot, akár nem 
a vasút a göngyölített módszerrel számolja ki 
az adóelőleget, vagyis a MÁV-tól kapott bér
re alkalmazza a kedve=őbb adó-jóváírási táb
lázatot. 

A február 8-ai kormányülés után a kabinet 
utasította a Pénzügyminisztériumot, hogy 
adjon ki utasítást az adóelőleg egyenletes le
vonása érdekében. Az aznapi sajtótájékozta
tón Bokros Lajos pénzügyminiszter a felelős
séget magára vállalta, de nem tartotta olyan 
horderejűnek az „ügyet", hogy emiatt lemon
dásra kényszerüljön. Ugyanakkor utasította az 
APEH-et, hogy adjon ki körlevelet, amelyben 
egyértelművé teszik a törvény alkalmazását. 

Az országgyűlés napirendre tűzte a szemé
lyi jövedelemadó törvény módosítását. A hon
atyák kivételes, és sürgős eljárás során dönte
nek, hogy a következő bérfizetés alkalmával 
már figyelembevehető legyen a módosítás. A 
törvény a kihirdetés napján lép életbe, szabá
lyait a kifizetők visszamenőlegesen alkalmaz
hatják. 

A tervek szerint a törvény kimondaná, hogy 
nem kell adóelőleget levonni a nyugdíjból és 
az azzal arányosan adózó jövedelemből. A 
MSZP frakciója javasolja az APEH-nak, hogy 
dolgozzon ki számítógépes programot a mun
káltatók számára, amely a pontos adóelőleg
levonást megkönnyítené. 

TP. 

F VASUTASHÉTKÖZNAPOK =d 

Írásunkat a 3. oldalon olvashatják 

Kisvasutak a Kárpátokban 
Magyarországon néhány éve a keskeny nyomtávú és szeretett kisvasutakra baláloa 
ítiletet szabtak ki. Ezek között volt olyan, amely főként turistikat szállltott, 1 volt 
olyan, mely valódi tömegközlekedési Igényt, vagy ipari célt elégített Id. A megszün
tetésük elleni tömegharag hatidra néhányuk fennmaradt, jó néhinyuknál pedig 
még a síneket is felszedték. Ez Magyarország, de mi a helyzet Kirpitaljin, Illetve 
Szlovákiában? Erről bes:l.él először Gérus Imre, a Beregszászi Mozdonyszín ungvári 
vonalfőnökségének ffimérnöke. 

-Ismeri Ön a magyarországi keskeny nyomtávú vonalak kálváriáját, illetve megszün-
tetési tendenciáit? 

-Nincsenek információim. 
- Nem hallott a"ó/, hogy jó néhány vonal megszűnt? 
-Azt igen, de hogy milyen körzeteket, városokat érint azt nem. 
-S a"ól tud-e, hogy Magyarországon ezt Jóként gazdasági okokkal indokolták? 
- Tíz évvel ezelőtt nálunk is elkezdődött egy ilyen folyamat, de a si.ólósi és az ilosvai 

járási adminisztráció- önkormányzat-nem engedte ezt meg, mert ott még személyfor
galom van a mai napig is. Lehet, hogy nem gazdaságos, mert a teherforgalom csaknem 
teljesen leállt. Tíz évvel ezelőtt még 6-8 tehervonatot indítottunk, most legfeljebb egyet. 

- Személyforgalom. Nemrég jártam Kárpátalján, igaz saját gépkocsival - úgy tűnt, 
hogy a személyszállító autóbuszok nem öntik el az országutakat. A vasúti személyszál/ítás 
így alaposan felértékelódhet. 

-Az autóbusz-forgalom teljesen kisz.ámíthatatlan, s ennek főként az üzemanyaghiány 
az oka. Ha a vonat is leállna, akkor egyszerűen megszűnne az élet az előbb említett két járás 
között. 

Most kaptunk 5 új dízelmozdonyt, felújítottuk a teherkocsikat, s vásároltunk 7 új sze
mélykocsit. 

- Gondoltak-e a"a· hogy elöbb vagy utóbb Önöknél is beindul majd a turistaforga
lom, s akkor ezek a vonatok óriási vonzeröt jelenthetnek? 

- Természetesen igen, hiszen ezek a vonatok gyönyörű tájakon - hegyek, völgyek 
között-járnak, és páratlan élményt nyújtanak. Vonalukon több gyógyüdülő is található. 

(Folytatás a 7. oldalon) 

MÁV VASJÁRMŰ KFT 
Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./Fax: (94) 313 - 313 

1-'ehet-e tenni 

v lamit? 
Lehet-e tenni valamit a tisztessé
ges megélhetés érdekében, illetve 

a tömeges elszegényedés és a 
torzult jövedelemviszonyok 

ellen? 
A bérből, fizetésből és járulékból 
élőknek indított sorozatunk első 
részét a 6. oldalon olvashatják. 

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

Az elmúlt négy évben két alkalommal is - 1992-ben és 
1994-ben - megkongatták a lélekharangokat több száz 
kilométer mellékvonal felett. A vasútvonalak be=árását 
eddig csak az érintett települések támogatásával a vas
utasság elszánt kiállása akadályozta meg. 

Legutóbb az állam, mint tulajdonos a me�lékvonalak 
fennmaradásának feltételéül szabta, hogy a MAV Rt. olyan 
szervezeti keretek között működtesse szárnyvonalait, 
amelyből egyrészt mérhetően kitűnnek a adott vasútsza
kasz üzemeltetésének gazdasági feltételei, másrészt a vas
út lehetöséget biztosít a helyben érdekelt településeknek 
és az ott működő vállalkozásoknak, hogy a m1'iködtetéshez 
hozzájáruljanak. 

Ennek jegyében ho=ta létre a MAV Rt. kísérleti jelleg
gel a vésztői, a balassagyarmati és a Dráva menti úgyne
vezett regionális profitcentrumokat. A nyereségközpon
toknak a magalakítása és a kísérleti működés nem csak a 
MÁV Rt.-t, hanem a Vasutasok S=akszerve=etét is sok-sok 
tapasztalattal ga=dagította. Például: rá kellett jönnünk, 
hogy a munkavállalók helyzetének megnyugtató rendezé
se érdekében nem elegendő helyben tárgyalásokat foly
tatni és megállapodni. A VSZ e/nö�ége legutóbbi ülésén 
ezért úgy döntött, hogy a Vasutas ErdekegyFtető Tanács 
keretében tárgyalásokat kezdeményez a MA V Rt. vezeté
sével, hogy a profitcentrumoknál az egységes foglalkoz
tatási, bérezési és más munkaügyi részkérdéseket közösen 
szabályoz=uk. 

További ti=enhét regionális profitcentrum (RPC) létre
hozását tervezik, ez több ezer vasutast, azaz a VSZ tagsá
gának je/entós. hányadát igen érzékenyen érinti. Remél
jük, hogy a MA V Rt.-vel három évre megkötött - a mun
kaügyi kapcsolatokat rendező - megállapodás szellemé
ben mielőbb meg tudunk egyezni az érintett munkaválla
lók sorsáról (az ez évi kollektív szerződés módosításakor 
például az új szervezetekre érvényes általános szabályo
kat szeretnénk rögzíteni). 

A szalcszervezetelmek mindig a munkáltató döntési pont
jaihoz kell igazítaniuk saját szervezetüket. A Vasutasok 
Szakszervezetét továbbra is az a cél vezérli, hogy az ér
dekvédelmi és érdekképvise/eti feladatoknak zökkenőmen
tesen tudjon megfelelni. Egyéni sérelmek és tagvesztés 
nélkül tudja kialakítani a dolgozói igényeknek legjob
ban megfelelő szervezeti kereteket. 

Az előttünk álló feladatok egyik markáns sajátossága, 
hogy az új szervezetek kialakítására nem lehet egységes 
sablonokat alkalmazni. Valamennyi kialakítandó egység
nél egyedi megoldásokat kell találni. Ennek végrehajtása 
során az érintett területi bizottságokra is komoly felelős
ség hárul. Annak érdekében, hogy az eltérő sajátosságok
kal végbemenő átalakítás mellett megóvhassuk szerveze
tünk egységes fellépésének feltételeit és arculatát (az el
nökség élni fog a VSZ jelenleg érvényes alapszabályának 
16. pontjában leírtakkal), új alapszervezetek létesítése, 
vagy a meglévők összevonása továbbra is az elnökség ha
tározatával történik. 

A VSZ elnöksége természetesen a soron következő át
alakításokról folyamatosan tájékozódik és szükség esetén 
biztosítja a szakszerű érdekvédelmi és szervezetpolitikai 
segítséget. 

Bízunk abban, hogy az újabb profitcentrumok létreho
zása alaposan megfontolt - nem pusztán gazdasági -

szempontok mentén fog megvalósulni. Reméljük, hogy szak
szervezetünknek sikerül elfogadtatni a vasutas munkavál
lalók és a települések érdekeit is. E célkitúzés megvalósí
tására a legjobb biztosíték, továbbra is, valamennyi érin
tett munkavállaló összefo-
gása és a szakszervezeti 

� 
h 

tisztségviselők - sokszor ,

1
� 

bizonyított - következetes 
kiállása és szakértelme le-
het. 
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OLASZ VENDÉGEK AZ MSZOSZ-BEN 

Szakszervezeti inf ormáoiós rendszerek 
Követelik az információs hálózatokhoz csatlakozás jogát 

Nem csak az üzleti élet terüle
tén, hanem a szakszervezetek 
mindennapjaiban is egyre na
gyobb szerepet játszanak a szá
mítógépek. Az információáram� 
lás gyors és megbízható eszkö
zeinek alkalmazása a szakszer
vezetek valamennyi feladatát 
képesek segíteni, így az érdek
védelmet, a demokratikus mű
ködést és a szolgáltatásokat 
egyaránt. A napokban a Ma
gyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége (MSZOSZ) nemzet
közi osztályának meghívására 
hazánkba érkezett olasz szak
szervezeti tisztségviselők adták 
át tapasztalataikat a náluk már 
évek óta fejlesztés alatt áUó elekt
ronikus szakszervezeti infor
mációs rendszerről. A konfe
renciát nagy érdeklődés kísér
te, annál is inkább, mert az 
MSZOSZ - az elmúlt évben 
elnyert PHARE-támogatá
ssal-, napjainkban kezdte ki
építeni saját információs háló
zatát. 

Antonio Ascenzi, az Olasz 
Munkásszövetség (U IL) szerve
zési osztályvezetője szerint az in
formációs rendszer működtetése 
ma már feltétele a munkáltatóval 
kialakított partnerség érdemi fenn
tartásának. A munkáltatók egyik 
elterelő tárgyalási „fogása" az in
fonnációáradat. Ennek szakszerű 
feldolgozásához számítógépek 
szakszerű üzemeltetése feltétlen 
szükséges. Legalább ennyire fon
tos egy szakszervezet számára, 
hogy belső működéséhez, szer
vezetátalakításokhoz naprakész 
adatbázisok álljanak rendelkezés
re. Példa erre az olasz kollektív
szerződés-kötési rendszer 1993-
ban végbement változása. A kor
mánnyal és a munkáltatók képvi
selőivel létrejött tripartit megálla-

podás alapján minden üzemben a 
s7.akszervezetek képviselőiből álló 
úgynevezett üzemi bizottságot vá
lasztanak. Ezeken a választásokon 
kizárólag szakszervezeti jelöltek 
indulhatnak. Az így megválasz
tott üzemi bizottság jogosult a 
vállalati kollektív szerződés meg
kötésére. A szakszervezetek közti 
erőviszonyt is ezek a választások 
határozzák meg, ezért Rómában 
egy közös irodát állítottak fe� ahol 
az egyes vállalatoknál elért ered
ményeket fogadták. Az összesí
tésből kiderült, hogy nagyon ma
gas részvételi aránnyal, nyolc
ezernyolcszáz helyen hoztak létre 
üzemi bizottságot, ami a szakszer
vezetek számára önmagában ko
moly értéket jelent. 

A megválasztott üzemi bizott
ságokban az egyes országos szö
vetségek képviselőinek aránya is 
meghatározó, hiszen ez dönti el, 
hogy mennyire képes érvényesí
teni egy szakszervezet érdekvédel
mi stratégiáját. A belső használat
ra kialakított adatbank a teljes tag
nyilvántartásra épül. Napraké
szen elemezni tudják a nők és fér
fiak arányát, a korcsoportonkénti 
és a végzettség szerinti megoszlá
sukat, az iparági összetételt, de 
még a tisztségviselők „előéletét" 
(tagsági viszonyuk kez.detét, el
végzett tanfolyamaikat) is. Olasz
országban a szakszervezeti mun
kát nagyon befolyásolja a földraj
zi e/helyezkedés, hiszen köztudot
tan nagy különbségek lelhetők fel 
a déli-, közép- és északi országré
szek gaz.dasági helyzete között, 
ami más és más feladatokat jelent 
a munkanélküliség és a szociális 
gondok megoldásában. 

Az információs eszközök szak
szervezetek által tagjaiknak nyúj
tott szolgáltatásokról Franco 
Chiaromonte, az Olasz Általános 
Munkásszövetség (CGIL) lom
bardiai szervezési titkáryi tájékoz-

tatta az érdeklődőket.Nem csak a 
kollekiív szerződés kötésében, ha
nem a szakszervezetek egyéb te
vékenység ében is új távlatokat 
nyit az új digitális technológia. Az 
üzleti életben ma már minden 
második dollár mozgását számí
tógépek követik. Az infonnatika 
dinamikusan fejlődik, amelyet a 
tőkések azonnal a termelés szol
gálatába állítanak. Ehhez kapcso
lódik az az érdekes szakszerveze
ti feladat, amely szerint a számító
gépek nem ismerik az emberi ér
tékeket, erre a szakszervezeteknek 
kell figyelniük és be kell építeni 
azokat az információs halmazok
ba. 

A szakszervezeti információs 
rendszer fejlesztése nem csak 
kiszélesíti és meggyorsítja a 
szervezeten belüli kommunikáci
ót, hanem olcsóbbá is teszi azt. 
Az olasz telefonköltségeket figye
lembe véve kiszámolták, hogy egy 
oldal hagyományos módon elkül
dött fax árán tíz oldalnyi informá
ció továbbítható elektronikus 
úton. Végeredményben a szak
szervezeti munka hatékonyságá
nak növelését várják el az infor
mációs hálózat teljes beüzemelé
sétől. Ennek három legfontosabb 
eleme a tisztségviselők közötti 
személyes kapcsolattartás, az in
formációk naprakész áramlása 
és a belső demokrácia hatéko
nyabbá tétele.Mindezek mellett a 
jogi-, az adó-, a nyugdíj- és szá
mos más (turisztikai) tanácsadás
sal igyekeznek bővíteni a szak
szervezet meglévő szolgáltatása
it. A szakszervezeti hálózatok fel
használását nagyban bővítheti 
más rendszerekkel való össze
kapcsolás, azért a szakszervezeti 
jogosítványok közé fel kívánják 
vetetni például az állami, a vál
lalati és az önkormányzati há
lózatokhoz csatlakozás jogát. 

(k) 

MÁV VASJÁRMŰ 
Járműjavító 

és Gyártó Kft. 
Tevékenységi körünk: 

- Bz motorkocsi remotorizációja, korszerűsítése, fővizsgája 
Bzx átalakítása motorkocsivá, korszerűsítése, fővizsgája 

- M 47 remotorizációja 

- 4 tengelyes személykocsi fővizsga 

- Teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, fővizsga az alábbi 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Tcs, Gags, Lgs, 

- Eas emelt szintű fővizsga, főjavítás 

- Eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi gyártása 

- Vasúti nosztalgia járműjavítás 

- daruk, emelőgépek, emelőszerkezetek vizsgálata, 
javítása, minősítése 

- acél- és alumíniumszerkezetek gyártásák, szerelése 

- láng- és plazmavágás, szemcseszórás 

- nagy pontosságú fémmegmunkálás forgácsolással. 
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Hogyan változik a munkavállalók reálkeresete? 
Egyre gyakrabban találkozha
tunk a reálbérek, reálkeresetek 
fogalmával. A MÁV Rt.-vel 
kötött középtávú megáUapodás 
bérrésze is a reálbérek, reálke
resetek három évre szóló válto
zásáról szól. Érdemes ezért fi
gyelmet fordítani arra az össze
függésre, amely a bruttó és net
tó bérek között van és amely
ből kiszámítható a reálbér. (A 
bérek, vagy keresetek ebben az 
esetben awnos fogalmat jelen
tenek, vagyis a munkáltatótól 
kapott összes bérjellegű kifize
tést.) 

A munkáltató minden bérjelle
gű kifizetést bruttó összegben ál
lapít meg, mert költségeit ez ter
heli. A munkavállaló is elsődle
gesen a bruttó bérelemekkel talál
kozik, hiszen az alapbérétől kez.d
ve, a pótlékokig és egyéb kereset
elemekig mindenütt ez az összeg 
szerepel. A bruttó béreket külön
böző levonások terhelik, amelyek 
két nagy csoportja különböztethe
tő meg: 

-az egyik csoportba azok tar
toznak, amelyeket különböző jog
szabályok írnak elő és mindenki
re egyfom1án vonatkoznak (pél
dául személyi jövedelemadó, tár
sadalombiztosítási járulék, mun
kavállalói járulék stb.); 

-a másik csoportba azok so
rolhatók, amelyek csak egyes sze
mélyekre vonatkoznak, sajátos 
kötelezettségeik alapján (például 
tartásdíj). 

A bruttó bérekből végrehajtott 
levonások után a fennmaradó 
összeg a nettó bér. (lrásunkban 
most csak a minden munkaválla
lóra vonatkozó egyforma mérté
kú levonások hatásait vesszük fi
gyelembe.) 

Három tétel csökkenti a mun
kabéreket: 

- a személyi jövedelemadó 
(bérből kötelezően előleget kell le
vonni) átlagos mértéke jelenleg 
kb. 23 százalék; 

-az egészség-, és nyugdíjbiz
tosítási járulék, melynek együt
tes mértéke a bér 10 .százaléka, 

- munkavállalói járulék, amely
nek mértéke jelenleg a bér 1,5 szá
zaléka. 

A felsorolt három keresetcsök
kentő tényező közül a legnagyobb 

mértékben a személyi jövedelem
adó befolyásolja a bruttó és nettó 
kereset közti különbséget. Ez a 
tényező van hatással a bruttó és 
nettó kereset eltérő mértékű növe
kedésére is. Ennek két oka van: 

- minden munkavállalónál a 
bérfejlesztés összege abba a leg
magasabb adósávba esik, ame
lyet eddig fizetett (esetleg új, ma
gasabb adósávba is tartozhat), így 
az átlagos szja mértéke nő. Ez ön
magában is előidézője lehet annak, 
hogy a bruttó kereseteknél a nettó 
keresetek kisebb arányban nőnek: 

- a személyi jövedelemadó 
szabályai gyakran változnak (pél
dául egyes keresetelemekre adó
kedvezményt adnak, vagy azt meg
vonják, változnak az adósávok, 
adókulcsok stb.). 

A bruttó és nettó keresetek kö
zötti különbség abszolút összeg
ben és százalékban nagymérték
ben változik a keresetek nagysá
gátó I függően. Például, ha a havi 
bruttó kereset 20 OOO forint, a net
tó kereset 16 600 forint körül ala
kul. Tehát a két keresetféleség 
között 3400 forint, 17 százalék az 
eltérés. Ha viszont a bruttó havi 
kereset 60 OOO forint, a nettó ke
reset 3 7 200 forint lesz. Itt az elté
rés már 22 800 forint, vagyis 38 
százalék. (Ezek asi.ámításoka bér
jövedelem adótáblája alapján ké
szültek) Tehát látható, hogy minél 
nagyobb a bruttó kereset. aránya
iban annál nagyobb az elvont ke
resetrész. Nem egyforma a bruttó 
és nettó keresetek növekedési 
mértéke sem. 1996-ban a bruttó 
keresetek növekedésétől kb. 2-3 
százalékkal elmarad a nettó kere
setek emelkedése. (Például 20 szá
zalék bruttó keresetnövekedés 
esetén a nettó keresetek kb. 17,5 
százalékkal nőnek). A nettó kere
setek nominális (névleges) nagy
sága, illetve annak változása mel
lett döntő fontosságú mindenki 
számára, hogy a kapott összeg 
vásárlóértéke egyik időszakról a 
másikra milyen módon alakul, 
vagyis ugyanazért az összegért 
többet, vagy kevesebbet tud vásá
rolni. Ez jelenti a keresetek reál
értékét, illetve annak változását. A 
reálkeresetek változásához ismer
ni kell a fogyasztási cikkek árá
nak módosulását (árindex, inflá-
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ció ). A változás akkor pozitív (ked
vező), ha a nettó keresetek növe
kedési indexe meghaladja az inf 
/ációs rátát. A reálkeresetek vál
tozását nemi.etgaz.dasági szinten 
rendsz.eresen értékelik. Az értéke
lés természetese[\ vállalati szinten 
is elvégemető és a következő évek
ben az értékelést el is kell végezni, 
hisi.en a hároméves megállapo
dásban a bérek alakulását a reál
keresetek alapján kell meghatá
rozni. 

Végezetül néhány gondolat a 
reálkereset-változás számításáról. 
A bruttó keresetnövekedésből ki 
kell számítani a nettó keresetek 
változását. A nettó keresetnöve
kedés mutatószám át el kell oszta
ni a fogyasztási árindexszel. Ha a 
kapott szám egynél (100-nál) na
gyobb, akkor nőttek a reálbérek, 
ha kisebbek akkor csökkentek. A 
reálbérek alakulása nemzetgaz.da
sági szinten 1995-ben: 

a decemberi bruttó átlagkerese
tek 18,6 százalékkal voltak maga
sabbak, mint egy évvel ezelőtt, a 
nettó keresetek viszont csak 14,6 
százalékkal emelkedtek. A fo
gyasztói árak 28,2 növekedése 
mellett 10,6 százalékos reál
bércsökkenés következett be 
(114,6 : 128,2 = 89,4). A MÁV 
Rt. munkavállalóinak bruttó kere
sete 1995-ben kb. 15 százalékkal, 
a nettó keresetek 1 0 százalékkal 
emelkedtek. Így a reá/bércsökke
nés 14,2 mértékú. 

A MÁV Rt.-nél 1996-ban vár
ható, hogy a bruttó keresetek kb. 
22-23 százalékkaL a nettó kerese
tek pedig kb. 20 százalékkal nö
vekednek így, ha megvalósul a 
Kormány 20 százalék körflli inf 
/ációs terve, akkor a MA V Rt. 
munkavállalóinak reálkeresete eb
ben az évben már nem csökken 
tovább. A MÁV Rt.-vel kötött kö
zéptávú megállapodás szerint 
1997-ben nem következhet be re
álbércsökkenés és 1998-ban a re
álkereseteknek legalább olyan 
mértékben kell növekedni, mint 
amilyen mértékű csökkenés 1996-
ban előáll. Tehát, ezentúl/okozott 
figyelmet kel/fordítani a bruttó ke
resetek emelkedése mellett a nettó 
keresetek változására és a fo
gyasztói árindex alakulására is! 

Dr.Simon József 

VASUTASHETKOZNAPOK 

Váltóvizsgálat mínusz két fokban 
A Nap még későn kel ilyenkor, 
február elején, így, még villany
fény mellett osztja ki a munkát 
Deák Lajos vezető mérnök, a 
Távközlési és Biztosító-beren
dezési Főnökség (fBBF) Nyu
gati P.ályaudvari blokkmesteri 
szakasz irodájában. A napi hi
bák javítása a gyakorlott mfi.. 
szerésznek, lakatosnak már 
szinte rutinmunka, de ma vál
tóvizsgálatot is tart az egyik cso
port a pályafenntartási szak
szolgálat szakembereivel 
együtt. 

-Jó, hogy rólunk akarsz írni 
a VSZ lapjában, mert éppen most 
léptünk át heten a VDSZSZ-be
moodja Gyulai László volt bizal
mi. 

-Miért léptetek át? 
-Mert a VSZ-ben nem figyel-

tek rárik. Mi most hajtottuk végre 
a rendszerváltásunkat, átléptünk. 

- Miből gondolod, hogy a 
másik szakszervezetben többet 
törődnek a Biztosítóberendezési 
Szakszolgálattal? 

-Még nem tudom, de ha ott 
sem lesz jobb, akkor mindenhon
nan kilépünk. 

Darabos, zötykölődős a Pod
maniczky utcán a macskakő, de a 
japán kisteherautó simán suhan az 
úttesten. Szeleczky László műsze
rész vezeti az autót, és csak dicsé
ri a jánnűvet, hogy turbodizeL meg 
2.500 köbcenti stb. Ő is egyike az 
átlépetteknek. Többet vár az új 
szervezettől, de arra a kérdésem
re, hogy sztrájkolt volna-e a 
VDSZSZ felhívásának eleget 
téve, nemet válaszolt. 

A váltóvizsgálatra kilenc órára 
megérkeznek a pft. szakemberei 
is. A hőmérő mínusz kettő fokot 
mutat. Rádión keresztül közlik az 

állítóközpontban a kollégával, 
hogy melyik váltóba helyezték az 
akadályt. Amelyik váltó így nem 
állítható át, az rendben, nem 
igénnyel szabályozást. Közben a 
,,pályások" elvégzik a nyomtáv
mérést, szintezést. Sepsi Ger
gellyel, a Terézvárosi PFT föpá
lyamesterével a megállapodásról 
beszélgetünk. 

-Valaki megmondhatná vég
re már a mozdonyvezetőknek, 
hOfY nem csak „tőlük megy a vas
út' , legfeljebb miattuk megáll. 
Próbáljon meg úgy menni a vo
nat, hogy nincs alatta pálya. 

- De hát éppen a pályások 
kaptak magasabb bérfejlesztést -
vetem közbe. 

- Valóban, de csak a pálya
munkásokra vonatkozik - teszi 
hozzá Du/ló Csaba pályamester. 

A hideget nem bírom sokáig, 
felmegyek a II. állítóközpontba. 
Juhász Ágnes rendelkező forgal-

mi szolgálattevő innen irányítja 
Kőbánya teherforgalmát. 

-Fontolgatom, hogy én is ki
lépek a Vasutasok Szakszerveze
tébö L mert soknak tartom az 1 szá
zalékos tagdíjat. Nálam ez már 600 
forintos levonást jelent. 

A toronyban jó meleg van, köz
ponti fűtés szolgáltatja a hőt, csak 
egy kis szépséghibája van a do
lognak, hogy a kazán egyazon 
helyiségben van a radiátorokkal. 
A falakat már belepte a korom. 
Időközben Sze/ecky László és fia
tal munkatársa visszaért a váltó
vizsgálatró l. 

Kiégett egy izzó az 1. torony 
körzetében, a műszerésznek hely
re kell hozni a hibát. A kisteher
autó turbodii.elmotorja felbőg. A 
,,bizberesek" elmennek egy má
sik irányba. Fázósan elballagok a 
megállóba-talán jön egy 95-ös 
busz. 

TP 

Többet törődni! 
Többet vfirunk az „új" szervezettől- mondják az átigaw

lók. Nehéz beletörődni (e sorok írója döbbenten tapasztalka), 
hogy még mindig el lehet hitetni: majd mások egycsapásra 
mindent megváltoztatnak. De ne másokban keressük a hi
bát, ha ugyan hibát akarunk keresni. Nem erről van szó. A 
szakszervezet nem hivatal, vagy pusztán swlgáltató cég, ame
lyik ha nem úgy teszi a dolgát, ahogy elvárom, akkor keresek 
egy másikat. Sokkal többnek kellene lennie ennél: közösség
nek. Egy szakszervezet milyensége a tagokon és az általuk 
választott tisztségviselőkön múlik, azaz rajtunk. Egy szak
szervezetben nem lehet csalódni, legfeljebb egy-egy tisztségvi
selőben, hiszen pont tőlük várnánk el, például hogy ha kell, 
naponta elmondanák a neki bizalmat szavazóknak: a tagdíj 
a legjobb befektetés amire egy munkavállaló költhet. A szak
szervezet a miénk, olyannyira, hogy ha hibát találunk benne, 
csak mi tudjuk kijavítani, rajtunk kívül nem teszi meg senki 
más. Persze ki lehet lépni, vagy létre lehet hozni „új" szerveze
teket, de a tapasztalat szerint, ezzel csak magunknak ártunk. 

Ami igaz, az igaz: többet kellene törődnünk egymással. És 
ne higgyük, hogy ezt majd mások megteszik helyettünk. 
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KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK 

Vasutas Települések Szövetsége 
Végül is kifizették a túlórát 

Érdekképviselet a vasút létéért, a mellékvonalakért 
A Vasutas Települések Szövet
sége (VTSZ) február másodi
kán tartotta 1996. évi első köv 
gyűlését a MÁV Rt. Budapesti 
Igazgatóságának kultúrtermé
ben. A két évvel ezelőtt alakult 
egyesület célja a vasutas
települések egymás közötti és a 
magyar vasutakkal való együtt
működésének kialakítása. Ezek 
a települések az elmúlt százöt
ven évben nagymértékben kö
szönhették fejlődésüket a vas
útnak, és az továbbra is meg
határozó tényező a település éle
tében. 

Összesen hatszáznegyvenhat ön
kormányzatot hívtak fel a csatla
kozásra, amelyből huszonnyolc 
helyi képviselőtestület döntött a 
csatlakozásról. A menet közben 
tizenhárom települést magába fog
laló szervezet a február eleji köz
gyűlés alkalmával ezzel az újabb 
28-cal bővült. 

lai magában. A szervezet érdek
képviseleti tevékenységét fejezi ki, 
hogy az idei második közgyűlést 
V észtön tartják, az egyik kísérleti 
regionálisprofltcentrum központ
jában. A szövetség több vasútvo
nal megnyitásának százesztendős 
évfordulóján képviselteti magát. 
Így például a Székesfehérvár -
Börgönd - Pusztaszabolcs, az 
Aszód - Galgamácsa közötti vas
útvonalak centenáriumához kap
csolódóan sz.erveznek politikai an
kétokat. 

Felháborodott vasutasok fo
gadtak a Nyugad pályaudvar 
Állomásf6nökség üuml taná
cúnak ülésén. A forgalmi uta
zók megdöbbenve értesültek 
arról, hogy az 6llomásf6nök 
megtiltotta a január havi túl
óra kifiutését. 

Nemes Sándor vonatvezetö, 
üzemi tanácstag a kollektív szer
ződést teszi elém, és már kívülről 
mondja a 4 3. § 2. bekezdését: ,,A 
végzett túlmunkát elsósorban 
pénzben kell megváltani ... " 

A vonatkísérők nem értették: az 

á/lomásjönök úr miért tiltotta meg 
a januári túlmunkáért járó bér ki
fizetését. A vezénylő tiszttel azt 
közölte a főnök, hogy tavaly is 

így volt, most így lesz. Ha kell, 
vállalja a konfliktusokat is. Ne
mes Sándorék szerint viszont ta
valy is a kollektívszerzódés-e/le
nesen fizették, illetve nem fizették 
a túlórát, ezért megkérték az szb
titkárt, hogy kérjen hivatalos tájé
koztatást ez ügyben. 

Szögi Sándor állomásfőnök el
mondta: akollektiv szerződés szel
lemében járt el, ugyanis az meg
engedi, hogy két hónap át/agá
ban számolják el a túlórát. 
Egyébként nem tartja jelentősnek 
a felmerült túl munkaidőt, mert 70 
ember csak mintegy 160 órájáról 
van szó, vagyis dolgozónként 2-3 
óra. Az állomásfőnök azt hangsú
lyozta továbbá, hogy pillanatnyi
lag (február 8-áig) ebben a kér-

désben a dolgozók még nem ke
resték meg, de a Vasutasok Szak
szervezetétól kapott egy levelet. 
Mindezek ellenére Szögi Sándor 
lehetségesnek tartja, hogy kifize
tik a túlórát, mert a zord idöjárás 
ezt indokolttá teszi. 

Bajnai Gábor, a MÁV Sze
mélyügyi főosztályvezetője el
mondta: mielőtt nyilatkozna, meg
beszéli a Nyugati pályaudvar ál
/omásjönökével a történteket. 

A következö telefonbeszélgeté
sünk alkalmával a föosztályveze
tő kijelentette, hogy a bérszámfej
tók már kiállították a /ll-as jegy
zéket, és a dolgozók az elmaradl 
munkabért napokon belül meg
kapják. 

TP 
A felhívás Hatvanból indult el 

1994 áprilisában azokhoz vasutas
községekhez és városokhoz, ame
lyek életét nagyban meghatároz
za a vasút jelenléte. A sajátos ér
dekképviseleti szervezet megala
kulására Ce/ldömöllwn került sor. 
A tíz alapító település akkor össze
sen háromszáz-háromezer lelket 
számlált. Ezen városok és falvak 
lakosainak hosszú távú érdeke fú
zódik a vasút létéhez, hiszen az 
ipar és kereskedelem fej lödésének 
egyik legfontosabb feltételét jelenti 
számukra mind a mai napig. A 
szervezet befolyásának növelése 
érdekében a második -Hatvan
ban megtartott - közgyűlés a 
tagtoborzás jegyében zajlott. 

A tagfelvételi eljárást egysze
rűsítö és az elnökséget háromról 
öt főre bővítö alapszabály módo
sítása mellett a VTSZ 1996. évi 
programjának kialakítása szere
pelt napirenden. Az 1996. évi ren
dezvényeket meghatározza a ma
gyar vasút egyszázötven évesfenn
állása jegyében tartott ünnepség
sorozat. Ehhez kapcsolódik szo
rosan a Hatvanban tartandó ,,Szár
nyaskerék" EXPO, amely vasút
történeti kiállítást, vasúti tárgyú 
képeslap- és bé(vegkiállítást, vas
utas képzómúvészek bemutatko
zását és vasutas olvasótábort fog-

A munkaterv vitájában szólalt 
fel Dombrád község polgármes
tere, aki lelkesítö szavaival a mel
lékvonalak megmentéséért anya
gi áldozatok vállalására buzdítot
ta a jelenlévő önkormányzatok 
vezetőit. Dombrád már példát 
mutatott, hiszen a község ötszáz
ezer forintból újította fel a helyi 
állomás épületét. 

, , 
IFJUSAGITAGOZAT 

EMLÉKTÁBLA 

CMTAS FORTISSIMA 

,,A legbátrabb város" 
Hetvenhét éve, 1919. január 29-én történelmi esemény elindítói 
voltak a balassagyarmati vasutasok. A cseh légionáriusok január, 
15-én megszállták a várost, a vasutasokat arra akarták kényszerí
teni, hogy letegyék a hűségi fogadalmat a cseh államra. 

A vasutasok megtagadták a fogadalom letételét és elindult a szervez
kedés a csehek kiverésére - kapcsolatba léptek a magyar katonaság
gal. Január 2 9-én, hajnalban támadást intéztek a laktanya, a vasútállo
más, valamint több középület ellen, ahol cseh csapatok állomásoztak. 
Az egész napos harcok után sikerült kiűzni a megszállókat. A segítsé
gül érkezett páncélvonattal •- - - amelyen sok balassagyarmati vasutas is 
szolgálatot teljesített és harcolt-az elfoglalt területeket felszabadítot
ták. A vasutasoknak két hősi halottja volt, Rózsa András kalauz és 
Petrovics József mozdonyfütő. Balassagyarmat hős védői az Ipoly 
mentén 70 km hosszban 14 települést mentettek meg a magyar hazának. 

Ezért koszorúzunk minden év január 29-én a vasútállomáson elhe
lyezett emléktábla elött ... Hirdesse e tábla a tovatúnó századok nemze
dékeinek azt a történelmi igazságot. hogy az idegen megszállás alá 
került Balassagyarmat város felszabadításának gondolata a 
balassagyarmati vasutasok hazafias lelkületéból fakadt. A felszabadító 
harcokban Rózsa András kalauz és Petrovics József mozdonyfotó 1919. 
január 29-én hósi halált haltak A hósök kiömlött vére, a harcos vas
utasok hazafias példája szítsa, éltesse az áldozatokra kész magyar 
honszerelmet." 

Juhász István 

A közgyűlés és az egyesület 
rangját is emelte, hogy a rendez
vényen részt vett Rigó Zoltán, a 
MÁV Rt. vezérigazgatója Jelen
leg nem mutatkozik kormányzati 
szándék a vasúti mellékvonalak 
megszúntetésére, a megkezdett 
racionalizálást azonban folytatni 
kell -jelentette ki a szónok. A 
mellékvonalakon tavaly 6-7 mil
liárd vesztesége keletkezett a vas
úttársaságnak. A tervek szerint 
1996-ban a veszteség öt milliárd
ra csökken. A mellékvonalak üze
meltetési költségeinek mérséklé
se érdekében szükséges intézke
dések idén 1 ,5 milliárd forintba 
kerülnek, amelyet állami pénzböl 
finanszíroznak. 

A korábban létrehozott három 
regionális nyereségközpont - a 
nógrádi, a vésztöi és a Dráva menti 
- mellett februárban további ti
zenhét központ megszervezését 
tervezik. A vasút vezetöi egyben 
bíznak az érintett önkormányzat
okkal való együttmúlwdésben. Ez 
ugyanis hosszú távon biztosíthat
ja azoknak a mellékvonalaknak a 
jövőjét, amelyek üzemeltetésére 
van önkormányzati igény. 

A VSZ Ifjúsági Tagozat (IT) 

tisztségvlselőképzést tartott 
február 8-10-én Szegeden, a 
Képzési és Oktatási Bizottságá
nak támogatásával, err61 be
súlgettünk Fekete Lajossal az 
1T képzési felelősével. 

-A Vasutasok Szakszervezete 
ljjúsági Tagozata „szokatlan" 
dologra adta a fejét. 

- A napjainkban kialakult 
helyzetben, csak olyan emberek 
képviselhetik a szakszervezeti ta
gokat, akik felkészültek a törvé
nyek adta lehetőségekbő� képzet
tek és tudásuk birtokában ki mer
nek állni a munkatársaik érdekei 
mellett. Az IT tagjai különböző 
alapszervezeti tisztségviselők, 
akik korábban már részt vettek a 
KOB által szervei.etthanémakö
rös oktatásokon. Akkor merült 
fe� hogy tartsunk az ifjúságot spe
ciálisan érintő kérdésekről is egy 
rövid, de intenzív képzést. 

- Ezek s:zerint a Képzési és 
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Képződtünk 
Oktatási Bizottsággal szoros 
munkakapcsolatuk van. 

- Az utóbbi két oktatási év
ben - a KOB megalakulása óta 
- mindig segítő kezet nyújtott a 
fiatalok ilyen irányú kéréséhez. 
Most 25 fiatal intenzív képresét 
vállalta. A résztvevők, akik az 1T 
területi és szervezettségi tagozó
dása alapján lettek kiválasztva, az 
ország minden pontjáról érkeztek. 

- Mi a hozadéka egy i(yen to
vábbképzésnek? 

- Szerintem, ha a tisztségvi
selő minél sikeresebben szeretné 
a tudásával segíteni a T AG-ot, hi
dat kell építenie tag és tag, tag és 
tisztségviselő közé. Ismernünk 
kell a T AG-ot, családját, gondjait, 
körülményeit, hobbiját és a tag
nak is a tisztségviselöt, hogy bi
zalommal tudjon hozzá fordulni. 

- Tekintsük át a programot. 
- Csütörtökön a megérkezett 

tagok még nem is tudták, de már a 
vonatról leszállva megkezdődött 
,,képzésük". Egy személyiségfej
lesztö, közösségkialakító gyakor
lattal. Építettük a hidat egymás 
közt, ez a havazásnak köszönhe
tően közel 4 órásra sikeredett. Pén
teken reggel tomaórával kezdtük. 
Átrendeztük az előadótermet fél
kör alakba, hogy az elöadók és 
hallgatók minden porcikája adja 
és vegye az információkat. Igaz, 
ez „balesetveszélyes", mert ha az 
elóadó unalmasan, szárazan ad elő 
a hallgató leeshet a székről. A 
meghívott előadók felkészültségé
re jellemző, ilyen baleset nem for
dult elő. Előadástechnikával foly
tattuk, bövítettük ismeretünket, 
hogy milyen tematika szerint kell 
felépíteni egy előadást, szakszer
vezeti tájékoztatót, értekezletet, 
miért és hogyan kell bevonni min
denkit a közös munkába. 

-Kik voltak az e/óadók? 
- Dr. Bíró Tibor, a VSZ alel-

nöke tartott részletes tájékoztatót 
a szaksz.erveuti jo gosítványolcró 1. 
Részletes előadása olyan hatással 
volt a jelenlevőkre, hogy ebéd köz
ben is folytatódott a konzultáció. 
Megállapítottuk, hogy szükséges 
lenne a szakszervezeti jogokat 
összefoglaló kisokos kézbeadásá
ra a tisztségviselöknek. A vasút-

egészségügy nehézségeiről kap
tunk részletes, kimerítö tájékozt.a
tót -Locsodi Nagy Imre kolle
gánktól. A vázolt helyzet szomo
rúsággal és bizonytalansággal töl
tött el bennünket. A következő és 
egyben leghosszabb részben, a 
Munkaharcakciók címmel meg
hirdetett előadást hallgattuk Ka
rácsony Szilárdtól. Előadásában 
vázolta: a szakszervezet egyenran
gú partnerségét a munkaadóvai 
és a munkavállalók kiszolgáltatott
ságát. Elöadásának mottója volt, 
hogy „szeretnénk segíteni máso
kon". Felvetődött, hogy sokan a 
szakszervezetet hivatalnak hiszik 
- és a szervezet pedig jelenleg 
hajlamos így működni. 

- Ezután lwvetkezett bizonyá
ra a „ lazítás" ... 

- Vacsora után kötetlen kon
zultációval folytattuk a programot, 
majd megválasztottuk a tanfolyam 
legboszorkányosabb nő és férfi 
tagját Mottó-Szeged a Boszor
kányok fövárosa, seprűlovaglá
suk nagy élményt jelentett min
denkinek. Hóesésben indultunk 
rövid városnézésre, majd beirat
koztunk egy tánciskolába. 

- ,.Minden jó, ha a vége jó" 
- mi volt a harmadik nap prog-
ramja? 

Szombaton reggel előadás

technikával folytattuk. Az embe
rek a külső alapján megítélik egy
mást, a jó szakszervezeti tisztség
viselő tájékozódik, megismer és 
csak utána alakít ki egy képet. 

Ezt követte a munkaügyi kap
cso Iatok története témakörben 
Varga Gyuláné előadása. Ahol 
teljes történeti áttekintést kaptunk 
a korai feudalizmustól napjainkig 
terjedő időszak munkaügyi fejlő
déséről. Az elsö céhlegény szer
ződésektől XIII. Leó pápa Mun
kások helyzete című apostoli kör
levelén keresztül-az ILO koor
dináló munkájáig. 

Összefoglalva, az oktatást min
denki jól sikerültnek. tartalmas
nak tartotta. Hasonlóan máskor 
is részt venne. Köszönjük azt az 
anyagi és szellemi támogatást, 
amelyet a KOB rendelkezésünkre 
bocsátott. 

V.F. 
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F HAGYOMÁNYŐRZŐK j 
MÁJUS VÉGÉIG LEHET JELENTKEZNI 

Negyedik Országos Vasutas 
Népművészeti Kiállítás 

A nagykanizsai Kodály Zoltán 
Vasutas Művelődési Ház a 
vasutaskultúra történetében 
hagyományt teremtett. Az or
szág sok ezer vasutas dolgozó
ja közül a népművészetnek
népi iparművészetnek kreatív 
módon hódolókat gyűjti össze, 
hívja meg egy országos kiállí
tásra. 

A népművészet és a népi ipar
művészetben az alkotók ízlése, 
forma és művészet jelenik meg 
a hímzéseken, sz.őtteseken, játé
kokon, vas- és famunkákban, 
kerámiákban, kékfestőkben, 
bőrmunkában stb. Maga állítot
ta elő a használati és díszítő esz
közeit a nép: ,,Selmecbányán pi
paeszközeit szerzi be az utazó te
kintetes úr, Pozsonyban kardot 
vesz, Esztergomban nyerget, 
Komáromban tulipános ládát, 
Miskolcon gubát, Gácson posz
tót, Lőcsén vásznat, Beszter
cebányán csipkét, Losoncon 
üvegneműt, Kékkőn szitát, 
Szebenben násfát, Győrött bics
kát, Vácot hintót, Szécsényben 
hámot, - de ki győzné mind el
számolni?" - mondta egykoron 
A jó palócok írója, Mikszáth Kál
mán. 

A múlt század második felében 

az iparcikkek beáradása után ha
nyatlásnak indult népművész.et be
olvadt, és részévé vált a magyar 
népi-nemzeti kultúrának. A mai 
mesterek kodályi, bartóki módsze
rekkel tanítják az eredeti szín.for
ma és motívumvilágot, amely az 
alkotó lelkén át önálló egyedi al
kotássá válik. 

Nagykanizsán a Kodály Zoltán 
Vasutas Művelődési Ház 1996. 
november-december hónapokban 
mutatja be országos kiállításán a 
vasút dolgozóinak és nyugdíjasa
inak alkotásait. 

A részvételi szándékot folya
matosan, de legkésőbb május 
végéig kell bejelenteni. 

A tárgyak beadási ideje szep
tember vége, mivel a szakértő 
zsűrinek értékelnie kell a munká
kat és odaítélni a díjakat. 

A kiállítás megnyitásakor a 
művelődési ház találkozót rendez 
az alkotók számára. 

Várjuk a régi és az új, népmű
vészettel és népi iparművészet
tel foglalkozó vasúti dolgozók, 
nyugdíjasok jelentkezését, rész
vételét Nagykanizsán, a Kodály 
Zoltán Vasutas Művelődési Ház
ban. 

Mónai Zsuzsanna 
igazgató 

- NEVELŐOTTHONOK -

A Magyar Államvasutak- a szegénység kényszere és a szol
gálat ellátása teremtette igény alapján - már a múlt század 
végén Jétrebozta első gyermekintézményeit. Az évszázados 
múltra visszatekintő nevelőotthonok a történelem során min
dig_ megbízható támaszt nyújtottak a vasutascsaládoknak. A 
MA V Rt. a gyermekintézményeinek működtetésére Iétreho� 
ta a �,Vasút a gyermekekért" Alapítványt. A Magyar Vas
utas sorozatot indít azzal a céllal, hogy megismertesse az ala
pítvány vasutas diákotthonait. Reméljük, ezzeJ is bozzájl\rul,, 
hatunk az adakozni szándékozók táborának uélesítéséhez. 

Kőszeg 
Vasutas-árvaház nyílt 1913. augusztus 10-én Kőszegen. Az ese

ményt megelőzte, hogy a Vasutas Szentkorona Szövetség árvaházépítő 
pályázatát a város megnyerte. A kapott pénzt gyűjtések és felajánlások 
egészítették ki. 

Az épület tervezésével Thier Manó vasutas-építészfőmérnököt bízták 
meg. Külföldre, Münchenbe utazott, hogy ott tanulmányozza a kor 
követelményeit ilyen létesítményekre vonatkozóan. Hazatérve e/készí
tette tervét, alpesi és kőszegi stílusban. Amikor felépült, szinte egy új 
kastély fogadhatta a gyerekeket. 

Először 82 vasutas-árvagyerek kapott itt elhelyezést, étkezést, tan
szert, és felsőruhát. Akkoriban a cipőt és az alsóruhát otthonról kellett 
hozni. A 6-19év közötti gyerekek a városba jártak iskolába, de az árva
házban varrni és főzni megtanították őket. 

Később már nemcsak árva gyerekek lehettek a ház lakói. Jöhettek a 
lakott területektől távol élők, a nagycsaládosok, a vasúti utazószo/gála
tos szülök gyerekei, illetve, ahol mindkét szülő munkába állt. 

1945-től Kőszegen csak lányok voltak. 1953-ban a lányokat Kapos
várra, az ottani MÁV-internátusba költöztették és onnan a fiúkat hoz
ták „cserébe". Erre azért volt szükség, mert a kőszegi nevelőintézet 
befogadóképessége nagyobb volt, így- az igényeknek megfelelően -
több fiú elhelyezése vált lehetővé. 

Az ötvenes évek elejétől minden gondoskodást megkaptak a kis lakók. 
Nem kellett már cipőt és alsóruhát sem otthonról hozni. Létszámuk 
néhány éven belül 370-re növekedett, ami csak a hatvanas évek végén 
kezdett csökkenni. 

Az eredeti épületet többször bővítették, felújították. Először a két a/
da/szárnyhoz építettek 1952-ben 4 tantermet és 8 hálószobát, majd a 
középső szárnyat hosszabbították meg 12 méterrel és emeletráépítés
sel új tornatermet alakítottak ki 1963-ban. 

A fűtést többször korszerűsítették. Az alacsony nyomású gözfűtésről 
1975-ben olaj-, majd 1987-ben gáztüzelésre tértek át. 

1968-ban a melléképületek átalakításával óvodai részleget hoztak 
létre. Ettől kezdve 3 éves kortól tudtak már fogadni gyerekeket. 

1986-ban egészségügyi komplexum épült. A hat 3 ágyas betegszoba, 
általános orvosi és fogorvosi rendelő szolgálja a gyerekeket. Nem kell 
kijönniük a föépületböl, mivelfiiggöfolyóson közelíthetik meg a rende
lőket. 

Mintegy 15-20 ezer gyerek járt.mostanáig az intézetbe. A gyerekze
nekar és -énekkar hazánk határain túl is sok tapsot kapott. Az utóbbi 10 
évben a városi birkózóegyesület is a házban működik, amiben nevelő
otthoni gyerekek is részt vesznek. A hetvenes évek végén az intézeti 
kézilabdacsapat Úttörő-olimpiát nyert. Természetesen más sportágak
ban is edzenek saját sportpályáikon. Népszerű a labdarúgás, az aszta
litenisz, a sakk és a kézilabda is. A szakkörök közül a barkács, a model
lező, a lövész, a fotó, és a német nyelvre járnak a legtöbben. A tízezer 
kötetes könyvtárból mindig van mit kölcsönözni, színvonalasan lehet 
az ismereteket továbbfejleszteni. A ház büszkesége saját stúdiójuk, ahon
nan nemcsak hangosítást, hanem zárt láncú televízió- és videohálózatot 

· is működtetnek. Gyakran látható műsor a kultúrterem színpadán és 
szabadidőben sohasem üresek a klubszobák sem. 

Az intézet mai neve: MÁV Nevelő- és Diákotthon, amit a vasút tart 
fenn. Falai között 220 gyerek kap megfelelő szociális ellátást Ré
szükre mégsem kötelező a vasúti munkahely válasuása, de az itt 
megszerzett hivatástudattal legtöbbjük a MÁV-nál helye;,kedik el 

MAGYAR VASUf AS 7 

Miskolci 
természetjárók 

Hangulatos közgyűlést tartot
tak január végén Miskolcon, a 
Vasutasok Vörösmarty Műve
lődési Háza Természetjáró Ba
ráti Körének tagjai és a meghí
vott vendégek. Kovács László 
titkár beszámolójában elmond
ta: működésük harmadik évé
ben 63-an voltak, még egyszer 
annyian, mint megalakulásuk
kor. 

A sikeres hazai túrákon kívül 
már utat szerveztek a „Szlovák 
Paradicsom" bejárására, a Vas
utas Természetjáró Szövetségen 
belül pedig 6 tagjuk tíznapos er
délyi körúton vett részt. Tavaly 
ismét megrendezték az Azimut 
Kupa tájékozódási túraversenyt, 
melyen az előz.ő évi 18-al szem
ben már 34 csapat állt rajthoz. 

A természetjárók nagy segítsé
get nyújtottak a művelődési ház 
nyári gyerektáborozásához, mely
re már hatodik alkalommal került 
sor Szentléleken. Szívesen vállal
tak társadalmi munkát is: több ki
lométer túraútvonal-jelzést festet
ték át Garadna és Szentlélek, 
Garadna és a Háromkúti-völgy, a 
S zentléleki-vö lgy-Köpüs-forrás 
és a Hollóstető-Kecskeláb-rét 
között. 

Túráikat 17 vezetőjük vezette, 
akik közül ketten tavaly tettek vizs
gát. A jelenleg folyó ezüst-jelvé
nyes tanfolyam hallgatói jobbára 
„vörösmartysok"-ból állnak. A 
versenyzést kedvelők nagy lelke
sedéssel vettek részt a különféle 
megmérettetéseken és tavaly há
rom vándorserleget nyertek. Gál
Szamosi-Szilvásy a ,,Sütő Nagy 
Attila" éjszakai, Czina-Gyarmati
Majorcsik a ,,Fülesbagoly Kupán" 
Czina-Szilvásy pedig a „Tájoló 
'95" éjszakai versenyen győzött. 
Teljesítmény-túrázóik a Zemplén 
50, Mecsek 90, Cserehát 50, Ba
laton 50, Bükk 50, Loko 424 és 
az olimpiai ötpróbán indultak. 
Közülük Szamosi Csaba és Gál 
Krisztina járt élen. 

A beszámoló után Gávay Pál, 
a baráti kör elnöke, a MÁV Rt. 
Miskolci Üzletigazgatóságának 
igazgatóhelyettese adta át a minő
sítésekért járó jelvényeket. Ezüst 
jelvényt Gajdács Istvánné, Kato
na Attila, Kovács László, 
MajorcsikJózsef, Szilvásy Dénes, 
bronzot Csizmadia Klaudia, 
Gajdács Zsolt, Gyarmati László, 
Királyné Gál Judit, Kovácsné 
Nagy Emőke és Radványi Nóra 
kapott. A „Borsod szép útjain" 
túramozgalmat Czina Tivadar, 
Gajdács Zsolt, Gajdács Istvánné, 
Gál Krisztina, Kovács László 
Szamosi Csaba, Szilvásy Dénes, 
a „Bükk 900-as csúcsait" Czina 
Tivadar, Gál Krisztina, Mészá
ros László, Szamosi Csaba, 
Zahorán Mihály és Zahoránné 
Csodó Katalin teljesítették. 

Szabóné Nagy Julianna, a mű
velődési ház igazgatója elmondta, 
hogy nem túl gyakori az intézmé
nyek és a természetjárók övéké
hez hasonló kapcsolata. Az intéz
mény sokat adott munkájukhoz 
(terem, adminisztráció, postázás, 
adatszolgáltatás, pályázatok meg
írása, rendezvények). A „csapat" 
önszántából, tiszteletdíj nélkül, 
megszállottként tette a dolgát. 

Idei rendezvénytervüka magyar 
vasút 150 éves múltjához is kap
csolódik. Az alkalomból bekap
csolódnak egy új ,,Kisvasutak 
nyomában'' elnevezésű túramoz
galomba. Folytatják szlovákiai 
barangolásaikat az Alacsony-Tát
rában, a Magas-Tátrában és a 
Fátrában. 

Februárban vetélkedőre, Bakan
csos bálra hívják a vasutas ter
mész.etjárókat. Áprilisban megren
dezik a Ill Azimut Kupa tájéko
zódási csapatversenyt. 

Havi két saját túrájuk mellett 
szervesen kapcsolódnak a megyei 
természetjáró szövetség és a vas
utas természetjárók ajánlásaihoz. 

Kovács Attila Gábor 

KISVASUTAK NYOMÁBAN 

Kisvasutak a Kárpátokban 
(Folytatás az 1. oldalról) 
Alel Bilek vasúti mérnök Szlo
vákiából érkezett, ráadásul na
gyon fiatal. 

- Bitek úr, �i vezet egy fiatal 
embert, mint On, hogy ahelyett, 
hogy a legmodernebb csodama
sinákkal foglalkozna, ősöreg szer

kentyűket próbál életben tartani? 
- Van ebben jó adag nosztal

gia, m�g szakmai kihívás is. 
- Onöknél mi a helyzet? A kis

vasutakkal mi lesz? A lélekharan
got már ott is megszá/a/tatták? 

- Hasonló a helyzet, mint Ma
gyarországon. Szűntek meg kes
keny nyomtávú vonalak, ezek egy 
része még a II. világháború pusz
tításai alapján ment veszendőbe. 
Szlovákiában ez a fajta szállítás 
inkább ipari célt szolgált. A har
mincas években különben 45 kis
vasút működött hazánkban. Az
tán a 60-70-es években, mivel ol
csó volt az autók üzemanyaga, ezt 
a szállítási formát kezdték előny
ben részesíteni, s ez sok kisvasút 
megszűnéséhez vezetett. Bár ahol 
elég kemény volt az igazgató, ott 
ezt meg tudta akadályozni. 

- Ezek tehát most is üzemel
nek. .. 

- Nem ilyen egyszerű a do
log, mert a 80-as években az 
összes kisvasutat meg akarták 
szűntetni. 

- Mennyi volt ekkor az 
, . összes"? 

- Három. De akkor jöttek a 
természetvédők és a helyi szerve
zetek és sikerült megakadályozni. 
Annak ellenére, hogy az erdészet 
akkori vezetője - köztünk ma
radjon - roppant ostoba ember 
volt és azt mondta, fütyül a fel
sőbb szervekre: a kisvonat nem 
kell. 

- Tényleg nagyon ostoba em
ber lehetett, mert még én is tu
dom, hogy a Tátrai erdők a kör
nyezeti ártalmak miatt igen vesze
delmes helyzetbe kerültek, s a ben
zingőz és a kipufogógáz ezt csak 
súlyosbította volna. 

- Ez. valóban így van, s akkor 
jött két besztercebányai fiatalem
ber, s végül pár vonatot sikerült 
életben tartani. 

-Hány kilométeres pálya ma
radt végül is életben? 

- Valamikort120 kilométer 
voh, de most effektív személyszál
lító-vonat 12 kilométeren üzemel 
csak. 

-Micsoda értelmetlennek tűnő 
pusztítás ... 

- Biztos, hogy az, de van még 
két pici vonal, de ezek inkább 
múzeumok mellett működő kira
katvasutak. 

- Szóval kisvonat zakatol 

Nyitrán, Feketebologon, s a len
gyel határ mellett... 

Szép teljesítmény. Ehhez képest 
a világháborús pusztítás simoga
w kézlegyintés ... 

- Sajnos ez így van ... 
VEGtH ÁDÁM 

A kisvasutak megmentéséért 

Az 1993-ban alapított Magyar Közlekedési Közművelődésért Ala
pítvány Budapesten a Geodéziai és Térképészeti Rt. tanácstermé
ben február 7-én rendezte meg a Kárpát-medencei Kisvasutak 
találkozóját. 

Gáspár János, az alapítvány ügyvezető igazgatója köszöntette a 
megjelenteket, majd a tartalmas megbeszélést Molnár László, a 

V ABE ügyvezető elnöke vezette, aki egyúttal a vasutasok biztosítá
sának helyzetét és a biztosítók új szerepét elemezte. 

A Geodézia Rt., a Cartographia-Navigator Kft. vezetője és a 
Térképker tulajdonosa a térképkészítés hazai problémáit, az üzleti 
stratégiát, a turistatérképek adta propaganda-lehetőségeket foglalta össze. 
Horváth Lajos, a KHVM vasúti főosztályának vezetője a vasút jövőké
péről szólt. 

A hazai kisvasutak küzdelméről, élniakarásáról az üzemeltető, 
vagy a vonal vezetője, esetleg a polgármester számolt be. A jöv�ért 
aggódás lenyűgöző volt. Kiselőadások keretében hallottunk még a MA V 
Nosztalgia Kft. tevékenységéről és terveiről, a vasúti menetrend propa
gandahatásáról, a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány és a Gyermekvas
uta§okért Alapítvány tevékenységéről. 

ürömmel üdvözölhettük a szomszédos országok - Románia, Szlo
vákia, Ukrajna - egy-egy kisvasútjának képviselőit. Már a tanácsko
zás megkezdése előtt is megtekinthettük a Tusnádi Csaba Károly fotó
művész kisvasúti felvételeiből összeállított kiállítást. Kollekciója már 
63 slb-ra gyarapodott. 

Osszefoglalásként megállapítható, hogy a kisvasutak megmentése és 
népszerűsítése, valamint a gazdaságos üzemeltetés és a közös propa
ganda érdekében került sor a tanácskozásra a kisvasutak vezetői, az 
illetékes főhatóságok, nagyvállalatok, társadalmi szervezetek és alapít
ványok részvételével. A cél változatlan: a kisvasutak megmentése, hogy 
e nemzeti műszaki emlékeinket utódaink is örökölhessék. 

Az összejövetel kellemes színfoltját jelentette a szíves vendéglátó 
Cartographia-Navigator térképbemutatója, kedvezményes térkép- és 
útikönyv vásárlással egybekötve. 

Horváth Károly 

, ,.... , 

KESZENLETIDEJERE 

Megfejtendő: az MSZOSZ szövetségi tanács ülés döntése a nyugdíjreformról 
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Uj év·_ új árak 
Mondják, azúj � mindig roSS7.8bb, mint azel6z6 volt Úgy t11nik, az 

1996-os esztend6 - ami az áremelkedéseket illeti - sem cáfol rá erre 
a ,,népi bölcsességre". A teljesség igénye nélkül vegyük·sorra a fo-
gyasztási adó emelését, s ennek követk:ezmé�yeit. 

Január 1-jétöl a Mol Rt. által forgalmazott U7.etnanyagok árai 15 s7.á
zalékk:al növekedtek, a dízelüi.emú gépkocsik üzemeltetése szintén drá
gult, a gázolaj ára- a többiekhez hasonlóan -s7.áz forintnál több lett: 
98,9 forintról 103 forintra növekedett. 

A vonatjegyek ára 50 kilométeres utazMi távolságig 20, ennél boss2abb 
vonalon 15 százalékkal emelkedett. Módosult a cüjkedvezményeket 
rögzitö kormányrendelet. Ennek alapján a tanulók és a fogyatékosok 
korábbi 7 5 87.ázalékos jegyárlcedvezménye 70 százalék lett. 

Ugyanakkor januártól a hallás;sérültelc, a sportolók, meg a természet
járók 50 s7.ázalékos utazási kedvezményben részesülnek: az eddigi -
kilométerenkénti -4,32 forintos díjtétel 5,27 forintra változott. A hely
közi autóbuszokon a cüjkedvezmények növekedése a vasútjegyek árá
hoz hasonló mértékben emelkedett. De tudni kell, hogy a helyi autó
buszjáratok viteldíjának nagyságát a helyi önkormányzatok határoz7.ák 
meg. Az ors7.ágban átlagosan 20-30 s7.ázalékos mértékű a tarifaemelés. 
Ettől, talán, leginkább a BKV 39 s7.ázalékos jegyáremelése tér el. Buda
pesten ugyanis - a Fövárosi Közgyűlés határozata értelméb�n - a 
kombinált bérletért 1950 forintot, a villamosbérletért 1550 fonntot, a 
tanulóknak és a nyugdíjasoknak pedig 585 forintot kell fizetni. Egy 
vonaljegy ára 50 forint! 

Többet fizetünk januártól a szeszes italokért, valamint a dohányáru
kért: a sörök, az égetett szeszes italok, a cigaretták ára 15-20 s7.ázaléldcal 
emelkedett. A sörök átlagosan 15 s7.ázalékkal többe kerülnek. A pálin
kafélék és a vodkák ára pedig 13-14 57.ázalékkal drágult. 

Az esztend6 elsö napjaitól a korábbiaknál 22-26 87.ázalékkal többe 
kerül az arany grammja, ugyanis az 4038 forintról 6038 forintra emel
kedett. 

Kép - sziiveg nélkül 

17 ,S ·millióan munk 
nélkül az EU-ban 

17.5 mUlió volt a munkanélküli - az aktfv Jakosdg 
18,6 szbaléka - az Európai Unl6 tizenöt tag,uam,ban 
tavaly novemberben. Tovibbra is Spanyolonúgban . a 
legr011zabb a helyut, 20 szbalék felett van a munkanél
küllek ar,nya. A 3.5 mllll6 spanyol munkanélküli egyno-
1Yede több mint b,rom éve vazftette el 6lliút. Az lako
lib61 kikerültek 42 szizaléka nem tudott elhelyezkednL 

Nem fizet a Rock Színház 
A Nyugati p6lyaudvar mellett álló sátorban mfiködlk a Rock 

Szfnbáz. A hányattatott sonú int&mény most újabb nehfzségek 
elé néz, ugyanis tavaly április óta nem fizették meg a MA V-nak 
sem a bérleti, sem a közüzemfi díjat. e:r.ért a vasút ez·év januárjá
ban a bérleti szerződés felbontására kényszerült. 

A Rock Színháznak a MÁV-val szembeni adóssága elérte a 20 
millió forintot, és Várkonyi Mátyás igazgató szerint a kultuszminiszté
rium beavatko7.ása nélkül a társulat képtelen a számlák kiegyenlítésére. 

A MÁV Rt. elsö lépésben felajánlotta azt a lehetöséget, hogy amennyi
ben a Rock Színház a közölt határon belül - január 20-ig - egy 
összegben kifizeti a mintegy 6 millió forintos közüzem díjhátralélcait, 
illetve a Múvelödési és Közoktatási Minisztérium garanciát vállal a 
színház által javasolt részletfizetésre, akkor kész tárgyalásokat kezdeni 
a bérleti cüj átütemezéséröl, továbbá eltekint az áram-, és böszolgáltatás 
január 20-i beszüntetésétöl. 

A minisztérium egyik munkatársa egy sajtónyilatkozatban kijelentet
te: a tárcának nem áll módjában kiegyenlíteni egyetlen színház számláját 
sem, ánl az áthidaló megoldások keresésében részt vállal. A színház
nak szembe kell némi azonban a bezárás lehetöségével is. Várkonyi 
Mátyás, a Rock Színház igazgatója január végén arról beszélt, hogy a 
színház további működésével kapcsolatban a minisztériumtól ez idáig 
még semmilyen információval nem lett gazdagabb. A társulat egyéb
iránt február közepétöl egy hónapos külföldi vendégszereplésre indult. 
Az együttes ugyanakkor jól felfogott érdeke egy újabb játszóhely felku
tatása. 

A Mllvelődési és Közoktatási Minisztérium viszont Várkonyi Má
tyástfelmentette a Rock Színház igazgatói állásából, s egyben egy mi
niszteri biztost nevezett ki ide, de a fennálló adóságot a kultusztárca 
továbbra sem tudja kiegyeoliteni, átvállalni pedig nem kívánja. 

TP 

Csereüdültetés 
A Vuutasok Szakaerveme 1996-ban Is .....,... 

bagyominyos olasz, görög és r..anda aereüdiilte._. 
Olaszország 

Csal6dok rénére, 1996. Július 1-Jét61 JúUus 12-1&. telje, 
eU6t6ssal fejenként 65.000 forintos tkftési dfj ellelMben. 

Görögország 
Gyermekek rés:r.ére, 1996. júnlllf 29-t61 Július 18-1&, e. 

Jes ell6túsal fejenként 21.000 fonntos tfrftési dfj el-. 
ben. 

. Franciaors:.ág 
Csal6dok rés:r.ére, 1996. augusztus 31-t61 suptember 14-

ig, telje, e116t6ssal fejenként 67 .OOO forint tfrítési dfJ ellené
ben. 

Gyermekek rés:r.ére, 1996. augusztus 6-t61 augusztus 27-
ig, teljes ellátással fejenként 35 090 forint térítési díj ellené
ben. 

A külföldi utakra a VSZ területi blzottdgaln61, vagy a 
központban Döme Lászlónénál a 19-77� vasúti telefon
szim 146-os mellékén lehet jelentkezni. 

T6jékoztatásul közöljük, hogy a térítési díj negyven m
zalékát 6prilis 20-lg, a teljes díjat a kiutazis el6tt 30 nappal 
korábban kell befizetni. Túljelentke:r.és esetfn az igények 
odaítélésérfil a VSZ elnöksége április elején dönt. 

Ki szórakozik a riasztóval? 

A fegyveres rabló komótos léptekkel távozott 

.,Sr.eles Mónika csak egy van" - mondogatJ6k a tenisz aerei..... 
sei. Ugyaner.en a smlúmondás érvényes Szele, Hajnalk,ra Is, az. 
zal a különbséggel, hogy amíg egylk6jük a tenlszp6ly6n Upri> 
tatja el a nér.6ket. addig Hajnalka a személypénzdrban vívott ki 
elismerést mag6nak. És még valamiben bnonUt egymúra a két 
16ny, mlndkett6t munka közben timadt6k meg. 

Szeles Hajnalka olyan lány, akin megakad a férfiszem, és el sem 
gondolná az ember, hogy e törékeny teremtés egy rámeredő pisztolytól 
sem riadt meg. Mintegy másfél éve ad ki menetjegyeket a Nyugaai 
pályaudvar személypénztáránalc ablakán, és bizony először viccnek vélte, 
amikor egy sisapkás, napszemüveges alak fegyvert szege7.ett ri és a 
bevételt kérte. Hajnalka nem adta, pedig a kaszában volt 150 em- forint 
Sót hozzátette: ,,Figyelj öreg! Ennyiért nem érdemes!" Ezután ldnos 
pillanatok következtek, a rabló is valószínűleg kezdő bandita volt, mint 
ahogy a lány is kezdő áldozat. Körülbelül 10 másodpercig állta timadó 
az ablaknál, majd ráncütott egyet a vállán és továbbállt. De nem 6m 
futva, ahogy ilyenkor szokás, hanem csak úgy komótosan, sétálvL 

Hajnalka közben folyamato� nyomta a riasztó nyomógombját, majd 
remegö lábakkal ment a kolléganöihez, hogy elmesélje a történteket. 
Közben az információból átkiabáltak: ,,Azt kérdezik az ügyeletről, hogy 
ki szórakozik a riasztóvan" 

Szeles Hajnalka azóta napirendre tért a történtek felett, ó nem hagyhat 
ki két évet, mint híres névrokona. Azóta is folyamatosan dolgozik, söt 
már profi nyilatk:ozóvá vált, ugyanis az újságírók egymásnak adták a 
kilincset, még a lakásán is megkeresték. 

Február 11-én Rigó Zoltán vezérigazgató jutalomban részesítette 
a bátor pénztároslányt. Hajnalka körülbelül annyit kapott kémez, 
amennyit Mónika körülbelül 6 másodperc alatt „teniszezik össze" ... · topé 

UTAZZUNK EGYÜTT 
-1996-ban! 

A Paradlso Travel szervezésében az al6bbl u.takra drjuk 
VSZ-tagok Jelentke:r.ését: 

Március 13-17. 
Április 13. 

Május 24-28. 
Június 12-16. 
Június 22. 
Július 13. 
Augusztus 8-11. 
Szeptember 10-15. 
Szeptember 27-29. 
December 6-8. 
December 14. 

Tavasz a francia Riviérán 
Ópusztaszer - Szeged 

23 900,-
1 750,

+ belép6 
Pünkösd Erdélyben 14 990,-
Kirándulás Kárpátaljára 14 990,-
Puchberg - Marcipá111,11ízeum 2 500,-
Melk- Wachau 3 350,-
Sa/zkammerguti t6vidék 23 900,-
R6ma - Assisi 29 490,-
Sö,jes:,Jiv6J Münchenben ér el6készületben 
Karácsonyi vásár Nürnbergben " 
Karácsonyi vásár Bécs/Jen " 

Minden utMna1c 1 OOO forint kedvezményt adunk a mUa,s 
utak ér6ból, ha a jelentk:ez.ésn61 ezt a hirdetést leadja! 

Jelentk:a6s: Magyar Vasutas mrkesztiSség6ben, 
telemn : 01/19-77, 48-13/111 mell&, vagy 06/1/342-0551. 

ParadiM, Travel, Budapest YL, Teréz krt. 62. (Mebó mozi, a 
Nyupli p6lyaudvarial szanben)telefbn:06/1 /153-4523. 

1996. FEBRUÁR, MÁSODIK SZÁM 

l ,akáscscre 

Elcserélném felújított, komfor
tos, másfél szobás vállalati bérla
kásomat hasonló önkormányzati
ra MÁV-dolgozóval. A lakáshoz 
pince, padlás, kert, garázs tarto
zik. Tel.:261-1513 

Budapesti MÁV-szolgálati la
kásra, 50 négyzetméter felettire 
cserélném vidéki, azonnal piac
képes öröklakásomat. Érdeklöd
ni: Kenyeres Györgyi 01/82-14 
üzemi, vagy 260-9717 budapesti 
telefonon lehet. 

Elcserélném a Budapest IX. 
ker., Gyáli úti, MÁV-telepi, II. 
emeleti, 56 négyzetméteres laká
somat hasonló vagy kisebb szé
kesfehérvári, esetleg budapesti ta
nácsi lakásra. Minden megoldás 
érdekel. Telefon: 06/22/271-540, 
9-29 óráig. 

Elcserélném megvásárolható, 
hasonló MÁV-, vagy önkor-

mányzati lakásra, Budapest Vili., 
Kerepesi úti 2 szoba komfortos, 
jó állapotban lévő 1. emeleti, tele
fonos, 62 négyzetméteres MÁV
szolgálati lakásomat. Minden 
megoldás érdekel. Telefon nap
közben: 270-4744/1283, vagy 
270-4760/1283, Róna Kálmán 

Budapesti 3 szoba, komfortos 
MÁV-szolgálati lakásomat buda
pesti, vagy Bp. környéki kisebb 
(esetleg megvásárolható) lakásra 
cserélném. Minden megoldás ér
dekel. Jelentkezni lehet: Vargáné 
Horváth Magdolna Györ, Ifjúság 
krt. 4. postacímen, vagy a 06/96/ 
423-193 telefonon. 

Eladó 910 négyzetméteres épí
tési telek összközműves, villany, 
gáz, kerítés. Irányár: 2 millió fo
rint. Érdeklödni munkanapokon 
lehet a 0l /47-71 üzemi, illetve 06/ 
1/269-56-56/ 1639 mellék Regös 
Gáboménál lehet. 

r=��!��.�!!����!��!!ITtthnl-
kum 4/A, Magyar Lajos osztályában végzett osztálytársaim je
lentkezését várom az alábbi címen: Németh Antal 6400 Kiskunha
las, Szélmolnár u. 3. telefon: 06/51-9�: 

Kinczli József 
(1919-1996) 

Elhunyt életének hetvenhetedik esztendejében Kinczli 
Jóuef, a Vasutasok Szakszervezete pécsi területi biwttsá
gának egykori titkára, aki több mint negyedszizadon ke
resztül szakszervezeti tisztségviselő volt. 

Munkája megbecsüléséért több esetben különböz6 ki
tüntetésekben részesült. Temetésén, február 12-én, a pécsi 
köztemetőben a családtagokon kívül nagyon sok munka
t6n és barát osztowtt a végső búcsú gyászában. 

Magdi néni receptjei 
Ezúttal a pizza magyaros változatát, a PÁSZTORLEPÉNY r 
ceptjét közlöm: 

Harminc dkg héjában fött burgonyát áttörünk. 30 dkg liszttel, eg 
tojással, egy csomag száraz élesztővel, egy kiskanál sóval, cukor 
ral, egy deciliter tejjel, 5 dkg zsírral jól összedolgozzuk. Tálba tess 
és langyos helyen letakarva két órán át pihentetjük. 

Közben elkészítjük a tölteléket: 50 dkg sonkát ledarálunk, 15 dk 
reszelt sajttal, egy deciliter tejjel, sóval, borssal összekeverjük. 

Ha a tészta megkelt, kisebb tepsibe terítjük úgy, hogy a szélére i 
jusson tészta. Rásimítjuk. a tölteléket és lassú tűzön 40 percig sütjük 
Sonkán kívül készülhet bármilyen hússal, vagy akár zöldségfélével is 

Jó étvágyat láván: 

A ZÁRFÉKEN BESZÉLIK 

Rovatllnkban kizárólag olyan timák s:.erepelnek, 
amelyekről már a zárfiken ülő 

kolligáink is beszilnek. 

Közüggyé vált a tánadalombiztosít6s reformja. Javaslatok és e 
lenjavaslatok tucatja születik meg nap mint nap. Ezek közül 
emelkedik- a zirféken swlgálatot teljesítő kollégáinktól szirma 
m - a nyugdíjkorhat6r megváltoztatását swlgál6 törvényterv 
zet-javaslat. 

1. § A nyugdijkorhatár rugalmas. Minden munkavállaló - n 

mitőljiiggetlenül-halála után egy évvel mehet öregsigi nyugdijb 
2. § A munkavállaló halála után, az öregsigi korhatár betölt 

ig, örökösei kötelesek a tb-járulékot megfizetni. 
J. § Aki az 1. § szerinti határidő előtt veszi iginybe az öregsig 

nyugdijat, ide irtve a jelenlegi nyugdíjasokat is, az a megállapito 
nyugdija összeginek kitszeresit köteles tb-járulik cimin megfi:etn · 

4. § A 150. iletivüket betöltöttek, valamint azok, akik legaláb 
125 iv szolgálati időt szereztek, mentesülnek a J. § szerinti jiui 
kötelezettsig alóL 

S. § A halva szi,letettek nyugdijkorhatárát a kormány rendek 
ben 61/apitja 111eg. 
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KÜLDÖTTGYŰLÉST TARTOTT AZ VSZ IFJÚSÁGI TAGOZATA 

Keményebben kell fellépni 

Február 20-án soros küldöttgyűlését tartotta a Vasutasok Si:akszervezete Ifjúsági Tagoi:ata (VSZIT). A 45 küldött 
az ország minden területéről érkezett s majd' minden si;akmát képviselt a tanácskozáson. A plénum elsősorban az 
ifjúságot foglalkoztató kérdésekkel foglalkozott, különös tekintettel a bértarifarendszer igazságtalanságaira. A 
küldöttgyfilés új tagot választott ai: ,,Alapítvány a vasutas fiatalokért" kuratóriumába. 

A VSZIT elnöke, Csáki Zsigmond beszámolójában elmondta: az ifjúsági tagozat működését nehezítette a pénztelen
ség, illetve az elmúlt időszak könyvelési hiányosságai. A továbbiakban hangsúlyozta, hogy az ifjúsági tagozat az 
utánpótlás-nevelésben fontos a Vasutasok Szakszervezete számára is. A testület határozatot hozott, hogy a VSZIT 
tanácsa tűzze napirendre a bértarifa kérdését, és a tagozat elnöke vegye fel a kapcsolatot a VSZ bértarifa-bizottságának 
vezetőjével. A tagozati tanács kés=ítsenjavaslatot a bé,fes=ültségek csökkentésére, illetve a fiatalok hátrányos megkü
lönböztetésének megszüntetésére. A tanácskozás végén szó esett ifjúsági s=abadidős programok szervezéséről. Felme
rült egy tiszai ví=itúra lehetősége, illetve ifjúsági sportnapok megrendezésének igénye is. 

A= ljjúsági Tago=at ülésén elhang=ott ho==ás=ólásokat a= 5. oldalon ismertetjük 
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A VS
r 

.J 

tiltakozi 
A nyugdijkorbatár 

felemelése ellen 
A Vasutasok Szakszerveze
te a sajtó nyilvánossága előtt 
tiltakozott a nyugdíjkorha
tár emelése ellen. A kor
mánydöntés ugyanis, véle
ményük szerint, egy, a nyug
díjreform összefüggő folya
matából kiragadott lépés. A 
rendelkezést nem előzték 
meg érdemi viták, s nem ke
rült sor társadalmi párbe
szédre sem. 

A VSZ sérelmezte a rende
lettervezetet, mert azt sem az 
Érdekegyeztető Tanács, sem 
a Nyugdíjbiztosítási Önkor
mányzat nem véleményezhet
te. Az intézkedés a szakszer
vezetek szerint szakszerűtlen, 
mivel csak járulékbevételek
kel és nyugdíjkiadásokkal 
számol, nélkülözi az átfogó 
gazdasági számításokat. Az 

érdekvédelmi szervezetek ál
tal kért hatásvizsgálat nem 
készült el. Nem vették figye
lembe a foglalkoztatási ne
hézségeket, a lakosság egész
ségi állapotát, ami várható 
élettartamát, pedig az Euró
pában Magyarországon a leg
alacsonyabb. 

A nyugdíjkorhatár emelése 
és más, a családokat súlyosan 
érintő intézkedések miatt a 
Vasutasok Szakszervezete 
rendkívüli Érdekegyeztető 
Tanács ülésének összehívását 
kezdeményezte. A VSZ az or
szággyűlési képviselőket pe
dig arra kérte, hogy ne sza
vazzák meg a nyugdíjkorha
tár felemelését elrendelő vál
toztatás előkészítetlen parla
menti beterjesztését. 

* 

A VSZ női választmánya 
szintén tiltakozott a nyugdíj
korhatár felelmelése ellen. 

(Írásunk az 5. oldalon) 

Kutasra emlékezünk 

Tizenhárom halottja és húsz sérültje volt an
nak a balesetnek, amely február 26-án nem sok
kal 12 óra után történt a Somogy megyei Kutas 
vasúti átjárójában. Miután nem engedték le a 
sorompót a vonat érkezése előtt, egy Volán
autóbusz nekiütközött a Kaposvárról Gyéké
nyes felé tartó gyorstehervonatnak: a vonat ket
tészakította az autóbuszt, és egyik felét több 
száz méteren át maga előtt tolta. Közben az au
tóbusz és a mozdony is kigyulladt, az autóbusz 
teljesen kiégett, a vezérállás is a lángok marta
lékává lett. A tüzet a mozdonyvezető, Náza Já
nos (aki maga is égési sérüléseket szenvedett), 
valamint a nagyatádi és marcali tűzoltók fékez
ték meg. A sérülteket Nagyatádra és a kapos
vári kórházba szállították. 

Az esemény helyszínén készült tudósításun
kat a harmadik oldalon olvashatják. 

Részvétünk 

A Vasutasok Szakszer
vezete tagsága mély 
megrendüléssel fogadta a 
kutasi tragédia hírét, és 
egyben részvétét nyilvá
nítja az áldozatok hozzá
tartozóinak. 

A baleset körülményei 
ismét felvetik a vasuta
sok nehéz szociális hely
zetének problémáját. 
Szakszervezetünk to
vábbra is arra törekszik, 
hogy a fokozott leter
heltségű munkakörben 
foglalkoztatottak anyagi 
és erkölcsi helyzetét a 
közlekedésbiztonságban 
betöltött felelösség szint
jén elismertesse. 

Vasutasok 
Szakszervezete 

Lehet-e tenni 
valamit? 

Lehet-e tenni valamit a tisztessé
ges megélhetés érdekében, illetve 

a tömeges elszegényedés és a 
torzult jövedelemviszonyok 

ellen? 
A bérből, fizetésből és járulékból 

élómek indított sorozatunk második 
része a 6. oldalon olvasható. 

Március 

8. 

Sok szeretettel 

köszöntöm 

kolléganőnket 

a emzetközi 
,, 

onap 

alkalmából 

a Vasutasok 

Szakszervezete 

nevében! 

rL1�h 
Dr. Márkus Imre 

VSZ-elnök 

ISO 9000 Szabványsorozat szerint tanúsított a 
MÁV VASJÁRMŰ KFT ir"TÜV� Szombathely, Szövő u. 85. G@ralö)i::;"?---::), 

uality Tel./Fax: (94) 313 - 313 L=Jt.ru u 
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Érdekvédelmi eredmények Racionalitás és humánum 
Egy tárgyalassorozat eredményei 

A munkahely, s általa a havi 
fix nutés, megtartása napjaink 
gazdasági és társadalmi vis:zo
nyai köupette minden alkahna
:zott számára sorsdöntő ténye
ző. Így az időközben fel-felröp
penő létszámleépítési tervek 
nem kis aggodalmat keltenek 
egy olyan mamutvállalat dolgo
zóinak körében, mint a MA V. 
E tekintetben hárul a legna
gyobb felelősség az érdekkép
viscleti szervezetekre, mert az el
kerülhetetlen létszámmozgások 
legésszerűbb és leghumánu
sabb módozatainak kimunká
lása és elfogadtatása a vasutas
családok mindennapjait érzé
kenyen érintik. A sikeres tár
gya lások által legfontosabb 
momentumot, a tisztes megél
hetés lehetőségét képesek a 
szakszervezetek tagjaiknak biz
tosítani. Természetesen, mind
ezen elemek a tágabb környe
zet, az ország helyzetének tük
rében s1.emlélve adhatnak hite
les képet. 

,,A tagságunk egy részének gon
dolataiban talán nem is tudatosul 
az a tény, hogy azért órzódött meg 
a munkahefrük, mert érdekeiket 
egészséges· kompromisszumok, 
eredményes megállapodások ré
vén védi a szakszervezet. S a je
lentós volumenű, munkahelykivál
tó beruházásokköwtkeztében sem 
került még senki az utcára. Erós 
és tárgyalóképes érdekvédelmi 
szervezet megléte esetében a nwn
káltatói oldal is más magatartást 
tanúsít" - - mondta Karádi Lász
ló, a Vasutasok Szakszervezete 
Szombathelyi Területi Bizottságá
nak vezetője. Még szólt anól is, 
hogy a szakszervezetek és a MÁV 
által tavaly decemberben megkö
tött, 16 pontot magába foglaló, 
megállapodás sarkalatos pontja, az 
1996. évi foglalkoztatási konst
rukció. A „fűnyíró elv", azaz a 
nom1atív létszámleépítés gyakor
lata csupán a központokban fo
gadható el, a végrehajtó szakszol
gálatok házatáján nem alkalmaz-

ható. A minimális létszám hiteles 
és kizárólag szakmai érdekeket 
tükröző meghatározása mind a 
MÁV, mind pedig a VSZ számá
ra rendkívül lényeges és kellő kö
rültekintést igénylő feladat. Tehát 
a százalékos mérték alkalmazása 
kerülendő. Ezen gondolatok szel
lemében a Szombathelyi Üzlet
igazgatóság területén az elmúlt 
hónapokban tárgyalássorozat zaj
lott. A forgalmi csomópontokon 
- Tapolcán, Veszprémben. Za
laegerszegen. Celldömölkön és 
Szombathelyen -- lebonyolított 
megbeszéléseken Karádi Lászlón 
kívül részt vett llodics János, az 
Üzletvezetőség forgalmi osztályá
nak vezetőJe, valamint megjelen
tek az érintett területek állomásfő
nökei és szakszervezeti vezetői. 

A VSZ meglátása szerint a 
MÁV ez évi üzleti tervében sze
replő bérköltség korrigálására a 
létszámcsökkentés nem az egyet
len megoldás. Más lehetőség is 
rejlik az eszköztárban. Bcvételnö
veléssel kedvezóbb eredményeket 
lehetne felmutatni. Ez utóbbi lét
jogosultságát támasztja alá az a 
tény, hogy a középállomások át
lag 12 fős létszáma már olyan ,,ki

spannolt" állapotot takar, mely 
további csökkentést nem bír el. A 
vasútbiztonság által kívánt mini
mális munkaerő-szükséglet egy 
olyan határ, melyet a közös érde
kektől vezérelve, mindenkinek 
tiszteletben kell tartani. A csomó
pontokon, a közös gondolkodás 
eredményeként megszületett és 
aláírt megállapodások legnagyobb 
értéke, hogy a viták során minden 
érdekelt fél véleménye meghall
gatásra talált, s az egyezség az 
optimális megoldást tartalmazza. 
Az állomásfőnökök a szakszo lgá
lat munkájának ellátásához szűk· 
séges gárdát megtarthatják. A fe
leslegessé váló mw1katársak hely
zetének rendezésében pedig a hu
mánum szerepel központi elem
ként. Karádi László végezetül 
hangsúlyozta, hogy a munkaeró
stn1ktúra átformálása elkerülhe-

GYŐR-SOPRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

SOPRON LOGISZTIKAI KÖZPONT 
SZOLGÁLTATÁSAI 

-RO-LA-vonatok napi négy alkalommal 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

-HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon naponta 
Magyarország területén el- és felfuvarozás 

- DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAPEST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

-BALKAN SERVICE 
SOPRON - Törökország, Bulgária, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 
-SOPRON-ROTTERDAM 

Magyarorszá& területén el-és fclfuvarozással 
-SOPRON-ZAHONY 

Nyugat-Európ�F ÁK-országok viS'lOnylatában 

Továb bi információk: 
GySEV Rt. Vezérigaz ga t óság 

1011 Budapes t, Szilágyi D. tér 1. 
Tel.: 201-1782 

tetlen, hisz a megváltozott szállí
tási volumen hatásaként bizonyos 
munkakörökben az indokoltnál 
nagyobb afoglalkaztalottság, míg 
a forgalmi utazók esetében hiány 
lép fel. Ugyancsak a létszámhely
zetet érintö tényező a munkaerő
kiváltó beruházások nyomán mu
tatkozó állásmegszűnések halma
za. 

A VSZ minden erejével arra 
törekszik, hogy a felszabaduló lét
szám a MÁV kötelékében marad
jon. Ebben a kérdésben a gazda
sági vezetés jó partnernek bizo
nyult. A szakszervezetek elsőren
dű feladata, hogy az átcsoportosí
tások emberségesen - a dolgo
zók életkörülményeinek figyelem
bevételével - történjenek meg. 
Hiszen a legtöbb esetben olyan 
törzsgárdatagokat érint mindez, 
akik életüket a MÁV szolgálatá
ban töltötték, évtizedeken át a vas
út biztosította számukra a minden
napi kenyeret, s érzelmileg is kö
tődnek a vállalathoz. Ezért a raci
onalitás mellett a döntések egyé
nekre gyakorolt hatását sem sza
bad figyelmen kívül hagyni. 
Karádi László azt is elmondta, 
hogy a létszámelhelyezés vizsgá
latát mély környezettanulmány 
előzte meg. Személyenként elemez
ték a lakóhely, a bejárási lehető
ség, a családi háttér, a szakmai 
végzettség és a nyugdijbavonulási 
hajlandóság tekintetében a kollé
gák életkörülményeit. A legtöbb 
esetben a felszabaduló munkaerő 
átképzéssel megtartható. A kíná
lati palettán elsősorban forgalmi 
utazói, szolgálattevói és kocsi
rendezói munkakörök szerepel
nek. A egészségügyi alkalmassá
gon kívül általában fél esztendei 
átképzó tanfolyamon való részvé
tel és sikeres vizsga szükséges 
ahhoz, hogy a hiánymunkakör 
betölthető legyen. A másik lehe
tőség a korkedvezményes nyugdí
jazás, mely alternatíva azonban 
csak a dolgozó egyetértésével azaz 
erószakmentesen tekinthető hu
mánus eljárásnak. A létszámhely
zet hosszú távú rendezésében a 
munkaerő-kiváltó beruházások 
képviselik a helyes irányvonalat. 
Az állam által finanszírozott pá
lyavasút az ilyen jellegű beruhá
zásokra az idén 170 millió forin
tot szán. Ezen összeg felosztása 
során a hatékonyságra törekvés 
volt az alapszempont: a megvaló
sulást követően minél több mun
kakört lehessen nélkülözni. lgy a 
fénysorompók telepítése optimá
lis megoldásnak tűnik, hisz egy 
ilyen létesítmény 4-5 ember mun
káját képes helyettesíteni. Továb
bá a kevéssé forgalmas megálló
helyeken a jegykiadói állások 
megszűntetése is célszerűnek lát
szik. 

A munkakör-összevonások 
ugyancsak racionálissá tehetik a 
foglalkozáspolitikát. Mivel mind
ez a Bakony térségében, valamint 
a Szombathely, Sopron vonalsza
kaszokon jelentkezik az idén a leg
erőteljesebben, az egyeztetó tár
gyalások ennek megfelelően ezen 
csomópontokban különös körül
tekintéssel zajlottak. A megállapo
dások végs6 szövegezésével min
den érdekelt fél egyetértett. Min
denütt olyan kompromisszumok 
szüleitek, amelyekben a munka
vállalók érdekei markánsan meg
jelentek. A tárgyalássorozat ékes 
bizonyítéka annak, hogy a prob
lémák párbeszédben oldódnak 
csak meg. A részletes elemzés és 
az építő jellegű eszmecsere meg
hou.a gyümölcsét. A dokumen
tumok aláírásakor közös óhajként 
fogalmazódott meg, hogy évente 
egy asztalhoz üljenek az érintet
tek, s az időközben bekövetkező 
változásokkal összhangban újra 
tárgJJa/ják a létszám- és bérhely
zetet. 

A VSZ szeretné elérni, hogy a 
MÁV eredményességi mutatóit 
idöközben sem csupán a költség
csökkentés, azaz a létszám foko
zatos leépítése révén, hanem bevé
telnövelcedésseJ is sz.abályozz.ák a 
vállalat gaz.dálkodásáért felelös 
sz.alcemberek. 

-ódri-

A Vasutasok Szakszervezete érdekvédelmi tevékenysége sokirányú, kiterjed a munkavállalók élet-és 
munkakörülményeit érintő szinte valamennyi kérdésre. A munkáltató és a munkavállalók közötti 
érdek-különbségek és az ebből eredő viták fő témái a:zonban három területre koncentrálódnak: a 
foglalkoztatás (a munkahely biztonsága) kérdésére; a kereseti (bér) illetve a:zok emelkedési lehetősé
geire; a kollektív szerződésben rögzíthető munkavis:zonnyal kapcsolatos szabályokra. Tekintsük át, 
hogy szakszervezetünk az utolsó négy évben (1993 -1996) között milyen eredményeket ért cl (a 
tárgyévet megelőző év ősl.én folyó tárgyalások alapján). 

J 9 9 3. kedvezöbb megállapocw megkö
tésére került sor. Az eredmény: a 
létszámcsökkentést sem százalé
kos, sem abszolút mértékben a 
szolgálati helyek számára nem ír
nak elő. A létszámszükségletben 
helyi szinten kell a vezetőknek 
megállapodni a szakszervezetek
kel; a bérfejlesztés mértéke 25 szá
zalék; a kollektív szerződés lénye
gében változatlan tartalommal ke
rül meghosszabbításra. 

1992 október hónapban a 
MÁV akkori vezetője Csárádi 
János vezérigazgató kijelentette: 
a MÁV-nál 1993-ban le kell épí
teni 20.000 Jót, a vállalat rossz 
gazdasági helyzete „ a következó 
évre semmilyen bérfejlesztést nem 
tesz lehetóvé ", sót nem kerülhet 
sor a 13. havi fizetés fo(vósításá
ra sem és a kollektív szerzódés
ben szabályozott egyéb juttatá
sokban is vissza kell lépni. Ha ez 
az elképzelés valósul meg, akkor 
tömeges elbocsátásokra kerül sor, 
csökkennek a havi keresetek és a 
kollektív szerződés évek alatt el
ért vívmányai semmisülnek meg. 

Érthetően a vezérigazgató kije
lentéseit felháborodással fogadták 
a munkavállalók és tennészetesen 
szakszervezetünk is. Már a tárgya
lások kezdetére szakszervezetünk 
általános sztrájkot helyezett kilá
tásba és levélben kereste meg a 
kormány érintett tagjait (KHVM, 
PM, MüM miniszterét) később a 
tárgyalásokba a tárcák vezetői be
kapcsolódtak és a lényeges kér
dések ezen a szinten dőltek el. 
Ennek eredmény lett: - a létszám 
csupán 3000 fővel került csökken
tésre; - lehetőséget adtak 21 szá
zalékos mértékű béremelésre; - a 
kollektív szerződés lényegében 
változatlan tartalommal került 
meghosszabbításra. 

1993-ban az átlagbérek tényle
gesen 23 százalékkal növekedtek. 
Ekkor az infláció 22,5 százalékos 
volt, igy a reálbérek lényegében 
alig változtak. 

1994. 

A munkáltató erre az évre azt 
tervezte, hogy a létszámot 12 szá
zalékkal csökkenti. (79.500-ról 
70.000 főre) és csak a létszám
csökkentés által megtakarltható 
bér lesz bérfejlesztésre fordítha
tó. A kollektív szerződés szabá
lyait a munkavállalók hátrányára 
kívánták módosítani. 

A tárgyalások ismét sztrájk fe
nyegetettség mellett indultakmeg, 
de a tervezetthez képest elörelé
pés alig történt. Ekkor (1993 no
vember 11-én) kereste fel szak
szervezetünk akkori elnöke (Papp 
Pál) Schamschula György mi
nisztert és megállapodást kötött. 
A továbbiakban a MÁV Rt. ve
utésével a tárgyalások már ennek 
alapján folytak és végül a vártnál 

Ebben az évben az átlagkere
setek lényegesen 28.5 százalékkal 
nóttek és a 21,2 százalékos inflá
ció mellett nőtt a munkavállalók 
reálbére. 

1995. 

A tárgyévet megelőző év má
sodik felétöl kezdve-eddig még 
soha nem tapasztalt- igen rossz 
kilátásokkal kezdódtek meg a tár
gyalások. Hiszen a kom1ány 1994 
közepén határo7.atot hozott mint
egy 900 kilométer mellékvonal 
bezárására, egyéb területeken a 
személyforgalom csökkentésére. 
A következő évekre további vo
nalbezárásokat helyezett kilátás
ba. 

A tárgyalások kezdetén a mun
káltató több mint 10.000 szemé
lyes létszámcsökkentéssel számolt, 
a béreket 2,5 százalékkal tervez
ték felemelni és célként határoz
ták meg a kollektív szerződésben 
olyan visszalépéseket tenni, ame
lyek az egyes juttatásokat a tör
vényben meghatározott szintre 
csökkenti. A tárgyalások hosszú 
ideig eredménytelenül folytak, 
majd figyelmeztetó és általános 

1 sztrájk meghirdetésére került sor. 
A sztrájk alatt végül is 1994 

december 13-án viszonylag ked
vező megállapodásra került sor. 
Ennek eredményeként: nem került 
sor egyes mellékvonalak forgal
mának megszüntetésére, a sze
mélyszállító vonatok számának 
csökkentésére; a foglalkoztatásban 
az elózó évi szabályok maradtak 
érvényben (nem került központi
lag semmilyen mértékű létszám
csökkentés előírására; a béreket 14 
százalékkal lehetett felemelni: igaz 
megszűnt a 13. havi fizetés, de 
helyette be vezetésre került a 4 + 4 
százalékos mértékű teljesítmény 
jutalom; a kollektív szerzódés ha
tályát 1995 március 31-ig meg
hosszabbították. 

Mivel időközben a kollektív 
szerződés módosításaiban nem 
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sikerült megállapodni, igy 1995. 
április 1-jétól kollekt�v szerzódés 
nélkül maradt a MA V Rt. lgy 
került sor április végén a KSZ miatt 
többnapos sztrájkra, majd az új 
kollektív szerződés megkötésére. 
A május l -jétől hatályba lépő kol- · 
lektív szerződésben keresetcsök
kentő tényezők nem kerültek be 

199 5-ben a keresetek tény lege
sen 15 százalékkal nőttek, a 28,2 
százalékos infláció miatt jelentős 
a munkavállalók reálkeresetének 
csökkenése. 

1996. 

1995 szeptember közepén az 
előző évhez képest kedvezőbb 
körülmények között kez.dődtck 
meg a tárgyalások, hiszen a fő té
mákban a munkáltató nem terve
zett drasztikus intézkedéseket. Vi
szont szakszervezetünk elsősor
ban a kereseteket i lletöen m indcn
képpen el akarta kerülni az 1995. 
évben kialakult kedvezőtlen hely
zet megismétlődését. 

A munkáltató ajánlata: a létszá
mot 7-8 százalékkal (kb. 6000 
emeberrel) tervezi csökkenteni; a 
béreket 12,5 százalékkal kívánta 
felemelni; a kollektív szerződés
ben csak kisebb visszalépést akart 
(például a végkielégítés mértéké
nek csökkentése, a távolléti díj 
bevezetése). 

Az év végéig tartó folyamatos 
tárgyalások alatt a következőket 
sikerült elérni: a létszám mérsék
lésében a felmondások száma nem 
haladhatja meg az 1995 évit, amely 
1400 fő volt. Ez alól kivétel a köz
ponti igazgatás; a keresetek átla
gosan kb. 23 százalékkal nőhet
nek és emellett a munkáltató tá
mogatja a közben megalakult vas
utas nyugdíjpénztárba belépőket; 
a kollektív szerződés szabályaiban 
semmiféle visszalépés nem tör
tént, sőt több területen a munka
vállalók számára kedvező válto
zásokat sikerült elérni; megkötés
re került az úgynevezett három
éves megállapodás, amely 1998 
december 3 l -igrögzíti a fontosabb 
kérdések (létszám, bér, kollektív 
szerződés) változásait. 

1996-ban az várható, hogy a 
bruttó keresetek legalább 24 szá
zalékkal nőnek és ha nem lesz na
gyobb az infláció a most tervezett 
20-21 százaléknál, akkor a vasúti 
munkavállalók reálbére nem, vagy 
alig csökken. 

Dr. Simon József 

A kritika kritikája 
A Magyar Vasutas februári 
első lapszámában a VSZ Deb
receni Területi Biwttsága (fB) 
határozata olvasható, amely 
túlnyomó többségében nem 
egyéb, mint a tJlvaly december 
29-én aláírt MA V - szakszerve
zetek közötti megállapodások 
egyes elemeinek és foglalkozta
tási csoportjainak szubjektív 
kiemelése, csúsztatásokkal teli 
rosszindulatú bírálata. Dc néz
zük a tényeket. 

-Maa Magyar Államvasutak
nál érvényesül a szakszervezeti 
pluralizmus, ebböl fakadóan a 
munkáltató képviselői azonos 
módon tárgyalnak minden érintett 
szakszervezettel. E tárgyalásokban 
öt szakszervezet vett részt 
(MOSZ, VSZ, VDSZSZ, 
MTSZSZ, VFSZSZ), s kézjegyé
vel látta el a dokumentumokat. 
Nem érthetö tehát, hogy a VSZ 
Debreceni TB-je kire vonatkoz
tatva hozta meg határozatát, mert 
a leírtakból úgy tűnik, mintha sa
ját árnyékán átlépve, a szaksz.er
vezeti elnökének a kézjegyét sem 
ismerné fel. 

- A vontatási diszpécserek te
kintetében afelsöfokú vasúti kép
zettség elöírás, ezért- szinkron
ban a hatályos vasúti bértarifa
rendS7.Cl'rel- nem történt e éb 

mint az érintettek esetében a hát
rányos helyzet megszüntetése. 

- A mozdonyfelvigyázókra 
vonatkozó megjegyzés híven tük
rözi azt a szakmai felkészültséget, 
melyet az a „határozat" bizonyít. 
Tudniillik, hogy egyes tevékeny
ségek ellátásához az ahhoz igazo
dó szakképzettséget kell rendelni. 
Ennek egyszerű oka az, hogy az 
úgynevezett „tisztképzett" mwtlca

. vállaló alacsonyabb mwikakörben 
történő foglalkoztatása gazdaság
talan bánuely gazdálkodó részé
ről. Mivel a mozdony felvigyázói 
tevékenységet a MÁV Rt. 42 gé
pészeti egységénél túlnyomórészt 
(volt) mozdonyvezetők látják el, 
akik megfelelő idöelteltével a  14. 
fizetési osztályba kerülnek beso
rolásra, szükségtelen és drága be
sorolási szabályt módosítottunk. 

- A mozdonyvezetők garan
tált teljesítményjutahua mindenek
előtt azt fejezi ki, hogy ez a vasúti 
munkaterület olyan jellegű, aho 1 a 
teljesítmény mérése nem lehetsé
ges, továbbá az általánostól elté
rö, rendkívül hátrányos munka
feltételek és munkakörülmények 
fokozott együttes fennállása ta
pasztalható. Itt húzom nyomaté
kosan alá a munkakörből fakadó 
egzisztenciális-, büntetöjogi, és 
any112i veszélveztetettséee 

- A rendkívüli szabadság és 
az úgynevezett átvezény lési díj te
kintetében a jogalkotó szándéka 
egyértelmű, s megállapodás rög
zíti azt is, hogy amennyiben szük
séges, a megállapodást kötők 
szintjén az egységes eljárás bizto
sítása céljából állásfoglalás kerül 
kiadásra. 

Összességében: a VSZ Debre
ceni TB pamfletje nem másra van 
kihegyezve, minthogy visszasírja 
azt a számára úgymond kényel
mes állapotot, amikor a többségi 
elv alapján a kisebbségi érdekek 
sárba tiprása történt! 

Mi, mozdonyvezetők, kösron
jük ugyan ezt az atyáskodást, de 
nem kérünk belőle. Egyébként, ha 
egységes munkavállalói érdekról 
ejtünk szót, az a  mi értékrendünk
ben a kollektív munkavállalói ér· 
dekek szerződésben rögzített for
máit, a munkahelyek biztonságát, 
de a gaz.dasági eredményre töró 
vasúti munkavégzést is jelenti. 

Végezetül pedig, a határozatot 
hozó arcnélküli testület irányába, 
ki kell jelentenem: a piacgazdaság 
azt is jelenti, hogy a munkaválla: 
Jók között nem, de az egyes vasúti 
munkakörök között megfelelő 
különbséget kell tenni! 

Sipos József 
k 
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FOHAJTAS A HALALSOROMPONAL 

Megtörtént a baj 
Kutason csend van. Két nap telt cl a tragédia óta. A vonatról leszálló emberek most is megállnak a 
„halálsorompónál". Egy főhajtásra. Magam is így teszek. A sínek között lépkedek és a klórmész erős 
szaga facsarja az orromat. A fehér por alól még előbukkan a megfeketült vérnyom. Vérpiros szegfű
csokor árválkodik az egyik vezetéktartó oszlopon. Itt járt a halál és nyomait nem lehet elmeszelni. A 
munkások éppen a kiégett autóbusz roncsait darabolják össze. Felrakják egy IFA platójára. A 
közvilágítás oszlopai egyirányba dőltek, mint a szélfútta búza a júniusi viharban. A torkom összeszo
rul. Eddig tolta a vonat a buszt. Korom. Szénné égett tárgyak. Én is megállok, kattintok néhányat a 
fényképezőgépemmel. A tűzre gondolok, a pokol tüzére, az elmúlásra. Az idő kö?,ben mosolyog -
mint két napja - és a hó közben levet ereszt a töltésen. Enged a tél a szorításán. 

Tizenkét óra négy perckor át- vábbhajtott. Ketten sem bírtuk le- olyan nap, amikor 800 forint is 
halad egy busz az átjárón, éppen húzni a sínekről, de közben már van a kasszában. 
úgy,mint48 órával ezelőtt.Most volt engedélye a 201-es Eközben belép azajtón egy sza-
nem jön vonat. lnterCitynek. Nem tudtam mást kállas nagydarab ember. A Kapos 

- Látom, még mindig feszült csinálni, mint leinteni a vonatot. Tv-től jött, és a szemtanú vonal-
- mondom Bánkuti Pálnak, a A mozdonyvezető is azt mondta, bejárót keresi. 
szolgálatban lévő sorompókeze- hogy szerencséje volt, mert a be- - Orsós József már messze jár 
lőnek. tontömböt látva biztos volt abban, - mutat a távolba a sorompóke-

- Nem vagyok én ideges - hogy kisiklott volna a vonat. Most zelő. Úgy 500 méterre egy moz-
válaszol és közben egyik lábáról a meg itt ez a másik ügy... gó narancssárga pontot lehet lát-
másikra helyezi a súlypontját, majd - Milyen embernek ismeri ni. A riporterutánaered, mert meg 
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vissza. Odalép az ablakhoz,jegyet Cz.-nét? akarja tudni, hogy pontosan há-
ad ki. Csörög a telefon, beír a nap- - Nem mondhatok rá semmi nyan tartózkodtak a szolgálati be-
lóba. Nem nagyon van ideje be- rosszat,jó kollégák voltunk. Tud- lyiségben a baleset idején. 

Ne ítélj, hogy ne ítéltess! 
szélgetni velem, majd mégiscsak tam, hogy négy gyereket nevel és, - Éppen itt ült Orsós, amikor 
rászánja magát. hogy bmttó 15 500 forintos fize- megtörtént a baj- mutat a padra 

- Sokat én sem tudok a bal- tésből élnek öten. Hát nem lehet Bánkuti Pál-, de most mennem 
esetről, mert 26-án reggel váltott csodálni, hogy ilyen gondok kö- kell lecsukni a soro�p?t. 
le a kolléganőm, azóta most va- zepette lankad az ember figyelme. A láncszemek s1man, szmte 
gyok először szolgálatban. Meg Me11 nem vagyunk megfizetve, én hangtalanul haladnak a keréken, a 
kell mondanom, hogy veszélyes is 20 év szolgálat után keresek csap?rudas soro?JpÓ megi!1dul 
ez a hely, még nincs két hete, hogy 18 800 forintot. Szerintem ez lefele, hogy senki nem menJen a 
egy hókotró traktor kifordította az nincs arányban a felelősséggel. vágányok közé. 
útátjáróból a beton lapot, majd to- Emellett pénztált is kezelünk. Akad A szomszéd állomás Jákó-

Nagybajom, ahol a forgalmi iro
dában érezhető a feszültség. Vukk 
Attila állomásfőnök szerint a szol
gálatban lévő Mike Gyula forgal
mi szolgálattevő mindent az uta
sítás előírásainak megfelelően lá
tott el. Volt engedélye a 80202-es 
számú vonatnak, illetve a kutasi 
sorompókezelő tanúként benne 
volt a telefonvonalban, majd a sze
relvény áthaladása után Mike elő
jelentette a vonatot. 

Kutasi szavak 
Stempli, stempli, stempli, jegyek, jegyek, je

gyek, pénz, sok pénz, ötezer, sokadika van, gye
rekek, havi tizenötezer, utas, jegy, pénz, rend
ben, telefon, sorompó, vettem, rendben, toll, 
napló, rendben, vonat, sapka, vonatfogadás, 
robaj, füst, por, mi ez?, a busz, mi ez?, a vonat, 
a sorompó, fent, úristen, lángok, füst, jajgatás, 
mit tettem? ájulás, gyerekek, a gyerekek, a gye
rekek, fehér köpeny, mentő, sziréna, rendőr, 
kérdez, nem tudom, öltönyös, nyakkendős, kér
dez, nem tudom, bilincs, rendőrautó, zárka, rá
csok, vasajtó, egy év?, öt év?, a gyerekek?, mi 
lesz veletek! 

A baleset után feltehetően tel
jes állomásvizsgálatot tartanak 
Belegen és Jákó-Nagybajomban, 
illetve a kutasi őrhelyen. Mike 
Gyula a bes:t;.éjg�tés napján is ki
hallgatáson ._,on ?í' pécsi igazgató
ság vasútbiztonsági osztályán. 

Találgatások indultak a sajtó
ban, hogy nemcsak a kezelő volt 
a hibás, mivel a mozdonyvezető
nek látnia kellett, hogy nyitva van 
a sorompó. Magát megnevezni 
nem kívánó nyilatkozó szerint, 
bizonyára nem következik be a 
baleset, ha a mozdonyon két em
ber teljesít szolgálatot. Mintegy fél 
évvel ezelőtt vezették be azt az új 

""' szabályt-feltehetőleg takarékos-
sági okokból- hogy az olyan 
vonalon is engedélyezik a CSM
et (csak mozdonyvezető), ahol a 
pálya nincs kiépítve jelfeladásra. 

(fonzor) 

Szabad-e? 
Jómagam, aki egyszemélyben újságíró és 

vasutas is vagyok, kérdezem: vajon szabad-e 
embereket vádemelés, jogerős bírósági dön
tés előtt a közvéleményt befolyásolva elítélni? 
Szabad-e nevüket megjelentetni a sajtóban 
rendőrségi feltételezések alapján? Szabad-e a 
letartoztatott gyermekeinek tartózkodási helyét 
megjelentetni a legnagyobb példányszámú na
pilapban? Szabad-e a hozzátartozóját elvesz
tő ember drámáját bemutatnia a televízióban? 
Szabad-e ... ? Szabad-e ... ? Szabad-e ... ? Vagy 
a mai világban nem szabad ilyen kérdéseket 
feltenni? 

t. 
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Pörböly, Szajol, Kutas - ki
csiny falvak egymástól messze. 
Egy valami azonban mindhármat 
összeköti: a gyász. Alig három év 
alatt történt tömegszerencsétlensé
gek minden lelkiismeretes vas
utasban mély nyomokat hagytak. 

,, Könnyű neked a fűtött irodá
ban!" - mondogatják a régi kol
légák a kettes toronyból. Es bi
zony be kell, hogy valljam, iga
zuk van, hiszen most biztos lehe
tek abban, hogy este hazamehe
tek és nem a visznek el a legköze
lebbi rendőrségi fogdába. (Az a 
baracskai tégla rn inden forgalm is
tának, váltókezelőnek, mozdony
vezetőnek, sorompókezelőnek ott 
díszeleg a börtön falában!) 

Egy interjúban mondta el 
Borsik János: azért érdemelnek 
többet a mozdonyvezetők, mert 
őket be szokták csukni. Ez igaz. 
De meg kellene fizetni a többi frek
ventált munkakörben dolgozót is: 
a váltókezelőket,,a sorompókeze
lőket és a forgalmistákat. 

Éppen,kutason derült ki, hogy 
egy sorompókezelő 20 év szolgá-

SZAJOL 

lat után még bruttó húszezer fo
rintot sem érdemel ki, mert állító
lag nincs több pénz. Takarékos
sági okokból volt egyedül szolgá
latban a tapasztalatlan szajoli vál
tókezelő. Túlórázni tilos! Létszá
mot le kell építeni! Talán a 
pörbölyi átjáró akkumulátorát is 
takarékossági okokból nem cse
rélték ki már sokadszor? Ma már 
senki sem tudja, de egy biztos, 
hogy ez a három baleset túl gyor
san következett be egymás után 
és mindháromnál fellelhető egy 
félelmetes motívum: a megszorító 
intézkedések befolyásolták a tra
gédiák bekövetkeztét. 

Nem dönthettem el, hogy a 
vádlottak padjára kell-e ültetni 
másokat is-mint ahogy azt egy, 
a gyennekét elvesztő édesanya 
nyilatkozta a televízióban_-, de 
fel kellene már ébredni abból az 
álszent vélekedésből, hogy a „vas
út így is megy". Ne vigasztaljon 
az bennünket, hogy még mindig a 
vaspálya a legbiztonságosabb köz
lekedési fonna, hiszen a közuta
kon egy hét alatt meghal annyi 

Jogerős ítélet a szajoli 
vasúti tragédia ügyében 

A Legfelsőbb Bíróság szerdai végzésével helybenhagyta a szajoli 
vasúti katasztrófa ügyében kimondott elsőfokú ítéletet, így az jog
erőre emelkedett. 

Az 1994. december 2-i szajoli tragikus baleset következtében 31-en 
életüket vesztették, és 51-en szenvedtek sérüléseket. 

A büntetőperben 1995 májusában az első fokon eljárt Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei Bíróság az ügy mindhárom vádlottját bűnösnek 
találta vasúti közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gon
datlan veszélyeztetése vétségében. Az elsőrendű vádlottat, Szűcs Fe
renc váltókezelőt öt és fél év fogház büntetésre ítélte a bíróság és mel
lékbüntetésként öt évi foglalkozástól eltiltással sújtotta. A másodrendű 
vádlott, Farkas István tolatásvezető két év, míg Illyés Ferenc 
kocsirendező, harmadrendű vádlott másfél év fogházbüntetést kapott. 

VIZSGÁLATOK KEZDŐDTEK 

Halál és súlyos csonkulás 
Cegléd vasútállomásán február 28-án 7 óra 26 perckor 

halálos munkabaleset történt. 
Az esemény rövid leírása: L. T. 
22 éves gépkísérő a V.43 1227 
pályaszámú mozdony menet
irány szerinti első vezetőállásá
ban tartózkodott. A mozdony 
két kocsiból álló szerelvényt az 
állomás külső 1. vágányról az 
,,új pesti" kihúzó vágányra to
vábbított. A gépkísérő jelzés
adás céljából a mozgásban lévő 
mozdonyról lelépett és eddig is
meretlen okból a 710. számú 
behaladó vonat vágányának 
ürszelvényébe került, ahol a 
mozdony elütötte. 

L. T. a sérüléseibe a helyszínen 
belehalt. A kiérkezett mentők már 
csak a sérült halálát állapították 
meg. A baleset időszakában a lá
tási viszonyok kedvezöttenek vol
tak. A tolatási mozgást végző 
mozdonyvezető a nagy köd miatt 
a behaladó vonat mozdonyát csak 
akkor észlelte, amikor az mozdo
nya mellett elhaladt, e pillanatban 
ösztönösen hátranézett és akkor 
látta, hogy L. T. a levegőbe röpül, 
s a földre érve teste gumló moz
gást végez. Ezt látva, azonnal meg
állt és vészsípjelzést adott. 

A behaladó 710. számú vonat 
rövid időn belül gyorsfékezéssel 

megállt. A két mozdonyvezető lát
va a sérültet (aki akkor még élt), 
azonnal segítséget kért. A vonat
ból kiszálló egyik utas, aki első
segélynyújtó képzettségűnek 
mondta magát - a sérültet nem 
mozgatva-, a szerencsétlenül járt 
embert feje alá ruhadarabot tett. 

A baleset helyszínére érkező 
forgalmi és vontatási vasútbizton
sági szakértőkből álló bizottság, a 
Budapesti Üzletigazgatóság mun
kavédelmi vezetőjének irányításá
val, a baleset okainak részletes fel
tárását megkezdtt:. 

* 

Ugyanezen a napon 15 óra 
16 perckor Miskolc Rendező 
pályaudvaron súlyos csonku
lásos balesetet szenvedett a 
XIV. sz. vágánynál P. P. 25 éves 
kocsirendező, aki a baleset meg
történtekor saruzási feladatot 
látott el. 

A sérült jobb lába térd alatt, bal 
lábának combja pedig középen 
csonkolódott. A baleset körülmé
nyeinek vizsgálatát a Miskolci Üz
letigazgatóság képviselői szintén 
megkezdték. 

Pásku Jenő 

ember, mint bármelyik szörnyű
séges vasúti balesetben. Ne kia
bálják soha többé vasutasokra a 
tárgyaló teremben a felzaklatott 
hozzátart ozók, hogy „gyilkosok"! 

Most már tenni kellene valamit, 
különben a vasút stabilizációja 
csupán Pürroszi győzelem lesz és 
a MÁV-nak nem marad több ka
tonája. A tehetséges fiatalok el
menekülnek a biztonságosabb, 
fejlődésnek indult iparba dolgoz
ni, a vasútnak pedig jut, aki ma
rad. 

Ugye, nem ezt akaijuk? 
TP 

Gondoskodás 

a gyermekekró1 
A MÁV továbbra is gon

doskodik a kutasi baleset 
miatt korlátozott sorompóke
zelö gyermekeiről, akik kö
zül ketten ,,A vasút a gyer
mekekért" alapítvány által 
működtetett nevelőotthonban 
élnek. Ezt Szabó Tivadar, a 
MÁV Rt. személyügyi igaz
gatója jelentette be. Az igaz
gató tájékoztatása szerint a 
MA V minden más kérdés
ben is úgy kíván eljárni, hogy 
a gyerekeket legkevésbé érje 
hátrányos következmény. 
Garantálta továbbá, bogy bár
milyen megállapításra is jus
sanak az illetékesek a vizs
gálatok során, a családnak a 
szolgálati lakóépületet nem 
kell elhagynia. 

VÁLTÓKEZELŐK 
LEVELE 

Bér 
és felelősség 

Ujszász váltókezelői (Budapest 
Keleti pályaudvar-Szolnok, 
Szolnok-Hatvan, Szolnok
Vámosgyörk vonalak csatlako
zásán helyel.kedik el) levéllel for
dultak Rigó Zoltán vezérigaz
gatóhoz. 

Kérik, hogy a MÁV Rt. veze
tője vizsgálja felül az állomás vál
tókezelöinek besorolását. Ujszász 
harmadik csoportú mechanikus 
központi állítású (Siemens) bizto
sított elágazó szolgálati hely. 

Az ilyen típusú szolgálati he
lyeken a váltókezelők közvetlenül 
vesznek részt a vonatforgalmi és 
elegyrendezési munkákban, ellen
tétben a dominó biztosítóberen
dezésekkel ellátott állomásokkal, 
ahol a váltókezelő csak készenléti 
jellegű munkát végez. Mindkét 
szolgálati hely váltókezelőit a bér
tarifa hetes kategóriájába sorolták 
be. A Siemens berendezéssel el
látott szolgálati helyen a dolgozók 
nehéz fizikai munkát végeznek és 
közvetlen büntetőjogi felelősség
gel tartoznak a forgalmi és elegy
rendezési munkák elvégzéséért. 

A levélben a váltókezelők hang
súlyozták, hogy munkájuk fele
lőssége ne csak akkor kerüljön 
reflektorfénybe, ha bekövetkezik 
egy sajnálatos baleset, hanem bé
rük is legyen arányos a felelősség 
mértékével, ezért kérik a vezér
igazgatót, hogy a váltókezelőket 
sorolja magasabb kategóriába. 
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Szolgaságunk idejében 
Minden ember csak beszélt, 
Mi valánk a lege/sók, kik 
Tenni mertünk a honért! 

Mi emeltük föl elóször 
A cselekvés zászlaját, 
Mi riasztók föl zajunldcal 
Nagy álmából a hazát! 

A földet, mely koporsó volt 
S benn egy nemzet a halott, 
Megillettük, és tizennégy 

Mi/jom szív földobogott. 

Egy szóvá s egy érzelemmé 
Olvadt össze a haza, 
Az érzelem „lelkesülés" 
A szó „szabadság" vala. 

Oh ez rilkaszép látvány volt, 
S majd ha vénül a világ, 
Elmondják az unokáknak 
Ezt a kort a nagyapák. 

És mi becsben, hírben álltunk. 
Míg tanott a küzdelem, 
De becsünknek, de hírünknek 
Vége lett nagy hirtelen. 

A márciusi ifjak 

MÁRCIUS 8.: NEMZETKÖZI NŐNAP 

Kik nem voltak a csatán, a 
Diadalhoz jöttenek, 
S elszedték a koszorúkat, 
Mert a szóhoz értenek. 

E sereg, mely, míg a harc folyt 
El volt bujva vagy aludt, 
Így zugott a diadalnál: 
Mi viseltünk háborút! 

Legyen tehát a tiétek, 
A dicsóség és a bér, 
Isten neki ... nem küzdénk mi 
Sem dicsőség-, sem díjért. 

És ha újra tenni kell majd, 
Akkor újra ott leszünk, 
És magunknak bajt s tinektek 
Koszorúkat szerezünk. 

Viseljétek a lopott hírt, 
A lopott babérokat, 
Nem fogjuk mi fejetekről 
Leszaggatni azokat. 

Abban lelünk mi jutalmat, 
Megnyugoszunk mi azon: 
Bárkié is a dicsőség, 
A hazáé a haszon! 

Petőfi Sándor 

Aki felvette a versenyt a férfiakkal 
Ács Péterné 1957-ben - rög
tön az érettségi után - kezdett 
el dolgozni a Keleti pályaudvar 
Mű.naki Kocsiszolgálatánál la
katosként, majd az esztergá
lyosságot és a kovácsolást is 
megtanulta. Miután elsajátítot
ta az összes fizikai szakmát, vé
gigjárta a főnökség mindrn iro
dáját. Ezután reszortvezetővé 
nevezték ki a vontatási részleg
nél, amiért hálás a sorsnak, hi
szen közelről tapasztalhatta 
meg a „a munka becsületét". 
Mivel ő volt az egyetlen nő eb
ben a beosztásban ezért többen 
segitették, ugyanakkor néhá
nyan éppen emiatt akadályoz
ták is a pályán az előbbrejutás
ban. Kocsivizsgáló! tanfolyam, 
majd tisztképző következett 
vontatás-gépész szakon, termé
szetesen ott is egyetlen nőként. 
Ez nem okozott neki problémát, 
mert az osztálytársak befogad
ták és segitették. A tisztlépzö 
után egyenesen vezetett az út 
az igazgatóság vontatási osztá
lyán át a szakszervezet köz
pontjába. 1975-től a VSZ szo-

Anyám, szárnyas 
Madonna 

Kitört belőlem a fiúi vágy, látni 
akanam Cegléden é/ó szülémet, 
a tőlem százezer méternyi távol
ságban lakó szárnyas Madonnát. 
Még munkásnó korában nevezték 
így anyámat a Nyugati pályaud
var kocsitisztítói, hajdanvolt tár
sak, brigádtagok, a Pilisről. 
Monorról, Ceglédről ingázó sep
rús-bodegás asszonyok és ferfi
alc. 

Mert anyám akkoron is örökké 
szárnyalt lélekben: írt naplót és 
mesét, hozott magával vigasztaló 
szót, kávétjözött két vonatszerel
vény takarilása közben-és imád
ta kenyéradó világát, a szórnyas
lurelcú vasutat. 0 mondta igy, 
szárnyas kerelcú, ltolott akkoriban 
gózmozdony vontatta a fapados. 
kattogó lurelcú kocsikat; minden 
/i,tál megálltak akkor a sz.erelvé
n,ek, ut(l3Qik ftistösek, kormosak 
voltak- a jiaJalok. 

Xib'ek a Nyugati pályaudvar
,_, R.rae,n a. J!Oh laktanyát, a 
�ti:lldtók ds a pályafemttm-
� -1lkaMlyét, mllá
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ciálpolitikai osztályának mun
katársa, majd a szervezési osz
tály személyügyesévé nevezték 
ki. 1980-tól az Egé.szségügyi ln
t,ézoöizottság, majd később az 
Epítési lntéwbizottság munka
társa. A pályafenntartási lnté
zöbizottságtól tavaly ősszel 
nyugdíjba vonult - elvileg, 
mert gyakorlatilag továbbra is 
bejár az intéwbizottsághoz. 

- Szakszervezeti ka"ierjében 
akadá�vozta-e az, hogy nőként 
vállalt munkát a mozgalomban? 

- Nem. Ragyogó embereket 
ismertem meg a szakszervezetben, 
akik csak segítettek. Ezt a Benczúr 
utcai központban is megtapasztal
tam, illetve akkor is, amikor még 
társadalmi munkában végeztem 
szakszervezeti megbízatásomat. 
Nem volt soha egyetlen olyan kér
désem se, amire ne kaptam volna 
egyértelmű választ. 

- Hol van a határa az eman
cipációnak? 

-A nők hátrányos megkülön
böztetését csak ritkán éreztem. 
Lehet, hogy ezt is az.ért, mert sok 
férfi úgy vélekedik, hogy a nő 

Fölszállok az egyik koszlott, 
vaksi ablakú kupéba. s nézem a 
sok papírcetlit, szotyolahéjat, csik
ket, amelyek elborítják a régen 
söpört padozatot. Hol vannak a 
takaritóasszonyok, a nevetős csip
kelődő ferfiak, akiknek keze nyo
mán - ha nem is ragyogott -, 
ponnentes lett az ülés, a padló, és 
tiszta a vécé? 

Elindul a vonat, kihúz, búcsút 
intek a láthatatlan laktanyának: 
utazom anyámhoz. Ceglédre. El
halt a vidék, nincsenek már meg a 
takarítók otthonának, szállásá
nak, menedékének falai, olyan 
halott most minden, mint mag a 
hó alatt. Most minden halandó. 
Eszembe jut egy bölcsesség: az 
öröklét csak az anyáknak adatott 
meg. 

Utazom anyámhoz, egymás 
után int búcsút a téli ruhába öltö
zött Vecsés. Ülló, Péteri, Monor, 
Pilis ... Mennyi állomás és megál
ló! Hányszor látta ezeket az állo
másépületeket Ceglédról harminc 
éven át a Nyugatiba ingázó 
anyám! És mire, kire gontfolt, 
amikor el-eúzundilott a múa.nyag 
ülésen? Száz-kétsiáz]örintbt vett 
élelmiszen szegény, alig birta ci
�lni a teli cekkereA-et, amikor le
siálll a ceglédi 'állomiső11 s át
�logoll t1 sánú pla«o11, fel a 
betmtkalitbti. 

fhazom an:,Jdliíiot. A,lfok a 
,. ídkátoli�n� 
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maradjon a fakanálnál. Viszont én 
minden műszaki tanfolyamot 
ugyanúgy el tudtam végezni, mint 
a férfiak. 

- Néhány hónap múlva az in
tézőbizottságon megjelenik az 
utóda, mit mond majd neki? 

- Mindent ami eszembe jut, 
illetve amit kérdez. Minden mun
kakörben biztosítani kell a folya
matosságot, legyen az szakszer
vezeti, vagy bármilyen beosztás. 
Nem szabad senkit olyan helyzet
be hozni, hogy véres verejtékkel 
szerezze meg a tapasztalatait. 

-Az ujján látok egy szép gyű
rűt, ame(y ismerősen csillog. 
_ -Erre nagyon büszke vagyok. 
üt évvel ezelőtt megkaptam a 
VSZ aranyjelvényét, de mivel egy 
nő nem hordhat mindig kitűz.őt, 
így gyűrüt csináltattam belőle, 
amelynek a pecsét része megma
radt ugyanolyannak, mint a kitű
z.ő. 

- Meddig lesz az ujján ez a 
• "? gyuru. 
-Amíg az eszemet tudom, biz

tosan hordani fogom. 
TP 

most, reggel kilenc óra körül, 
anyám? 

Tudom, ezen a napon is korán 
ébredt, szúette szekrényéből kivá
lasztotta legszebb ruháit- mind 
az ötöt - és azt veszi föl, amely
ben legutóbb meglátogatott. Ak
kor, amikor az ő ünnepét ültük 
születésnapomon. Az ő hetven ne
gyedik életévét. az én röpke fél 
évszózadommal egyetemben. 

Nézegeti magát, közben ötször 
áttörli panelkaliJja minden zugát, 
elrendezi a reggeli asztql teríté
két, és százszor belenéz újra és 
újra a régi tükörbe. 

Utazom anyámhoz. Végre se
bességet vált az eddig szinte csi
galassúsággal cammogó szerel
vény, már föltúnnek Cegléd tor
nyai. A peronon gyülekeznek a 
leszállni akaró utazók. Pirosak, 
viháncolnak. lökdösik egymást
f ,atalolc. 

... Anyám eközben l'égre fölve
szi legszebb mezei virágmintás 
ruháját és százegyedszer is bele
néz a homálvos tükörbe. 

Ezüst hajában megigazit egy 
szembogárnyi, barna tincset -
és a végtelen, anyagi idózónában 
a múltba indul, hogy milw"a be
toppailok hozzá, ismét ragyogó 
szlpségri, sudártermetú, hu.rzon-
11'2:), tavaszt meglll Madonna le
gye,,. 

Laimltja idóráncail, kiegyene-
8/Jt � Is 'lllqaipiilt öreg
'41# �� #fsi ti k.opott 

Mátészalka állomás 

1990-ben (Vasutasnapon) adták át az állomás felvételi épületét, 
amely európai szinvonalon áll a dolgozók és az utazóközönség rendelkezésére. 

Kiránduljon Szatmárban! 
Hazánk Keleti csücskében ta
lálható Szatmár. E tájrgység a 
Tisza felső szakaszát, a Szamos, 
a Túr és a Kraszna folyók által 
övezett területeket foglaljon 
magába. A táj szépségét ta
vasztól - őszig a környezete 
határozza meg, de érdekessé
gekben, nevezetességekben az 
év minden szakában bővelkr
dik. 

Szatmár központja a Mátészalka 
- Zajta vasútvonalon lévő Fe
hérgyarmat. A város vonzáskör
zetéhez 49 község tartozik. 

Fehérgyam1at az ország bár
mely részéről vonaton könnyen 
megközelíthető. A hét végeken 
Budapest-Nyugati pályaudvanól 
közvetlen vonat közlekedik Zaj
tára, Gyarmat érintésével, más 
napokon Mátészalka-i átS71Íllással 
érhető el. Májustól - szeptem
berig több tízezer turista keresi fel 
a vidéket. Fehérgyan11at vasútál
lomáson autóbuszok váiják a tér
séget megismerni és pihenni vá
gyó kirándulókat. 

Fehérgyarmattól alig 6 kilómé
terre a Szamos mentén haladva, 
Nagyar, Kisar érintésével a Ti
szán át Tivadarba érkezünk. Itt 
van a környék legnagyobb sza
bad strandja Idilli táj, kellemes 
levegő fogadja vendégeit. 
Nagyaron Petőfi-fája egyik em
lékeutes látnivaló. 

Fehérgyarmatról Kelet felé az 
Ukrán -Magyar határ egyik át
kelőhelyét Tiszabecset találjuk. A 
község határában a Tisza partján 
Camping tábort van kialakítva. Itt 
gyülekeznek és ülnek „hajóikba" 
a Tisza-túra résztvevői, hogy Ti
vadar-Vásárosnaménv-Záhonv
Tokaj érintésével lecsurogjanák 
folyón. Tiszabecstől Észak felé 

Mátészalkai 
vöröskereszt 
Mátészalka állomás vöröske

resztalapszervezete 1966 óta mű
ködik, amely akkor csak 10 em
berrel alakult meg. Ma viszont a 
vöröskeresztbe minden állomás 
dolgoi.ói bekapcsolódott. 

Segíteni akaró önkéntes mun
káról számolhatunk be. Minde
nekelött hagyományos munkánk
ból a nagy energiát lekötő véradás
ok sz.ervezését említem meg. A 
vér iökkenömentesen előteremté
se a vöröskereszt aktivistáinak, va
lamint az állomás vezetőinek kö
szönhető. Nemrégen egy megyei 
ünnepségen vehette át Jakab Já
nos vonatkísérő' azt a kitüntetést, 
amelyet a negyvenszeres véradá
sért kapott. 

Egészségnevelési programok 
közül kiemelkedik a „Szivügyem 
az egészségem" rendezvény so
rozata. 

Az e�t dr. Nagy Eni
k6 iizomórvos tartotta. 

4 M;tészalka AIIQmáson mú
ködó'Yömlkcreszt S7.el'Ve7.et nem 

�� és feledkem meg a 
����kimöd6 � � timogatásáról 
� 

l'WF..--. 

Tiszacsécsére Móricz Zsigmond 
szülőfalujába lehet eljutni. A falu 
múzeuma „patics" -ból épített, 
mely az évszázad eleji falusi házat 
és portáját mutatja be a látogatók
nak. A község temploma, belső 
bútorzata, harmóniwna, festménye 
a régmúltat eleveníti fel. 

Csécséről vissza Fehérgyarmat 
irányába Tiszakóródot elhagyva 
a Tisza és a Túr folyók torkolatá
val találkozunk. A ,,Nagybukó" 
környékén a Túr árterében hatal
mas Camping tábor működik. In
nen Szatmárcseke a következ.ő ál
lomás a turisták számára. A csó
nak alakú fejfás temetőben talál
ható a Himnusz költőjének Köl
csey Ferencnek síremléke. 

Szép környezet várja a 
Túristvándiba látogatókat. A falu 
közepén a madarak hangjától za
jos Túr partján, a több évtizede 
épített és az érdeklődők számára 
még mindig üzemelő vízimalom 
nyújt bő látnivalót. Az idős „mol
nárlegény" kellő szorgalommal 

, 

őrli a garatra felöntött búzát. 
Turistvándi után Kölcsén át, a 
Szenke patak partjára érünk. A 
patak Penyigén folyik keresztül. 
A hely nevezetessége, hogy 1905. 
évben kilenc kislány fulladt e sze
líclnek hitt patakba, melyről balla
da is íródott. Síremlékük a helyi 
temetőben van felállítva. 

Penyigéről kiérve Fehérgyar
mat körvonala látható. A vái·ost 
12 ezer ember lakja, vonzáskör
zete nagy. Három középiskolájá
ba több s7.áz gyerek jár be vidék
ről. Szállodái, étte1mei váija a kör
nyékre látogatókat. Az 1970-es 
árvíz emlékére, emlékmű készült. 
Tájmúzeumában · sok érdekesség 
látható. Fehérgyan11at lakosságát 
a Városi Televízió friss infom1á
ciókkal tájékoztatja. 

Szatmár vidékére látogatókat a 
szép tájakon és látnivalókon kívül 
az emberek vendégszeretete és 
napszokásai fogadják, mely ma
radandó emléket nyújt. 

László Jó1�cf 
Fehérgyarmat állomásfőnöke 

Kun Arpádné, Szántó Ilona 
1949-ben születtem Mátészalkán, az

óta is itt élek. Két lányom van. 1967-
ben érettségiztem a mátési.alkai Esze 
Tamás Gimnáziumban. Mátészalka ál
lomás árupéoztárosa vagyok. Első ver
seimet „önringatásra" írtam, de ezeket a 
ve�ket megsemmisítettem. 1989-beo 
a MAV Vezérigazgatósága által meg
hirdetett irodalmi pályázaton részt vet
tem, ennek eredményeként a „Sínek mo
nológja" című antológiában szerepeltem 
először 1990-ben. Ezt követően a „Vas
út" című folyóirat több versemet nyilvá
nosságra hozta, azóta hét antológiában 
és több újságban jelentek meg verseim. 

Éj Ringatlak 
A csend hálóját feszíti, 
csak az óra ketyegése hallik, 
s távolban egy mozdony dudál. 
Simogatásod álomba ringat. 
-repülünk-, 
míg a csillagtengert 
mesévé oldja az éj. 

Mint anya a gyermekét, 
tenger hullámai afenyt, 
tavaszi szél a fák rügyeit 
száguldó vonat az utasait. 
Ringatlak, s dalom dúdolom. 
Ringatlak. 
Dalom dúdolom. 

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 

�ZABÓ és FIA Kft.� 

a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gyártó 

SZR-10 műanyag kivitelben 

nemzetközileg megfelel6 védettség alatt álló 

terméket készít. 
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KETTÉVÁLT A TÁVKÖZLŐ BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI TAGOZAT 

Önálló kollektív szerződést akarnak 
Ülésezett az Erősáramú, Távközlő, Biztosítóberendezési Intéző Bizottság 

Az intéro bizottság február 27-
én ülésezett. Megjelent a ren
dezvényen Gál István szakigaz
gató és dr. Márkus Imre, a Vas
utasok Szakszervezetének elnö
ke. Molnár Ákos, az intézőbi
zottság titkára beszámolt az el
múlt időszak munkájáról, a 
szervezeti változásokról. Mun
káltatói átszervezések miatt a 
testület megváltoztatta az inté
robizottság szer-vezeti felépíté
sét. Ezentúl az intézőbizottság 
keretén belül három tagozat 
működik. 

Az intézőbizottság kiköltözése 
a Benczúr utcai székházbó 1 befe
jezettnek tekinthető, de az új he
lyen még nem épült ki a megfelelő 
infrastruktúra. Remélhető, hogy 
rövidesen telefonvonal és fax is az 
iroda rendelkezésére áll, illetve az 
új irodavezető veszi át az ügyek 
intézését. 

A munkáltatóhoz való viszonyt 
az intézőbizottság titkára korrekt
nek nevezte, amelyre jó példa, 
hogy a tanácskozáson megjeTent a 
szakigazgató. Munkáltatói átszer
vezés miatt a Távközlő, Biztosíló
berendezési Tagozal keuévá/ását 
az ülés egyhangúlag megszavaz
ta. Szintén elfogadásra került, 
hogy a három tagozatvezető az 
intézőbizottság titkárának helyet
tesítését is ellátja. 

Gál István szakigazgató felszó
lalásában elmondta: a biztosító
berendezések nem az „árokpar
ton teremnek", hanem a fejleszté
seknek komoly anyagi vonzatai 
vannak. A 8,5 százalékos lét
számcsökkentés központílag meg
határozott szám, de a szakigazga
tóság területén nem így lesz vég
rehajtva. A megállapodások sze-

1inti bért a munkavállalók minden
képpen megkapják. A szakigaz
gató hangsúlyozta, hogy a szak
mának jobban megfelelne egy 
önálló lwllektív szerződés, mert 
a jelen legi csak a mozdonyveze
tőket és az utazókat preferálja. 

Elhangzott kérdésekre válaszol
va Gál István megjegyezte: a kor
engedményes nyugdíjazás nehe
zen járható út, mert a Vezérigaz
gatóság ennek költségeit ráterheli 
a szakigazgatóságra. 

A nyíregyházi Villamos Vonal
főnökség szb. titkára, Hallik Mik
lós értetlenségé1_1ek adott hangot 
az ügyben, hogy a szolgálati fő
nököknek kell kigazdálkodni az 
idei bértömeget, holott már a ta-

valyi bérköltséget sem fedezi a 
rendelkezésre álló pénz. !gy nincs 
más megoldás, mint a létszám
csökkentés. A szakszervezeti tit
kár a vezetói teljesítményjutalom
ról elmondta: nem sajnálják a dol
gozók a vezetőktől a többletjöve
delmet csak furcsa az a helyzet, 
hogy an1íg a munkavállalók lét
számát csökkentik, illetve a meg
maradtak reálbércsökkenést szen
vednek, addig a vezetők kiemelt 
jutalmakat kapnak. 

Délután a tagozatok új tisztség
viselőket választottak: a távközlő 
tagozatPinczés Ferencet, a biz.ber. 
tagozat Sintár Istvánt, míg az erős
áramú tagozat Kotter Józsefet bízta 
meg a vezetéssel. TP. 

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE 
NŐI VÁLASZTMÁNYA 

Nem a nyugdíjkorhatár 
emelésére 

A női választmány február 27-i ülésen támogatásáról biztosította a 
tava(v december 29-én a MÁV Rt munkáltatóval kötött megállapodá
sokat Szeríntük az 1996-98-ra kötött hároméves megállapodás a 
munkabéke és a kiszámíthatóság dokumentuma, a munkaügyi kap
csolatok demokratikus működésének bizanyítéka. 

Pozitívan értékelték a vasutas nyugdíjpénztár működését Az új 
intézmény a jövőben a vasutasság szociális biztonságának egyik alap
pillérévé válhat, a vasúti szaciális gondoskodás hagyományainak 
továbbvivője. A női választmány kezdeményezte a MÁV Rt és szak
szervezetek közötti - a Vasutas Nyugdíjpénztárra vonatkozó -
megállapodás adaptálását a MÁV Rt Kollektív Szerződésbe. 

Elutasították a kormány február 18-án hozott a nyugdíjkorhatár 
emeléséről szóló döntését Ugyanakkor a köszönetüket fejezJék ki a 
Vasutasok Szakszervezete választmányának a nyugdíjkorhatárral 
kapcsolatos következetes,magatartásáért, egyetértettek és támogatták 
a probléma társadalmi piírbeszéd útján történő konszenzusos meg
oldását és az egyéni öszJönzők alkalmazását 

MÁV VASJÁRMŰ 
Járműjavító 

és Gyártó Kft. 
Tevékenységi körünk: 

- Bz motorkocsi remotorizációja, korszerűsítése, fővizsgája 
Bi,x átalakítása motorkocsivá, korszerűsítése, fővizsgája 

- M 47 remotorizációja 

- 4 tengelyes személykocsi fővizsga 

- Teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, fővizsga az alábbi 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Tcs, Gags, Lgs, 

- Eas emelt szintű fővizsga, főjavítás 

- Eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi gyártása 

- Vasúti nosztalgia járműjavítás 

- daruk, emelőgépek, emelőszerkezetek vizsgálata, 
javítása, minősítése 

- acél- és alumíniumszerkezetek gyártása, szerelése 

- láng- és plazmavágás, szemcseszórás 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgácsolással. 

•• 
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Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./fax: (94) 313-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

A február 20-i határozatok 
A MÁV Rt. Központi Üzemi 
Tanácsa február 20-án tartott 
ülésén foglalkozott a szociális és 
jóléti célú pénzeszközök felosz
tásának elveiről szóló előterjesz
téssel és a munkavállalói igé
nyek mielőbbi kielégíthetősége 
érdekében az alábbi határoza
tot hozta. 

A MÁV Rt. Kollektív Szerző
désében meghatározott összegű 
szociális és jóléti célú pénzeszkö
zök felhasználására vonatkozó 
munkáltatói előterjesztésekben a 
Munka Törvénykönyve 65.§. (1) 
bekezdése alapján az üzemi taná
csoka,t egJ,t'ittdöntési jog illeti meg. 
A MA V Rt. országos méretű mű
ködése és az üzemi tanácsok két 
szinten történt megválasztása 
szükségessé teszi a döntési pon
tokhoz igazodó, az együttdöntés 
formáját meghatározó rendszer ki
alakítását. 

A rendszer kialakítására hozta 
meg a Központi Üzemi Tanács 
1994.január 14-én kelt 6. számú 
módosított határozatát. A MÁV 
Rt. egészére vonatkozóan, több 
szakágat és szakigazgatóságot 
érintő szociális és jó !éti kérdések
ben az együttdöntés! minden eset-

ben a K ÜT továbbra is magának 
tartja fenn, mint a munkáltató ve
zetőjének partnere. A MÁV Rt. 
szervezetfejlesztési koncepciójá
val összhangban tavaly, illetőleg 
1996. január elsejével új, önálló 
gazdálkodású szervez.eti egységek 
jöttek létre, amelyeknek létszám
nagyságuknak megfelelő mértékű 
szociális és jóléti célú pénzkerete
ket kell biztosítani. 

Az üz/etigazgatóságok és a 
záhonyi üzemigazgatóság, a szak
igazgatóságok részére közvetlenül 
kiadott kereteket a Te1ületi Szoci
ális és Jóléti Munkabizottságok
kal, a Központi Üzemi Tanács 
szakigazgatóságokhoz delegált 
tagjaival egyetértésben, létszám
arányosan a fönökségekre és a 
szakigazgatóság központi divízi
ói részére le kell osztani. 

A munkavállalói kérelmekre 
hozott döntéseket a keretekkel ren
delkező főnökségeken a helyi üze
mi tanácsokkal, üzemi megbízot
takkal közösen a főnökség veze
tője hozza meg. A szakigazgató
ságok központi divíziói üzemi ta
nácsai�ak megválasztásáig a Köz
ponti Uzemi Tanács magának lait
ja fenn az együttdöntési jogot. 

A szociális és jóléti célú támo
gatásokhoz kapcsolódó ügyinté
zés és a szerződések megkötése
kor a területileg illetékes üzletigaz
gatóság ok feladata nem változik. 
Szintén nem változik a lakások 
bérlőkijelölési rendszere. A rend
szer zavartalan működtetése érde
kében a területi szociális és jóléti 
munkabizottságok összetétele 
nem változik, döntéseiket a mű
ködési szabályzataikban foglaltak
nak megfelelően hozzák. 

Jelen határozattal az 1994. ja
nuár 14-én hozott 6. számú mó
dosított határozat 3. pontjának a.) 
és b.) pontjai megváltoznak. 

Az üzletigazgatóságokon és a 
záhonyi üzemigazgatóságon mű
ködő szociális és jóléti munkabi
zottság jogköre: személyre szóló 
együttdöntés esetében bérlőkijelö
lésre, a munkáltatói lakáskölcsön 
és vállalati segé(v odaítélésére, 
abban az esetben, ha a kérelmező 
szolgálati helyén üzemi tanácsot, 
illetőleg üzemi megbízottat nem 
választottak, illetve a keretle
osztásban együttdöntés eseté
ben munkáltatói lakáskö 1-
csönkeret, vállalati segélykeret és 
a vállalati üdülőjegyekfelosztásá
ra terjed ki. 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK ·I 
NORVÉGIAI TAPASZTALATOK (NŐNAPI RÁADÁS) 

Egyenlőség a nemek között 
Az MSZOSZ delegációjával a 
Norvég Szakszervezeti Szövet
ség (LO) meghívására eljutot
tam ebbe az északi országba. 
Tapasztalataimról a Magyar 
Vasutas korábbi lapszámaiban 
négy fejezetben adtam számot. 
Maradt a tarsolyban azonban 
egy téma, amelyet a legaktuáli
sabb alkalomra - a Nemzet
közi Nőnapra - tartogattam. 
Bízom abban, hogy a női egyen
jogúság jelenlegi nyugat-euró
pai állásáról készült tájékozta
tó nem csak hölgyolvasóink ér
deklődését kelti fel, hanem a 
férfi kollégák számára is tanul
ságos lesz. Egy biztos, amíg vi
lág a világ, ez a téma mindig 
okot ad a vitára is. 

Oldrun Remvit, aSzociálisügyi 
Szakszervezet egyik női vezető
jének előadásból megtudhattuk: a 
magas életszínvonal ellenére a 
norvég nők helyzete arányaiban 
alig jobb, mint a világon bárhol 
máshol. Annak ellenére, hogy 
például az ország miniszterelnöki 
tisztségét nő tölti be, a női veze
tők aránya messze nem éri el a 
szeiintük kívánatosnak tartott szin
tet. Szeretnék elérni, hogy a nők 
súlya a szakszervezetek vezetésé
ben is legalább a tagok megoszlá
sának mértékében valósuljon 
meg. Bár bevallásuk szerint ezt 
nagyon nehéz lesz elérni, hiszen 
sok nő szívesebben lát férfiakat a 
vezető tisztségekben. 

Természetesen, tisztában van
nak azzal, hogy a nők helyzetét 
nem lehet a férfiaktól függetlenül 
kezelni. Például egyre több férfit 
szeretnének látni a gyermekintéz
mények és a házigondozók szak
szervezetében. 

Norvégiában a nők és a férfiak 
közötti keresetkülönbség az azo
nos szakmákban tizennégy száza
lék a gyengébb nem hátrányára. 
Ebből hat százalékot lehet betud
ni az eltérő munkaidő-beosztás
nak, a maradék nyolc százalék el
maradás a „női mivoltjuknak" 
szól. Ezért az ottani nőmozgalmak 
egyik legfontosabb követelése 
mai is az egyenlő bérezés. Ezen
kívül a családban betöltött szere
pükhöz jobban igazodó munka
idő-beosztást szeretnének. Egy 
beadott törvényjavaslat például a 
napi hatórás munkaidőt célozta 
meg változatlan mértékű bérek 
mellett. Szeretnék kiterjeszteni a 
szülési szabadságot egy évre, de 
az újszülött világra jöttekor a fér
jeknek is hathetes szabadságot tar
tanának szükségesnek. A csalá
don belüli egyensúly megterem-

tése éppúgy foglalkoztatja a nő
ket, mint a női munkanélküliség 
elleni küzdelem. A két problémát 
együtt kezelik, mert ma még vizs
gálat tárgya, hogy vajon azért nőtt
e a női munkanélküliség, mert ke
vesebbet foglalkoztatnak közülük, 
vagy pedig azért, mert többen tud
nak munkát vállalni az otthoni ter
heik csökkenése miatt. Persze azt 
is szomorú tényként emlegetik, 
hogy egyre több nő kénysze1ül, 
például a válások miatt, munkát 
végezni. Éppen ezért a norvégiai 
nőmozgalmak a törvényhozás 
szintjén szeretnék elérni, hogy ne 
csak a bérekben jelentkezzenek a 
gazdaságban megtermelódött 

többletjövedelmek, hanem a szo
ciális biztonságot szolgáló ellátá
sokban is, hiszen ezek többségét 
is a nők veszik igénybe. 

Az egyenlő életesélyek megte
remtésén túl, tennészetesen, jogi 
és morális célokat is kitűztek ma
guk elé, így komolyan fellépnek a 
nőket a munkahelyeken érő sze
xuális zaklatás ellen is. 

A norvég uőmozgalmak sze
rint - amelyeket az LO is támo
gat-, a női egyenjogúságért foly
tatott harcban valamennyi nőnek 
ki kell vennie a részét. A végső 
megoldásokat pedig, véleményük 
szerint, csak nemzetközi összefo
gással lehet megtalálni. 

KSZ 

Az ifjúsági tagozat 
küldöttgyűléséről 

(Folytatás az I .  oldalról) 
Hercegh_ Mária hozzászólásában kifejtette: tarthatatlan az az állapot, 

hogy a MA V nem ír alá tanulmányi szerzódéseket és a szakmai kép
zést nem segíti elő. Tény az is, hogy a fiatalokat az idősebb korosztály 
csak szavakban támogatja, tettekben nem. A bértarifáról leszögezte, 
hogy az ifjúsági tagozamak keményebben kell/ellépni a fiatalok érdeké
ben azért, hogy a mostani hátrányos megkülönböztetés megszűnjön. A 

felszólaló tarthatatlannak nevezte azt az állapotot, hogy azonos munka
körben dolgozók között két és félszeres legyen a különbség az idősebb 
munkavállaló javára. 

A szegedi területi ügyvivő, Szabó Erzsébet s,zerint a menedzserkép
ző nem felel meg az elvárásoknak, mivel a MA V „agyontámogatja' a 
máshol cl nem ismert diplomát, addig a tanulni vágyó fiatalt nem ösz
tönzik az állami felsőfokú intézményekbe történő jelentkezésre. 

Bodnár Erika, a Budai MÁV Kórház szakápolója szerint a brottó 
13 600 forint a/apflzetése felháborító és mindenképpen el kellene érnie 
azt, hogy a MA V bértáblázatát alkalmazzák a vasútegészségügynél is. 
Lehetetlen állapot az, hogy egy mai pályakezdő ápolónő fizetése 14 500 
forint, addig a régebbieknél maradt a 13 600. Ez az összeg ugyan kiegé
szül a mozgóbérrel, de sajnos, nem érvényesül a teljesítmény elve. A 
továbbiakban a küldöttgyűlés meghallgatta az „Alapítvány a vasutas 
fiatalokért" kuratóriumi elnökének beszámolóját Kocsis László hang
súlyozta: az alapítvány, mint minden ilyen szerveződés, pénzhiánnyal 
küszködik. Csáki Zsigmond hozzátette, hogyha a jövőben az adótör
vény lehetővé teszi, hogy az adózó állampolgár a befizetendő adó l 
százalékáról rendelkezzen, ez forrásul szolgálhat az alapítvány vagyo
nának bővítésére Minden bizonnyal „ ez olyan forrást jelenthet, amely 
biztosítja az alapítvány és a tagozat gondoktól mentes működését". A 
alapítvány kw-atóriumába a küldöttgyűlés új tagot választott Szabó Vin
ce debreceni forgalmi szolgálattevő személyében. t. p. 
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TÖPRENGÉSEK A BALOLDALISÁGRÓL 

BÉRBŐL, FIZETÉSBŐL ÉS JÁRULÉKBÓL 
ÉLŐK FIGYELMÉBE (2. RÉSZ) 

Lehet-e tenni valamit ? 
Lehet� tenni valamit? - teszi fel mag,nak nap mint nap a kér
dést millió és millió magyar pilyakezdli, munkadllaló, munka
nélküli és nyugdíjas. Kell lennie megoldbnak, hiszen a piacgaz
daúgról mjsok voltak a tapasztalataink és az elképzeléseink. Híre
hamva sincs a szo�i,lis blzton5'gnak, a tisztességes foglalkoztat,s 
ritka, mint a fehér holló, az igazságos közteherviselést pedig, mint 
agyonadóztatottak vagyunk kénytelenek elviselni, hiszen a bérek
blil levont tételek jelentik az állami adóbevételek meghatározó ré
sút. Sikert ígérli könyvek ezrei lepik el a könyvesstandokat, ame
lyek egyéni taktikl\kat ajánlanak a kilábalásra. Nagyon sokan 
vannak közöttünk, akik anyagi kockázatot és áldozatot is hozva 
saját blirükön tapasztalták meg az egyéni boldogulás buktatóit. 
Ugyanakkor a nemünk előtt tárulkozó, kézenfekvli megoldások
tól legalibb ennyien elfordultak, pedig ezek kockázata és terhei is 
nagyságrenddel kisebbek, az eredményességéről nem is besúh·e. 
Lássuk miről is van nó? 

ÁLLAM CÉGEK 

, 

EN 

• A legutóbbi lapszámunkban már felvázoltuk a munkaeröpiacot. Ha 
akkor sikerült követni� írásunkat és velünk együtt rajzoltat úgy a fenti 
ábra elevenedett meg Onök előtt. Kedves Olvasóink, tartsanak velünk, 
fcje12iik be együtt a rajzot. 

Ott hagytuk abba, hogy a munkavállalókje/entós része alávetettként 
kénytelen értékesíteni-bérbe adni-munkaerejét a mwikaeröpiacon. 
Azért a munkavállalók jelentös része, mert létezik egy szűk réteg is, 
amelyre pontosan a felkészültsége miatt nagy a kereslet. Ők a,.ok, akik
kel szemben a többnyire külföldi érdekeltségű vállalkozások újság
hirdetésekben hasonló követelményt támasztanak: legalább két szakirá
nyú felsöfokú végzettséggel rendelkezzen, három idegen nyelven tud
jon tárgyalni, ne legyen idősebb huszonöt évesnél és legalább ötéves 
vezetői gyakorlattal rendelkezzen. Ez a törtenet nem róluk szól. Ők 
annyival vannak könnyebb helyzetben, mint mi, hogy képesek a rájuk 
vadászókkal valóságos megállapodást elérni, valódi szcr:a5dést kötni. 
De mit tehetnek a többiek? Mit tehetnek azok akik nem a képességeik, 
hanem a helyzetüknél fogva már ismertetett okok miatt (túlkínálat, spe
ciális felkészültség hiánya, helyhez kötöttség), egymagukban kiszol
gáltatottak? A tapasztalat szerint ők háromféle képen igyekeznek saját 
érdekeik szerint cselekedni. 

Az e/só csoportba tartoznak az.ok, akik a megélhetésük érdekében a 
cégek minden feltételét zokszó nélkül elfogadják. Ők az.ok, akik sorsu
kat mások jóindulatára építik, azaz maguk nem tudják, vagy nem akar
ják befolyásolni saját jövöjüket. Ábrázoljuk passzív cselekvési módju
kat a körből kiindulva a baloldalon kissé lefelé mutató rövid nyíl végére 
kerekített nullával. Sajnos, ők vannak a legtöbben. Sajátos helyzetben 
vannak, hiszen beletörődő magatartásukkal „önként" vetik magukat alá 
a főnökeik kénye-kedvének, ,jobb a békesség" címén. Csakhogy erröl 
a viselkedésformáról általában keserúek a tapasztalataink. Az emberek 
többnyire nem a saját hibájukból választják ezt a formát. Ettől függetle
nül a közülük valók alkotják, feketén foglalkoztatottak széles táborát. 
Őket szokták minimálbérért bejelenteni, s zsebből kapnak ,jattként" 
fizetéskiegésntést, ami persze jónak tűnhet, de általában nincs arányban 

a cserébe megkövetelt telJcsítménnyel, még akkor sem, ha ez története
sen többnek tűnik az átlagos keresetnél. A saját helyzetükbe beletörö
dőkkel szokott megtörténni, hogy teljesen váratlanul egy fillér nélkül 
utcára kerülnek. Olvasóink is bizonyára tucatjával sorolhatnának fel 
példákat a környezetükből. 

A másik csoportot az.ok alkotják, akiket a munkahelyükön sérelem 
ért_ és �gy gondolják, hogy munkáltatójuk okozta kárukat jogi úton 
haJthatJák be. Ezt a csoportot jelöljük a kör jobb oldalán is kissé lefelé 
mutató rövid nyíl végére rajzolt paragrafus jellel (§ ). Az út elég rögös, 
hiszen a bírósági gyakorlat szerint a munkaügyi perek általában két
három �víg is elhúzodhatnak. Ez nem csak azért hátrányos, mert a 
hosszú idő alatt a munkavállalók legtöbbször jövedelem nélkül marad
nak, hanem azért is, mert a perek kimenetele kétséges. Az elbocsátottak 
például a munkáltatóval szembeni álláspontjuk bizonyítására legtöbb
ször a volt munkatársak tanúskodására szorulnak, ami-érthető okok
ból - elég bizonytalan kimenetelű, hiszen a tanukkal előfordulhat, 
hogy addigra már saját ,jól felfogott érdekeik szerint emlékeznek" a 
régmúlt dolgokra. (f ennés7.etesen ezért nem lehet őket hibáztatni.) Ezen
kívül a pereskedés drága „sport". A rendszeres jövedelemmel rendelke
zöket is megviselik a jogorvoslat költségei, hát még egy munkanélkülit. 
Arról nem is beszélve, hogy mennyivel nehezebben tud elhelyezkedni 
az, akiről tudják, hogy elő:zó munkaadójával pereskedik. 

Könnyen megállapítható, a két típus közül egyik sem jelent megbíz
ható megoldást. Az egyéni taktikák legfeljebb rövid távon lehetnek 
siker�k és �or is rengeteg s�rencse kell hozzájuk, hiszen a rejtett 
gamaságban 1s lehetnek emberseggel megáldott munkáltatók de az ő 
j�indul�tuk _is csak_ az önként feláldozott nyereségük mértékéi� tart. Ez 
többnyire nmcs aranyban a hozott áldozatainkkal. Például jóindulatu
kért cserébe lábon hordjuk ki betegségeinket. 

Végül létezik egy harmadik lehetőség: a hasonló sorsú pályakezdók. 
111unkaválla/ók, munkanélküliek és nyugdíjasok összefogása. Tenné
�• ez még nem jelent önmagában megoldást, csak lehetöséget. 
Nmcs más lehet6sé& azonban, ezzel élni kell! Nem azért, mert ezt Ön 
eaY szabmvezeti lapban olvassa, hanem azért, mert ez mindannyiunk 
j6lfdfogott egyéni érdeke. 

Milyen lehetöségeket rejt 57.ámunkra az összefogás? Jelöljük az áb
dnkon! A kör alsó rés7.éből lefelé húzmn egy füagőleges vonalat, 
anely mellé qymés alá négy szó kerül. 

Azt a n6&Y aót. amiért valóban érdemes ÖSS7.efogni, megismerhetik 
a Maafar Valltas lqközelebbi számában! 

Kariaon 

ÚJ TÁRSADALMI MEGEGYEZÉST 

Tudósítás egy gazdaságpolitikai konferenciáról 
Nem programot adunk, gon

dolkodni akarunk, segíteni a tisz
táz.ottabb szociáldemokrata szel
lemiség kialakításában -mond
ta Nyers Rezsó annak a tanácsko
zásnak a megnyitójában, amelyet 
az MSZP meghatározó platfonn
jainak és tagozatainak kezdemé
nyezésére hívtak össze. Komplex 
megközelítésre törekszünk -
hangsúlyozta a veterán 
közgazdászpolitikus -, olyanra, 
amelyben együtt van jelen a köz
gazdasági, a szociológiai és poli
tikai nézöpont, valamint a szak
maiságra és gyakorlatiasságra tö
rekvés. 

Szelényi Iván szerint egy olyan 
új társadalmi-gazdasági meg
egyezésre lenne szükség a rend
szerváltás nyertesei és vesztesei 
között, an1ely lehetövé tenné az 
egyenlöbb teherviselést. Ez a 

OLVASÓINK ÍRJÁK 

neoswciáldemokrata alternatíva a 
töke és a munka kiegyezésén ala
pulna, úgy, ahogy az a  gamasági 
világválság után a harmincas évek 
elején történt. Az ismert szocioló
giaprofesszor úgy vélte, a kelet
európai társadalmak a kilencvenes 
években sokkal súlyosabb prob
lémákat élnek át, mint a nagy gaz
dasági világválság idején. Ha nem 
sikerül felmutatni egy vonzó al
ternatívát a társadalom számára, 
akkor a szélsöséges politikai erök 
nyernek teret. 

A javulás ellenére kisebb a költ
ségvetési deficit, jelentős a priva
ti1.ációs bevétel, kedvezöbbek a 
hitelfelvételek, javul a külföldi 
megítélés - állapitotta meg Kö
ves András ugyanakkor gyorsabb 
az infláció, csökkentek a reálbé
rek, visszaesett a fogyasztás, to
vább nött a differenciálódás, rom-

A szervezett 
és szervezetlen dolgozókról 

Az emberi jogok biztosítása nagyon fontos érték. Ilyen a szociális 
igazságosság kérdése. Ennek kapcsán jut eszembe a szakszerve
zeti tag anyagi „áldozatvállalása", és kiállása a potyázók táborá
val szemben. 

A szakszervezeteknek nagy feladataik vannak a mai nehéz idókben a 
szolidaritás területén. Megtalálni a szolidaritást a napi életben nagyon 
nehéz/e/adat. de ennek szükségességét támasztja alá minden megálla
podás eredménye. Az érdekvédelem leghatásosabb módjait kell megta
lálni. s mindezt úgy, hogy az ütközés a legkisebb mértékü legyen. 

Az emberek egyre érzékenyebbek arra. hogyan alakul a kézzelfogha
tó Jövójiik: s a jelenben mi kerül a borítékba? Ezért a munkavállalók 
érdekeinek eróteljesebb képviselete a cél. amelyet a radikális szakszer
vezetek valósítanak meg. Segítséget várnak a szociáldemokrata, szoci
alista pártoktól a baloldali értékek gyakorlati megvalósításában. Keve
set Jelent ma már „ a nagy hangsúlv ", a különbözó szintű tanácskozá
sok határozatai. A sikerek eléréséért mindenkinek tennie kell. megvan
nak a sajátos feladatai az érdekvédöknek és a tagoknak egyaránt. Ki
esik a fe(�oro/ásból azoknak a tábora, akik az érett gyümölcsöt úgy 
fogyaszl)ak. hogy nem fizettek érte. Sorra születnek a törvé1n•ek az élet 
minden területén. ezért azt szeretném javasolni. hogy szüÍessen egy 
o(van szakszervezeti törvény, amefr elsósorban a „szervezett" dolgo
zók számára biztosítaná hosszú távon a stabilitást. 

Ezt /cijvetöen viszont az embert kell /cijzéppontba állítani. Oda kell 

figyelni kéréseire, Javaslataira, a mindennapi munkájában Jelentkező 
problémáinak megoldására. Erre most a „ békeidószalc" mindlcét jel
nek, a munkaadóknak és a munkavállalóknak alkalmas lehetőséget 
kínál. Kérem mindazok segítségét, akik ebben az ügyben „ lépéseket" 
tudnak tenni, éljenek most a /ehftóségge/ úgy, hogy ne üssék lci egy
mást. 

Hogyan tudja ezt segíteni egy parlamenti párt? A törvényhozás szint
jére való b�terjesztésse/, most. amikor pé/daértékü hároméves megál
lapodás szuletett. Hogyan tudják ezt támogatni dolgozóink? Úgy, hogy 
átgondolják kinek � érdeme a békés megállapodás, s ez nekik mit 
hozott a konyhára. Ugy érzem, hogy amikor a KSZ módosltására a 
SZl!lcsze

rveze
tek ismél megteszik Javaslataikat, annak új eredményei 

mindenkinek profitálnak. Akkor, amikor küszöbön áll egy új bértarifa 
bevezetése l 997. január l-jétől. megint csak a szakszervezetek vállal
nak oroszlánrészt a szakmai munkából. 

A megállapodások gyakorlati végrehajtása során az értelmezési kü
lönbségek következtében megint csak a szakszervet az, aki szervezett 
dolgozói. biza/miaifelvetésére kezeli a problémát, s mindenki haszná
ra oldja meg azt. Az új eredmények elérése egy szakmán belül, szak
szervezeti kezdeményezés. egyeztetések útján valósul meg. Sorolhat
nám még az általános példákat. miért érdemes szervezett dolgozónak 
lenni a békeidóben is. Kérem, csatlakozzanak hozzánk! 

Bodnár József szb-titkár 
TBF Miskolc 
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. -"-'!,!;,� vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
-Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
-Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosftása 

egész Európában. 
-Külö�ö�n kedvezö feltételek magyar.export, import, 

�z1t _v1s7:0nylatokban Ukrajn� és FAK-országok 
teruletere, illetve az azokat tranZJtban érintö szállítmányok 
esetén fuvardíj-költségviselés az említett si.alcaszokon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi 
,,kik�töjé�n ", Záhonyb8? �ukrán-magyar batár). 

-Kontmentáhs és teogerentúh konténerforgalom. 
- V_asúti fuvardíjkalkulációk készitése, hivatalos okmányok 

kiállítása, szükséges szállitóe57.közök megrendelése, 
közreműködés a vámkezelés során. 

- Köws vállalko:zások Ukrajnában és Olaszországban. 
Telefon: 269-1324 

Postllclm: 1368 Budapest, Pf.: 153. 

lik a társadalmi politikai helyzet, 
mert súlyos megpróbáltatásoknak 
vannak kitéve az emberek. Ilyen 
jellegű és méretű gazdasági meg
swritásokat még a fejlettebb or
szágok sem mernek csinálni. Jel
lemzö, hogy a miénknél kisebb 
megsz.oritások Franciaországban 
elhúzodó országos sztrájkot vál
tott ki. A jelenlegi helyzetböl, a 
további megszorításokból sú(ros 
válság nőhet ki - figyelmeztet a 
Koping-Datorg Rt. vezérigazgató 
helyettese. A stabilizáció elkerül
hetetlen, de a módszerek, a mérté
kek, a hangsúlyok tévesek. A 
pénzügyi egyensúlyt a gazdasági 
növekedéssel, a társadalmi egyen
súllyal együtt kell felfogni és ke
zelni. A sokkolás helyett a foko
i.atosság a kívánatos, az aktívabb 
gazdaságpolitika. És iparpolitiká
ra is szükség van a válság kezelé
sében. 

-Stabilizáció, privatizáció, li
beralizáció. Csak ezt a három dol
got kell meggyorsítani? 
Szamue(v László kérdezte ezt, 
majd folytatta:-Minden on;zágra 
ugyanezt a forgatókönyvet ajánl
Ják? Mi csak a külsö elvárásokra 
figyelünk? Nekünk csak a külső 
megfelelés a fontos? Manapság 
nem illik többféle piacgazdaság
ról beszélni.Miért nem beszélünk 
más variációkról? Úgy látszik, na
gyon hozzászoktunk ahhoz, hogy 
vonalban legyünk. Nekünk mindig 
vonalban kell lennünk? Ha ezt 
akarjuk, akkor azt is tudnunk kell, 
hogy ennek a kimenetele kocká
i.atos. Ennél van ajánlatosabb 
megoldás: sajátfejiinkkel gondol
kodni. 

A gazdaságkutató intézetek 
szakértöinek sorában elöadást tar
tott még Csáki György és Ob/át 
Gábor. Ez utóbbi a belsö állam
IicM�g fógalomköréröl, tényei
röl megoszlásáról beszélt, azelöb
bi pedig a külsö adósságról. Iga,� 
hogy a kamatok vissi.afizetése 
nagy terheket jelentenek (az ex
portnak 14 százalékát teszi ki), de 
ez nem okozott dilemmát az elő
adónak: fizetni kell. Nincs más 
megoldás-sujkolta. Legfeljebb 
akkor reménykedhetnénk könnyí
tésekben, ha globálisan, vagyis a 
többi adós országgal együtt ke
rülne sor adósságrendezésre. Ám 
ilyen megoldás nincs a látómezö
ben. 

Vértes András úgy ítélte meg, 
hogy a stabilizáció nem zárult le, 
csak annak legkínosabb részén 
vagyunk túl. Néhány éven belül 
létrejöhetnek a tartós növekedés 
feltételei. 
. _A vezető közgai.dászokat a po

litikusok követték az elöadói emel
vényen. Sorrendben: Nagy Sán-

dor, Kósáné Kovács Magda, Ko
vács Pál és Földes György. Az 
MSZOSZ nemrég leköszönt el
nöke a stabilizáció, a gazdasági 
intézkedések társadalmi hatásai

ról szólt. Emlékeztetett a Bokros
csomag elókészítetlen, s:zerencsét
len bevezetésére. Mindennap hal
lunk az Európa Unióról, a NATO
ról, a fejlett piacgazdaságról, de 
arról senki nem beszél, hogy mi
ként érinti ez az embereket, mi
lyen �Imi következmények
kel kell számolni. Ezeket nem le
het figyelmen kívül hagyni. Nem 
jók az olyan kormányzati dönté
sek, amelyek egy nézőpontból 
születnek, s nincs tere más meg
közelítéseknek. Súlyos bajokhoz 
vezethet, ha az államháztartási re
fonnotnem elözi meg érdemi kon
zultáció, társadalmi vita. Nincs 
sz.ámottevő elmozdulás a fekete
ga,,daság visszaszorításában sem, 
pedig nagyobb károkat okoz ah
hoz képest, ahogy azt a kormány 
kezeli. 

A gazdaság és a humán erőfor
rások kapcsolatát elemezte Kósáné 
Kovács Magda. Befektetés az em
beri erőforrásokba - ez az egyik 
legfontosabb kitörési pont-hang
súlyozta. Ezért stratégiai ágazat az 
(átalakított) oktatás. Jól képzett 
munkacröre van szükség. Nemcsak 
a t6kehiány lehet a modernizáció 
fckez.öje, hanem a mwikaeró érték
vesztése is. A modernizációnak 
emberarcúnakkell lennie. 

Egy ország fejlődését nem si.a
bad csak gazdasági mutatókkal 
mérni -állapította meg Kovács 
Pál. Fontos a humán töke, az ok
tatás, az egészségügy is. Szociális 
biztonság nélkül nincs demokrá
cia, nem érvényesülnek az emberi 
jogok. 

Bebiz.onyosodik, hogy a piac 
kudarcot vall az egészségügyben, 
az oktatásban, a sz.ociálpolitiká
ban. A jóléti rendszerek új mo
delljére van szükség, de nem kész 
modelleket kell átvennünk, csak 
technikákat. Magyarországon a 
társadalom kettészakadása már 
nem lehetőség, hanem tény. 

Földes György figyelmeztetett 
a lopakodó jobboldali popufümus 
veszélyére. Szelényi Iván vitain
dító elöadásához kapcsolódva 
azon gondolkodott, megvannak-e 
a feltételei a társadalmi-gamasági 
szerzödéseknek? Ki kivel hogyan 
egyez.zen ki? Mindenesetre egy 
ilyen megállapodás előkészítésé
ben fontos tényezö lehet a mun
kahelyi érdekvédelem, az érdek
egyeztetés, az érdemi, társadalmi 
párbeszéd-vélte a Politikatörté
neti Intézet igazgatója, az MSZP 
elnökségének tagja. 

-kárp,ti-

ÉPfTŐGÉPEINKKEL A BIZTONSÁGOS 
ÉS GYORS KÖZLEKEDÉSÉRT 

MÁVGÉP KFT. 

Ágyazatrostáló gép Ellenálláshegesztő gép 

Megújult formában. vá1to1Áll1an elkötele7.ettséggel 

megoldjuk a gondját, 
ha-vasútépítőgépre, 
ha-vasúti gép javításra 
ha-földmunkára 
ha- üzemanyag-szállításra, vagy 
ha -az előbbiekkel összefüggö 
gép bérletre, szolgáltatásra van szüksége. 

Korszerű és megbízható gépparkkal, kelló 

szakértelemmel 

ajánljuk magunkat! 
Keressen és hívjon bennünket! 

MÁV Vasútépftli- Gépell,tó és Smlg,Jtató Kft. 
Budapest X. ker. K6ér u. 2/d. 

Tel.: 268-04-23 
Fax: 260-82-81 
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A gyermekek javára 
A MÁV Rt. szombathelyi Von
tatási Főnökségén működő 
Mozdonyvezetők Szakswrveze
te és a Vasutasok Szakszerve
zete helyi alapszervezetei jóté
kdnysági bált rendeztek febru
ár 17-én. 

A Haladás Művelődési Ház 
hangulathoz illően feldíszített ter
meiben közel 300 fő mulatta át az 
éjszakát. Megjelent, és a bál részt
vevőit köszöntötte Wágner And
rás Szombathely város polgár
mestere. A bál fővédnöke Szabó 
Tivadar, a MÁV Rt. személyzeti 
igazgatója volt, akinek megnyitó 
szavai után fergeteges műsor szó
rakoztatta az egybegyűlteket. A 
fellépők között volt a Pölös Já
nos-Szép Gábor humoristapáros, 
a Quasimodó Táncklub fiatal tán
cosai, a kőszegi MÁV Diákotthon 
énekkara és fúvószenekara, a 

Montana Divatstúdió csodálatos 

lányai, s akik az egész este házi
gazdái voltak. Novák Edina és 
Kripazovits Ferenc a városi TV 
munkatársai. A látványos és ní
vós műsor adta a bál alaphangu
latát, melyet igazán-Erdős Jenő 
betanításával - a Quasimodó 
táncklub bécsi keringő fonnáció
ja nyitotta'meg. 

A bál főszervezői, Kurucz Zol
tán és Horváth Csaba ezúton, a 
Magyar Vasutas hasábjain köszö
nik meg a következő cégeknek, 
intézményeknek és magánvállal
kozóknak az adományokat és az 
önzetlen segítséget, mellyel hoz
zájárultak e nemes célhoz. 

Köszönetünket fejezzük ki a 
Vasjármű Kft., a Tip-top Kft., a 
Vasutasok Szakszervezete, a 

Mozdonyvezetők Szakszervezete, 
a Daewoo Autóház, a Holland 
Bútorház, a Kertész MTSZ, a Ha
ladás Művelődési Ház, a Király 

- NEVELŐOTTHONOK-
A Magyar Államvasutak- a szegénység kényszere és a szol
gálat ellátása teremtette igény alapján - már a múlt század 
végén létrehozta első gyermekintézményeit. Az évszázados 
múltra visszatekintő nevelőotthonok a történelem során min
dig, megbízható támaszt nyújtottak a vasutascsaládoknak. A 
MA V Rt. a gyermekintézmfoyeinek működtetésére létrehoz
ta a „Vasút a gyermekekért" Alapítványt. A Magyar Vas
utas sorozatot indít azzal a céllal, hogy megismertesse az ala
pítvány vasutas diákotthonait. Reméljük, ezzel is hozzájárul
hatunk az adakozni szándékozók táborának szélesítéséhez. 

Szeged 
A szegedi MÁV Nevelőotthon az ország első vasutas gyermekin
tézménye. A kezdeményezés Baross Gábor miniszter nevéhez fű
ződik, aki 1892-ben az intézet elhelyezése iránt az ország több 
városával folytatott tárgyalásokat A szegedi üzletvezet6ség rhú,.. 
ről Stenczel Frigyes főfelügyelő volt az, aki alapos részletes statisz
tikai adatokkal felszerelt előterjesztésben olyan nevelő-tápintézet 
felállítását javasolta, amelyben „a m. kir. államvasutak évi fizetés
sel bíró alkalma1.0ttainak gyermekei, kik az iskolától való nagyobb 
távolság miatt,.vagy más okból magyar nyelven nem iskoláztatha
tók, az 1868. évi XXXVIII. t.-dkkben kötelezővé tett elemi okta
tásban részesíttessenek." 

1896 augusztusában nyílt meg az intézet, amely a vasutasdolgozók 
árva, félárva, valamint a szülők szolgálati elfoglaltsága miatt felügyelet 
nélkül maradó, vagy az iskolát lakhelyükről megközelíteni nem tudó 
gyermekek részére volt hivatva második otthont nyújtani. 

Kezdetben fiúinternátusként működött az intézet, később koedukált 
lett. Ma 85 leány- és 116 jiúnövendéke van a szegedi MÁV Nevelő- és 
Diákotthonnak. Felvételük 14-20 éves korig lehetséges. Többségük a 
Bebrits Lajos Szakközépiskola (vasútforgalmi) tanulója, de van közöt
tük gimnazista, más szakközépiskolába járó, szakmunkás és felsőfokú 
oktatásban részt vevő diák is. 

A nevelőotthonban húsz pedagógus végzi a neveléssel, az oktatással 
kapcsolatos feladatokat. Ők a „pótmama" és „pótpapa ''. teendőit is 
ellátják, hiszen a növendékeik-akik nagyon-, igénylik a személyes, 
szeretetteljes kapcsolatot- távol vannak igazi otthonuktól. A nevelő
munkában a nevelőtestület kiemelten kezeli a személyiségfejlesztést, 
ezen belül különös gondot fordít a pályairányításra, a vasutasszakma 
megszerettetésére. 

Szabad idejüket a nevelőotthonban aktívan használják ki a növendé
kek. Részt vesznek az irodalmi színpad munkájában, rendezvények 
szervezésében. Öregbítik otthonuk hírnevét a városi programokon is. 
Többen különböző hangszereken játszanak. Szívesen barkácsolnak, 
kézimunkáznak. A nagy könyvtárµkban mindenki talál kedvére való 
könyvet. 

A sport, a mozgás mindennapos program. Kedvenc időtöltés a ver
seny- és a klasszikus tánctanulás. Rendszeresen járnak uszodába neve
lőotthoni bérlettel. A lányok főleg a gimnasztikát kedvelik. A fiúk a 
testépítő foglalkozások kitartó résztvevői. Egy csoport a nevelőotthon
ban, egy csoport a Vasutas Sportegyesületben vesz részt karate-, önvé
delmi edzésen. 

A csoportok gyakran szerveznek túrát, kirándulást az ország külön
böző tájaira, alkalmanként külföldre is. 

Megalakult a „Bakter Baráti Kör". Minden ősszel találkoznak az 
intézetben a régi növendékek, felelevenítik az emlékeket, összehasonlít
ják a jelent a régmúlttal. 

A Kőszegi Arvaház 
és a Vasutasnapok 

A MÁV Hivatalos lapja 1925. evi 21. számában megjelent ren
deletére, Kelety Dénes államtitkár, a MÁV eh1öke intézkedett, hogy 
a különböző szolgálati helyeken tartsanak Vasutasnapi rendezvényt, 
és az ott képződő bevételt küldjék el Kőszegre az árvaház javára, az 
árvaházat elhagyóknak elhelyezkedésük támogatására. A hivatalos 
lapban rendszeresen közölték az adományokat küldő főnöksége
ket. 

Az első öt év alatt-1925-től 1929-ig -263 232 pengő folyt 
be, illetve a „Kőszegi Árvaház Alapítvány" támogatására további 
132 ezer pengőt küldtek a lelkes vasutasok. Ezen adományokat 
köszönte meg �s további támogatásra buzdított Samarjay Lajos 
államtitkár, MA V-elnök az 1930-ban megjelent 50 Hivatalos lap
ban. Szabó Gyula 

Szeged 
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Vendéglő, az Isis Taxitársaság 
vezetőinek és kollektívájuknak, 
valamint Desits János vállalkozó
nak, Bedöcs György programozó 
számítástechnikusnak és Ávár Ti
bor gyertyakészítőnek. 

A jótékonysági bál teljes bevé
telét a„ Vasút a gyermekekért" ala
pítvány két megyei intézményé
nek ajánlották fel a rendezők. A 
bál bevételéből a MÁV Óvoda 
részére egy színes televíziót és egy 
videómagnót, míg a kőszegi Di
ákotthon részére egy számítógé
pet adományoznak a bált szerve
ző szakszervezetek. A bál fővéd
nöke, Szabó Tivadar mindenki 
örömére külön felajánlással érke
zett. A szombathelyi MÁV Óvo
da javára 100 OOO forintot, míg a 
kőszegi MÁV Diákotthon javára 
400 OOO forintot adományozott a 
MÁV Rt. Vezérigazgatóság ne
vében. Az adományok összege 
így közel 700 OOO forintot tett ki. 
Nagyszerű pillanatok voltak, olya
nok melyek megmutatták, hogy 
nem halt ki az emberekből a segí
tő szándék, a szolidaritás és az 
emberség gondolata. 

Befejezésül álljon itt a bál mot
tója: .,Nem az tesz gazdaggá, ami 
a mienk, hanem aminek örülni tu
dunk!" Ez a csodálatos és felejt
hetetlen este erről szólt, és fog 
szólni ezután minden évben, hisz 
idén hagyományt teremtettünk. 
Hagyományt a jövőért, hagyo
mányt gye1mekeinkért. 

Kurucz Zoltán 
Mozdonyvezeto"k Szakszervezete 

Horváth Csaba 
Vasutasok Szakszervezete 

Jótékonysági 
bál 

Jótékonysági bált rendez a 
tavaly augusztusban be
jegyzett Gyermekvasutas
okért Alapítvány Buda
pesten. 

A bált az egykori vasuta
soknak és támogatóiknak, se
gítőiknek rendezték köszö
netképpen, de azzal a szán
dékkal is, hogy a bevételét a 
Gyermekvasutas Otthon au
diovizuálisfelszereltségének 
javítására és számítógép
parkjának megteremtésére 
költsék. A gyermekvasúton 
szolgálatot teljesítő 10-14 
éves gyerekek étkezési, kul
turális, egyenruha, táborozá
si költségeit és egyéb prog
ramjaikat is a rendezvény be
vételéből szeretnék fedezni, 
illetve további adományok
ból szeretnék előteremteni. 

Változások a Nyugatiban 
Foglalkozás-egészségügyi, ér
dekvédelmi és kulturális cent
rummá alakult a budapesti 
Podmaniczky utca 28. öreg sár
ga épülete a Nyugati pályaud
varon. Néhány hetes mozgoló
dás, költözködés után az épü
letből az oktatási részleg áttele
pült váci úti oldalon létesült új 
korszerű oktatási központba, 
ahol eddiginél jobb felszcrelt
séggel,jobb feltételekkel műkö
dik az utánpótlást „termelő" 
intézmény. 

A „Podmaniczkyban" a felsza
badult helyiségek két nagy fon
tosságú szakmai szakszervezeti 
középszervezetnek biztosítanak jó 
feltételeket, érdekképviseleti ér
dekvédelmi feladataik ellátásához. 
Ugyanitt működik a helyi szak
szervezeti bizottság is immár a kí
vánalmaknak megfelelő körülmé
nyek között. Az épület belső át
rendezése kapcsán az eddig csak 
részben kihasznált helyiségekben 
nyert elhelyezést a MA V Zeneis-
, 

kola helyi góckönyvtára, melynek 
berendezés alatt álló olvasóterme 
a kulturálódás, a szórakozás és az 
ismeretterjesztés eddig még nem 
látott lehetőségeit is biztosítja. 

Megteremtődött az itt 2 éve élet
re hívott nyugdíjasok klubja mű
ködésének feltétele is, mely egy 
olvasóterem kialakításával végle
ges otthon kapott. 

A „hon foglalást" a nyugdíjasok 
klubnappal ünnepelték meg, ame
lyen a MÁV Zeneiskola tanárai
nak qintettje műsort adott. Klub
tagságunk, nyugdíjasaink ezúton 
is köszönetüket fejezik ki Szögi 
Sándor állomásfonöla1ek, Pál Gá
bornak a zeneiskola igazgatójának 
és a közreműködő zenetanárok
nak. Az élet eddiginél mozgalma
sabban, jobb körülmények között 
az érintettek megelégedésére zaj
lik ezután itt, ahol az üzemorvos
ok, és üzemi fogorvosok is zavar
talanabbul végzik áldozatos egész
ségmegőrző feladatukat, a dolgo
zók megelégedésére. H. K. 

MA V-szimfonikusok 
A MÁV Szimfonikus Zenekart tavaszi mesterkoncertjeinek nyitó estjén, február 9-én, a kolozsvári 
születésű, Franciaországban élő Csaba Péter vezényli. A romantikus esten Csajkovs;Jcij Rómeó és 
Júlia nyitányát, Beethoven G-dúr és F-dúr románcát, valamint Brahms IV. szimfóniáját adják elő. 

Fenyő Gábortól, a zenekar igazgatójától megtudtuk: a Budapesti Tavaszi Fesztivál márciusi és áprilisi 
mesterkoncertjeinek vendége Kocsis Zoltán lesz, aki az egyik előadáson a zenekart vezényli, a másikon pedig 
zongoraművészként lép fel. 

(Csaba Péter tanulmányait a bukaresti Porumbescu Zeneművészeti Főiskolán végezte. 1983 óta Lyonban 
él. A 44 éves művész a Lyoni Zeneművészeti Főiskola hegedűprofesszora és a Besanconi Szimfonikus 
Zenekar és Operaház igazgatója. Rendszeresen tart mesterkurzusokat Magyarországon, Franciaországban, 
Finnors,zágban, Japánban és az Egyesült Államokban. Tavaly Svédországban az év muzsikusa lett.) 

A MA V Szimfonikus Zenekar 1945-ben alakult, két éve alapítványi formában működik, de fő támogatójuk 
továbbra is a vasúttársaság. Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy két nyolc előadásból álló bérleti 
koncertsorozatot tartanak, s ezeken kívül két-három úgynevezett mesterkoncertet. Az igazgató elmondta: a 
MÁV a világon az egyetlen vasúti cég, amely hivatásos zenekart tart fenn. 

VASÚTIDSTÓRIA 

SZÁZHÚSZ ÉVVEL EZELŐTT ALAKULT 

A „Majerik" 
A Magyar Államvasútiak Takarék- és Segélyszövetkezete 

,, ... Az a soha el nem képzelt 
arányú újabb világháború, amely 
az 1939. évben kezdődött és 
amelynek immár ötödik esztende
jét tapossuk, egészen bizonyosan 
mélyreható változásokat fog elő
idézni az emberiség életében. Ve
zető államferfiak, tudósok, politi
kusok már most azon elmélked
nek, hogy miképp fog alakulni a 
háború után a gazdasági és tár
sadalmi élet, milyen új eszmék 
fogják irányítani az emberek te
vékenységét és egyes nemzetek, 
vagy világrészek sorsát. Termé
szetesen senki sem tudja megraj
zolni pontosan a jövő képét, senki 
sem jósolhatja meg: miképpen fog 
végződni a háború és milyen sor 
vár azután a sokat szenvedett 
emberiségre, de annyi már most 
bizonyos, hogy a gyűlölködésnek, 
az öldöklésnek és a pusztításnak 
a mai rettenetes zűrzavarából az 
elkövetkező béke korszakában di
adalmasan fog kiemelkedni a szo
ciális gondolat, azaz a dolgozó 
kisemberek megsegítésének esz
méje és ezzel kapcsolatban foko
zott jelentőséghez jut az a moz
galom, amely immár egy évszá
zad óta szolgálja kitűnő ered
ménnyel ezt a szociális célt és ez 
a szövetkezeti mozgalom ... " 

Ezekkel a mondatokkal kezdte 
annak a könyvnek a bevezetőjét 

dr. Szilágyi László, a Magyar 
Szövetkezetek Szövetségének ko
rabeli igazgatója, amely a Magyar 
Államvasútiak Takarék- és Sze
gélyszövetkezetének történetéről 
szól és 1944-ben jelent meg. 

A kicsit már kopottas, kemény
fedelű könyv az 1876-ban a 
Losonczi pályaudvar főnöki iro
dájában megalakult,,hosszú nevű" 
szövetkezet történetét örökítette 
meg. A vasutasok százhúsz évvel 
ezelőtti sorsát, szegénységét és 
szenvedéseit érzékletesen bemu
tató kiadvány két részből áll. Az 
első Pagani Frigyes munkája, aki 
1936-tól volt a Magyar Állan�vas
útiak Takarék- és Segélyszövet
kezetének elnöke. Ez a fejezet a 
szövetkezet részletes és számsze
rűsített történetét személytelenül és 
történelmi hűséggel ismerteti. A 
,,Történelmi miniatűrök" című fe
jezet pedig Legény Elemér mun
kája a hajdani vasutasok és a szö
vetkezet életéről nyújt izgalmas és 
tanulságos korképet. 

A több mint egy évszázaddal 
ezelőtt élt vasutasok nyomorúsá
gán segíteni kívánók viszontag
ságos, de annál becsületesebb 
sorsát és szándékait ebben a rö
vid könyvismertetőben lehetetlen 
lenne bemutatni. NéhaiJanikBéla 
MÁV főfelügyelő, budapesti (ma 
Józsefváros) állomásfőnökének 

100 éve, 1896-ban Aradon készült a képen látható személykocsi, 
mely Mátészalkán, a Vasúti Helytörténeti gyűjteménynek ad helyet. 

és néhai MajerikJános MÁV vizs
gáló főkalauznak (akiről később a 
„hosszú nevű" szövetkezetet a 
köznyelv el is nevezete) a Magyar 
Vasutasban is emléket kívánunk 
állítani, hiszen ők voltak a kezde
ményezői és első működtetői „a 
mindnyájan egyért és egy mind
nyájunkért" elvre épülő önsegély
ző egyletnek. 

A szövetkezet sorsát bemutató 
könyvet 1943-ban zárták le. A be
vezetőben megfogalmazott biza
kodás az összefogáson alapuló 
szociális eszme iránt, mint tudjuk 
a történelem fintora miatt, itt Ma
gyarországon a háború után nem 

az akkor elképzelt mederben folyt. 
Sajnos, a „Majerik" név említése 
ma már semmit nem mond a mai 
vasutasoknak, pedig volt idő, ami
kor ez az intézmény közel negy
venezer vasúti alkalmazottnak 
nyújtott segélyt és anyagi bizton
ságot jelentő kölcsönöket-meg
mentve őket az uzsorásoktól -, 
szolgáltatásai pedig a mai szerve
zetek számára is példaértékűek le
hetnek. Szándékaink szerint, a vas
utasok összefogásának egyik első 
kezdeményezéséről a későbbiek 
során részletesebben is megemlé
kezünk. 

(k) 

A vonatfűtés múltja 
Télen az utazás kényelméhez hozzátartozik a vonatok fűtése. Ez a 
szolgáltatása hazánkban egyidős a vasúttal. 

1846-ban a Magyar Középponti Vasút Pesten épített kocsijait már 
felszerelték melegvizes palackokkal. Ezek vas-, horgany- vagy vörös
rézlemezből készültek 16 liter űrtartalommal. 70-100 Celsius-fokos vi
zük két-három óra alatt teljesen kihűlt. A kihült víz könnyen megfa
gyott, gyakori volt a palackok kilyukadása is. Ráadásul csak az első
második osztályú kupékban voltak megtalálhatóak. Az utasok lábaihoz, 
később az ülések alá elhelyezett hő palackok kicserélése meghosszabbí
totta az állomáson töltött időt. Előnye volt viszont ennek a fütési mód
nak, hogy olcsó volt és nem tűzveszélyes. 

Ahol kályhafűtés volt - elsőként 1850-ben·Poroszországban ve
zették be - a kályha közelében volt csak meleg és a kályha tisztítása 
zavarta az utasokat. Ezért a kályhákat később a kocsik alvázára függesz
tették. 

A MÁV 1875-ben légfütéses, úgynevezett Geburth-féle kályhákat 
alkalmazott hamiadik-negyedik osztályú kocsijaiban. A széntartályt, 
amely szerencsés esetben 6 órán át fütött, az állomásokon cserélték. 

1958-ban egy felső-sziléziai mérnök már azzal kísérletezik, hogy a 
mozdony gőzhengeréből kiömlő fáradt gőzt a kocsik fütésére haszno
sítsa. A 60-as években a franciák, az amerikaiak és a bajorok is kidol
gozzák gőzfütési berendezésüket. 1868-ban a bécs-oderbergi gyors
vonat első-, második osztályú kocsiját felszerelik gőzfütéssel. A siker 
óriási. 

Mivel a vonatok hossza növekedett, a mozdony kazán gőze már nem 
tudott az egész vonaton végigcirkulálni. Ezért külön kazánkocsit iktat
tak be. Franciaországban 187 4-ben a melegvíz fütést alkalmazták. Ilyen 
fütés volt a Nemzetközi Hálókocsi Társaság kocsijaiban is, például a 
híres Orient Expresszen. 

Nálunk 1872-től kötelező a személyszállító kocsik fütése. Azóta -
amennyiben a fütés nem romlik el - hosszabb utakon sem kell dide
regnie az utasoknak. 

Róbert Péter 



A febnair 18-al korminyiiWsen dint& aiiletett a nyugdljkorl,•t4r /ek•ellsiróL A törvénytervezet szerint a nyugdfjkorhata\r 62 eszteod6 lesz. Ett6I elt& az 1945. december 31-e elótt s�letett n6k, valamint az 1939. január l -je el6tt született ferfiak öregségi nyugdfjkorhatá-18. A n6knél SS évn'il fokozatosan emelkedilc: 62 évre a nyugdijkorbat6r. Akik 1940. január l -je e16tt születtek, 87.0knál 5 5 év a komatér. Ezt követően évente egy 6vvel emelkedik a limit. A férfiaknél basool6ahelym. Amit, akik 1938. január l-je el6tt születtek, marad a 60 év, azok, akik 1938-.,_ smJeuek: a korhatár 61 esz-1end6re emelkedik. Jogosult az &ep6gi 1tljea nyugdíjra az, aki elái aQ1egálel6 komadrt, és leg_... 20 n tlDlplali id5t szer-
•.....U•I� aMí �t &egs6gi ter 
ll)'Uldfjra ,iotoluk • a 06, !: 1991. január elseje el6tt SS. élet
év61. iHet61ea az a férfi, aki 60. élcl6v6t betöltötte, ha az említett id6�g legalább 10 évi szolgá-1iti id6t sarzett. 

V61tozikacsaltJdi támogatásot �- A szab6lyo7.ás érinti a v6nmdósági pótl6kot, a terhességi gyermekágyi segélyt, a gyermetsondozáli dfjat. a gyermokgondo7.ási segélyt és a gyermeknevelési t6moaatásl Az 6j reodáalt április IS-e utéo alkaJ,uazz6k. A korábbi -61yok érvé-nymek �.:lis IS.e el6U sziildcU esetében. l\,z eddig ly6sltand6 'l'áran"6ilgi p6tl8rol 6prilis 15-e udn tlllJítUági tá1110gatb viltja fel. Ebnek ösaege az idén egy• seo U> ezer fórint. Aki mAr jelenleg v6radósági pótlékra jogosult, 

az április 15-e után is megkapja a pódélcot, de az anyasági tmnogatást nem veheti igénybe. 
Megszúnik a gyermekgondozási dlj, de a már megszületett, illetve április 15-ig megszületend6 gyermekekkel még igénybe vehető. A terhességi-gyermekágyi se

gély idótartama 24 hét. Az április 15-e után született gyermekek esetén az összeget • táppénzszabályok alapján határomk meg. Jelent6sen változik a gyennelcgondo7.ási segély. A jövőben a_gyes a jövedelmi belyzetbezigamdik. lgy - bizlositási idő nélkül -a hátrányos bely�tbeo lév6k is réa.esülhetnek ebben az ellátásban . Ugyanakkor, ha valaki et62.6leg nem ieodelke7.CU biZIDSÍb\si id6-vel, akkor a gyes időtartama nem mmft m,lplati id6nck. A gya öuzege 9.tKJI .... Ah• hogy acsal6djogtlilitflelYCO enea aelg� •111 fin= jul6 havi nettó jövedebenem haladhatja meg a 19,�t Az egycdillállóknál a jövedelemhatár 23.400 forint A kormány foglalkozott a kózgyógyellátással is. Döntáe alapján a normadv közgyógyellátásraazok jogosubak, akiknél a családban az egy fire ju1ó havi neaó jövedelem nemérielaz ömgségi nyuJdfj legkisebb öme&ét. anijelonleg 9.600 forint Az egyodülállók esetébenezaz&t&batár 14.400 forint Feltétel az is, hogy az&inteusamély havi gy4&Yszerköbsége meghaladja az öregségi nyugfl lepisebb ösm:gének 10 siázaAt, qgyis960 mrintot. A nonnadv ldqyógyelWs bevezo. tés6Yel mletedit a jogosultak k&r,t, kevesebben szorulnak az 
önt-onnAnyzatoktánogatásánL 

A KQ�rnző ELÖ4J).ÁS 

Vasutas bérlet 

Locsolóbál 
A V �tasok Szakszervezete debreceni területi ifjúsági tagozata Püspökladány Állomás ii7.emi étkez.déjében április 13-én, szombaton, este 7 órai kudettel megrendezi hagyományos locsol6bálját. A szerve1.6k a bil minden kellékével (vacsora, büfé, tánc, tombola, játék) várják vendégeiket. A 7.eDét Hajdú János és 7.eDekara szolgáltatja. Belép6díj 500 forint. Jelentkezni Korponai Erikánál a 03/62-15-ös vas6ti telefonon 1996. április 10-ig lehet. 

Intézőbizottságok új helyen 
A Vasutasok Szakszenezete Budapest, Benczúr utca 41. mm alatti mkbhiból januir és febnair hónap sor6n - a szaksze"ezetek közötti va
gyonmegosztis egyik balisa
ként- a szakmai intf7.6 biwtt-16gok elkiltöztek. A Forgalmi és Értékesftési In
téző Bizottság (FÉIB), valamint a 
Gépészeti Intéző Bizottság (GIB} a hatodik kerületben a Podmaniczky út 28. szám alatt (Nyugati Pályaudvar területén} tal61bató. A FElB  ideiglenes-telefonszáma: 01/46-71, 158-u mellik. A GJB a W42-12-essz6mon bivbató. A Pály41-1/llkod6si 1111ézö 

Bizottság (PIB) és a Távközlési-, 
Erósáramú- és Biztosftó-beren
dezési Intézó Bizottság (fEB 18) a hatodik kerületben lév6 Bulcsú út 8-10. szám alá, a Terézvárosi Pályagaulálkodási F6nökség Ill. ffipályamesteri szakasz épületébe költö:zött. A PIB: 01/47-19 ,a TEB 1B: 01/47-28 telefonszámon érhető el. Az intéző bizottságok telephelyének megváltoztatásából adódó esetleges kellemetlenségekért a Vasutasok S7.aksmvezete ezúton is elnezést kér. Az inté76 bizottságok éniekvédelmi szolgáltatásaikkal ajöv6ben is-mint a korábblli-mtgfelel&n 6Unak a VSZ..,ok rmdelkczfs6re. 

Külföldi csereüdülés 
A Ma,yarVMUtas leptóbbi lapSlámábao fellúv6st 1ettilnk töm, .ho&Y•a.V.utaok Szaksmve7.ete külföldi �el köu�iiltefáeket azervez. &alkalomból nébány NIZlet kömadásival aetetnénk el6segíteni az utazni sdndékomk döntését. Olauenzigl csalidOI iidil& 1996.ftílius- 1. és 11. mmtt A mqyarcaopottot Semgallia-ban (Riminit6170kilométent, déhc}. tengeapaatbozk61.0li háromcsillagos szállodában (2.ályas zuhanyozós} szobákban belyeü el. A Vendéglátók a csoporttagoknak napi háromszori é1ke7ést biDOsftmak. A kintwtózkodás 10rán a tengerparton strandolési lebet6ségen túl eg6s1.napos 1111óbuszkirándulásokatsmveznek a vendéglátók (Urbinó, 

San Marinó, .4aili, Firenze, Róma}. Részvételi dfj: 65 OOO forint. Az első részletet április 20-ig (26 OOO forintot}, a múodik részletet május 31-ig (39 OOO forintot} kell befizetni. G6r0&ondgl gyennekiidiil& 1996.]fílhu 1-jétóljúlhu 16-ig .Az üdülésben 1Qindk6tf6112-14 éves korú gyermekei vehetnek részt. A magyar gyermekek részére a Malakasa üdüt6beo a vendéglátók naponta 3 fflétkez.ést ( reggeli, ebéd, vacsora ), uzsonnát, valamint megfelel6 mennyiséd italt (reggeli ital: tej, káv6, kakaó, tea, valamint az ebédhez üdft6italt } \iztosftanak. A csoport feh-6belyes különkocsikban utazik. A magyar gyerekek részvételi dfja, személyenként 28000 forint. 

ElaeriWna megvésárolbató, basonl6 MÁV-, vagy önkormm)'1.llilakm. Budapest VIII„ Kc:sepesi 6ti 2 szoba komfodos, j6 6Dapotban tév6 I. emeleti, telefonos, 62 négymméteres MÁVszolgálati lakásomat. Minden megoldás érdekel. Telefon napközben: 270-4744/1283, vagy 270-4760/1283, Róna Kálmán. 
Budapesti MÁ V-smlgálati Ja. kásra. 50 négyzetméter felettire aerélném vidéki, azonnal piacképes öröklakásomat. Érdeklödni: Kenyeres Györgyi 01/82-14 ii7.emi, vagy 260-9717 budapesti telefonon lehet. 
Eladó 910 négyzetméteres építési telek ösm:özm6ves, villany, gáz, kerítés. Irányár: 2 millió fo-

Budapesl,i 2 szoba-, � fürd6szoba 82 négy� komfortos MÁ V-aolgilaü Jak6. somatkisebbre(esetleg megvWrolhatóra} Budapest környa.. budapestire, gy6rire aerflnma. Minden megoldás ádekel Vélaszokat a gy6ri 06/96-423-193• (üzenetrögzítős} telefonon, Vfld Vargáné Horváth Mária Magdot.: na 9023 Gym, Ifjúság bt. 4.1/1. postacímre kérek. 
Nagyobbm aeréljiik Hunpria körút MÁV-telepi MÁ V-bs• lakásunkat, amely 37 nég� teres, komfortos, kertes, eb6 ep;io. leti, villanyfűtéses. VidékiMÁVlakások is érdekelnek. Jelentkezni a 261-6341 munú telefonon, Ösküné Újszászi Katalin. 

MAGDINtNIRECEPTESKÖNYVÉBÖL 

Tippek salátakészítéshez 
A salitik készfdle engedi a legtöbb rögtönmi lehet6dget. Felelleges b6 lével '7.esfteni a zöldségeinket, elegend6, ha kim 16r.zü, 
cukrozzuk, ecettel vagy citromlével megadjuk az alapfzeaft&t. 
Hagymival fokbagymbal, borssal, hideg salitamirtisokkal d6-
1ftbatjuk. Próbiljuk ki a ketchuppal, majon&al, joghurttal U
szített salitikat is, melyek 6nilló ételként la friuft6ek. Kellemes 
fzbatist érhetünk el, ha hirom-négy 11.em apróra vigott diót a6-
runk a mir elkészftett salita tetejére. Ugyancsak tartalmasabb len a salitink, ha két-birom kani! olajjal la itkeverjiik, eael a 
vitaminok felszfvód616t Is elósegftjiik, (gy egámgesebb • uur
sabban emázthet6 len a 1alitink. A ml 6tkeásl smkúelllk „ rint aokadan, ha elliételként tilaljuk, de ezr.el is bitorkodbatunk. 

Kukoricás saláta 

BtY döt;oz konzen,,b,koricának a levét öntsiit le; e. tAlba 1elY6k a kukoricaszemeket, hasonló apró darabokra vigjuk aparadlc,omot is (négy�t darabot}, daraboljunk apró kocká'aegy liD'Ólfbartát, tlz dkg trappista 111jtot, egy kaDil cukorral, egy mokkásbnAI mwd, egy bn6l ecettel (vagy citromlével), két-három kanál olqjjalkeverjijkössze, te&Ylk fél óiára hűtőbe, mert így élvezhetőbb. Az így elkészített salátát próbáljuk meg egy-egy kistányélba téve ketchuppal, majonézzel, esetleg joghurttal ízesíteni. KóstolgatAs u1ál kiválas:zthatjuk magunknak a legmegfelelóbb ízesítést, fött tojással laktatóbbi tehetjük. 
Jó itvtígyat klv611: 

UTAZZUNK EGYÜTT 
-1996-ban! 

A Paradiso Travel uervuáiben az alibbl utakra vújuk 
VSZ-tagok jelentkedaét: 

Mércius 13-17. Április 13. 
Mé,jus 24-28. Június 12-16. Június 22. Július 13. Aug�B-11. S:a,ptember 10-15. S7JCl)tember27-29. December 6-8. December l 4  

Tavasz a francia Riviérán 23 900,-
Ópusztasr.er - Sr.eged 1 750,-+ bel6p6 Pünkösd Erdélyben 14 990,-
Kirándulás Kárpátaljára 14 990.· Pvc� - Marcipámnúzetun 2 500,· Melk- Wachau 3 350,-
Salzkammerguti t6vi1Uk 23 900,• R6ma - .4aili 29 490.· Siirje,rJivál � ár ek'ikészlilcdN,li Karácsonyi vásár Niir,,1,ergba - "· Karácsonyi wisár Bksbtm 

Minden utasnak 1 OOO forint bdvezmályt adunk • sz41INol utak á'ából, ba ajelentkezésn6l ezt a hinlctát lc,acp! Jelentkezés: Magyar Vasutas smkeszt6ség6ben, telefun : 01/19-77,4'--13/111 Qlell6k, vagy 06/1/342-0551. Pimldiso 1rawl, lhulapat Pl, Teriz krt. 62. (l.fetró mozi_• Nyugati pályaudvanal aembeo) telefon: 06/1/153-4523. 



VSZ-aláírásgyűj tés 
Nélkülünk ne döntsenek rólunk! 

A Vasutasok Szakszervezete- a Gépészeti Intézőbizottság javaslatára- aláírásgyüjtést kezdeményezett a nyugdíj
korhatár felemelése ellen. 

A vasutasságoknak és valamennyi munkavállalónak egyaránt érdeke, hogy a jelenlegi korhatár ne emelkedJen, ezért 
a Vasutasok Szakszervezete javasolp, hogy a területi szakmai szervezetek kezdeményezzék a parlamenti képviselők 
megkeresését, illetve hívják meg őket testületi ülésükre. 

Most nem a szakszervezeti tagsági hovatartozás számít, hanem a szerzett Jog megvédése. Nem fogadható el egy ilyen 
lépés azért sem, mert a meglévő társadalmi ellentéteket tovább szítja. A kor követelményeit teljesíteni képes ifjúság 
munkába állását nehezítő intézkedés a gazdasági szerkezetváltás követelményeinek is ellentmond. Ugyanakkor a mun
kavállalók egészségi állapota sem támasztja alá a tervezetet, hiszen Magyarországon a rokkantnyugdíjasok aránya 
nemzetközi mércével is rendkívül magas. 

A szervezett vasutasságnak módJa van rövid idő alatt több tízezer aláírást összegyüjteni, és ezzel is figyelmeztetni 
valamennyi parlamenti képviselőt, hogy felelősséggel tartoznak minden döntésükért a választópolgároknak. 

ÁRA: 20 FT 
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Ülést tartott 
, 

a FEIB Titkári 
Testülete 

A VSZ Forgalmi és Értékesíté
si Intézőbizottság Titkári i,-es
tületi ülésén elfogadták a FEIB 
tavalyi évi költségfelhasználási 
beszámolóját és az idei eszten
dcíre 57,óló költség,·etést, ula
mint a módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. A ta
nácskozáson megjele.nt dr. 
Czeglédi István, a MA V Rt. 
Forgalmi föosztál)',·ezető helyet
tese. Előadásában beszélt a 
-'1ÁV Rt. racionalizáU1sának 
három lépcsöjéröl: az átszen·c
zésről, amelynek már nagy 
részét \'égrehajtották, a bizton
sági rendszabályok mcg\'áltoz
tatásáról, a műszaki fejlesztés
ről. Külön szólt a főosztálp·e
zeté-hel�·ettes a regionális pro
fitcentrumok kialakításának 
buktatóiról, illetve ezen szcn·e
zeti forma átalakításáról. 

Czeglédi István elöadásában 
hangsúlyozta: az elmúlt évben a 
fon?almi szakszolgálat létsi.áma a 
racionafüálásnak 'icövetkeztében „ 
mintegy 1100 füvei csökkent. Az 
ésszerúsitési program elsö lépé
se, az átszen-ezés már megtö11ént, 
viszont a másik két elem, a biz
tonsági rendszabá(l'Ok változtatá
sa - amelyhez a Közlekedési 
Föfclügyelet hozzájárulása szük
sé2.eltetik -, illetve a tervezett 
mJszaki.fejlesztések, nem valósul
tak meg. A túlóra mennyisége is 
csökkent 1995-ben, mintegy 1 
millió órára az 1990-es 5,6 millió
val szemben. En-e az évre a szak
szolgálatnál központilag nem ha
tározták meg a létszámot, viszont 
az elöirányzott bértömeget a f9-
osztály be akarja tartatni, de a MA V 
Rt. szintjén, így is 2,5 milliárd fo
rint hiánrzik az idei bérböl. 

A munkáltató megoldhatónak 
tartja a létszámcsökkentést, a biz
tonsági feltételek megvállOztatásá
val, illetve műszaki fejlesztéssel, 
amelyre 400 millió foni1t áll a rcn
delke1ésre. Elscisorhan a soro111-
11�(ejles::tésekre kivún,1úk fordíta
ni a rcndclkC7ésrc iilló pén/t, ,·i
szont s1crctnének töhh fon"Íl,t hc• 
vonm a {ifronali /Ji:tositúheren
de::ések · átépitésére, amelyre pil
Lmatny1lag nmcs lchetö$égc a szak
s1ol!!álan1ak. 

A-privat1l.ác1óról Czeglédi el
mondta: magánosításra kerül ara
kodúgép-ka;·bantartás, az állomá-

(Fo(\'fatás a J. oldalon) 

Bankkártyára kapjuk a fizetést 

.. 

• 
a 

Belátható időn belül a MÁV Rt. a munkabért banki folyószámlára utalja, amelyhez plasztikkártya 
scgítségé\'el juthat hozzá a dolgozó. A Vezérigazgatóságon már most is ez a rendszer működik az 
OTP-\'cl kötött s1..crződés alapján, amely mintául szolgál a vasút egész területén be\'cutésre kerülő 
munkabérfiutési rendszernek. - tudta meg a Magyar Vasutas munkatársa Preislcrné dr. Cserhal
mi Dórától a MÁV Rt. Pénzügyi főosztály vc1..ctőjétől. 

-Az a hir terjedt el. hogy a MÁV Rt. nemsokára banki fo�vószámlára 11talja a vasutasok bérét. 
- A hír igaz, de még nem született végleges döntés ebben. Tervezzük, hogy a Vezérigazgatóságon 

bevezetett minta szerint szerzödést kötünk a bankokkal, amelyek kártyával is ellátják a dolgozókat. 
- Úgy tudom, hogy a vezérigazgatósági dolgozók számláját az OTP-nél vezetik. Azt mondta, hogy 

bankokkal, ezek szerint nemcsak az OTP Jöhet szóba? 
- Tem1észetesen nemcsak az OTP-vel működünk együtt, hiszen sok olyan sz.olgálat1 hely létezik, ahol 

csak posta működik, ezért szerzödhetünk a Postabankkal, vagy több más nagy bankkal 1s. 
- De mi lesz azokkal a szolgálati helyekkel, ahol semmilyen bank sincs' 
- Eddig sem fizettünk munkabért minden állomáson, visz.ont az.okon a sz.olgálati helyeken, ahol eddig is 

volt munkabérfizetés, ott működnek bankok is. 
-A kártyák után használati díjat is kell fizetni. Ez általában évente 2000 forint. 
- A legolcsóbb díj 400 forint, amelyet az elsö alkalommal a MÁV Rt. átvállal, jövöre visz.ont ezt a 

folyószámla-tulajdonosnak kell firetni. A költséget egyébként a kamatok fedezik. 
-A pénz felvételekor is számolnak lwltséget a pénzintézetek. 
- A jelenlegi srenődésünk az OTP-vel úgy szól, hogy amennyiben munkaidöben történik a lcifiretés, 

akkor semmilyen díjat nem számolnak fel. Visz.ont, ha például valaki éjszaka egy automatából vesz fel pénzt, 
akkor fcls7.ámolnak néhány caelékjutalékot. 

Ak111ek már mn.fi1lrószá111/ája. az kérheti arra a fizetését" 
- Tcnnészctcsen, rn:m kötclc76 a MÁV által választott pénzintézethez utalni a fizetést. 

Az átutalás napokig is eltarthat. S::enred'1et-e csorbát a 10-ei k(/izetés? 
-Nem, mert általában már 6-án megjelenik a pénz a s7.ámlán, így a dolgozók még hamarabb is pénzükhöz 

juthatnak, mint eddig 
Végezetül még eg_1· 1110/só, de nem elhanyago/'1ató probléma. Bankkártyát kell használni a segédmun

kásnak. a i·á/tótisztítónak Tudni fogják e::ek az emberek, hogyan kell egl'plasztiklappa/ bánni' 
A telefont már régen feltalálták és ugyanígy idegenkedtek az emberek tüle, mint bánnely újdonság tó� 

,·1szont ma már felcmelm a kagylót a világ legtcm1észetesebb dolga ... 
TP 

Lehet-e tenni 

valamit? 
Lehet-e tenni valamit a tisztességes 

megélhetés érdekében, 

illetve a tömeges elszegényedés 

és a torzult 

jövedelemviszonyok ellen? 

A bérből, fizetésből és járulékból 

élólmek indított sorozatunk harmadik 

része a 6. oldalon olvasható. 

Rovatunkban dr. Márkus lmr� a Vasutasok Szaksurveze
te elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy-egy 
olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szakszervezeti 
tagság érdekelt. 

Az elmúlt években az érintett munkavállalók köré
ben keserű tapasztalatokat hagyott maga után az egyes 
vasúti üzemek és tei•ékenységek gazdasági társaságok
ba vitele. A kft.-k létrehozásának előkészítése - eny
hén szólva -hiányos volt. A MÁV az érdekvédelmi és 
érdekképviseleti szervekkel-a törvényekben előírt
együttműködési kötelezettségének nem tett maradékta
lanul eleget. Részben ennek is volt köszönhető, hogy az 
új gazdasági társaságok megalakítása az érintett terü
leteken foglalkoztatottak számának felére csökkenté
sét jelentette. Az egyeztetések hiánya miatt a rendkívül 
sok konfliktussal járó átszervezéseket mind a vezetők, 
mind a munkavállalók és az őket képviselő szakszerve
zetek cs,ak nehezen tudták elfogadni. 

A MA V Rt. átalakitása most ismét hasonló he(vzetet 
teremtett. Tudomásunkra jutott, hogy a 1•asúttársaság 
több, általa alapított kft. üzletrészét kívánja értékesí
teni. A MÁV Rt. igazgató tanácsa napirendre tűzte a 
gazdasági társaságok értékesítésének koncepcióját és 
döntött néhány kft. ü=letrészének konkrét elidegeníté
séről is. 

A Vasutasok Szaks=.en•ezete - a nem himtalos for
rásból származó információk alapján - azonnal kifo
gásolta az eljárást. Nem fogadható el szakszen•ezetünk 
számára, hogy a MÁV Rt. vagyongazdálkodásért fele
lős vezetői nem csak az érintett gazdasági társaságok
ban dolgozók, hanem valamennyi vasutas sorsát befo
lyásoló döntésről nem kérték ki az üzemi tanácsok és a 
reprezentatív szakszervezetek véleményét. sót az illeté
kes szakmai vezetését sem. A VSZ álláspontja szerint a 
meghozott döntésekre ez a tény természetesen én1ény
telenséget jelent, ugyanis a döntés meghozatala utáni 
véleményezést formálisnak tartjuk, mert nem felel meg 
a jogszabályban leírtaknak. 

Az üzletrészek értékesítésekor, - álláspontunk sze
rint-, nem lehet egyedüli cél a bevételek puszta növe
lése. A MÁV működését, illetve annak gazdaságossá
gát figyelmen kívül hagyó, kifejezetten bevételt célzó 
üzletrész-értékesítések ellen tiltakozunk és határozat• 
tan fel fogunk lépni. A döntéselőkészító munkában kö
rültekintőbben ke/1 eljárni a jövőben, az eddigi á/lás
pontokat pedig feliil kell vizsgálni. Szaksze,i-ezetünk 
elvárja az értékesítési döntéseket előte1jesztőktól. ho� 
a gazdasági társaságok működéséért felelős-a MA V 
Vezérigazgatóság által kinevezett, illetve megbízott-
felügyelő bizottságok és tagi képviselők véleményét 
szintén kérjék ki előre, hiszen ők tudják reálisan meg
ítélni, hogy adott kft. tevékenysége mennyire hasznos 
az államvasutak egésze számára. Elengedhetetlen fon
tosságú minden egyes előterjesztés mellé, hogy az adott 
gazdasági egység leterheltségi mutatóinak meghatá
rozása mellett a munkavállalók sorsára vonatkozó el
képzelések is napvilágra kerüljenek. 

A konfliktusok megelőzi.se és kezelése érdekében a 
Vasutasok Szakszervezete a MÁV Rt. elnökétől lehető
séget kért az állásppntok egyeztetésére, amelyre ígére
tet kaptunk. A MA V tulajdonú gazdasági társaságok 
üzletrészeinek esetleges (gazdaságilag indokolt és a 
munkavállalók számára is megnyugtató) értékesítésé
ről szakszen•ezetünk a 
hároméves megállapo- � 
dás szellemében kíván 

,
1
� h 

együttműködni l'ala-
mennyi vasutas érdeké
ben. de ugyanezt e!Pá,ja 
a vasúttársaság vezetésé
től is. 

ISO 9000 Szabványsorozat szerint tanúsított a 

MÁV VASJÁRMŰ KFT 
C

TÜV� Szombathely, Szövő u. 85. 
C@@:[;a� uality Tel./Fax: (94) 313 - 313 
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•Scves�dfj._ 16v,k.-. 
z:llY��jllqkúal
ílDII i mint ._. 
sit t6illezf, ,._, kilt&i elem• 
zéstfí&,-lne.) 8- ebbeztil!& 
ho:a61diln'4juk a �"'loi· 
ilallro ......... tdlM lh-jau161rot 
DC11D fildA ..... •m•mkeff-
külieket, a bajl6ktalaao• az '1-
lami és magénv61la1atók 220 mil
liá'dos be nem fi7.etett tartomsét, 
kömiyeD-réjivünk, hogy a lb-kök• 
ségvetés miért deficites, a jeleole
�miért„iik. 

Az európai 
�

�1-
�örep.A zf saj-
tó!Qt\léti�iimci61isell6fó
.codbt,.6- meQYeDtülélWI, 
"id&itett m>ci61it.bomb6ról" cilc
Jéezilc. érdtet6, lió_gy o61unk is 
sr.embe keD oEmi ŐyugdíjrcDm 
oebam megoldbal6 pl'Qbl6m6i
val. Miutú a véromúyfeda.eti 
reodsm- beve7.elése gyakorlatilag 
megoldhatatlan, emt a jelenlegi 
rendszer finomft6sa lehet csak az 
egyedül j6rbat6 út 

Az egyik megold6sa az lehetne 
ha olyan járulék befizetéssel le 
nem fedezett "szociális nyugdíjat" 
ve7.etnének be, anit alanyi jogon, 
a mindenkori minimális nyugdíj 
szintjén, az6Uami költségvetésből 
lebdoe fedemi, egy új, b6rom ele
mes oyugdfj1mdrm el96 � 
tiaL Gaadoljunk p61diul arra, 
hotymta .... tokkmldgi nyug
dljast is el kell ..... ia a ta\nada
blmat, alci .,._.öabib6j6nkf• 
wh6lyos bal 111te1 aeovedett, de 
csak 1 -2#:v munkavismnnyal Rll• 
délkezett. Bz a lcifialá p&lául 
nem terbelbetn6 a tb-alapokat. 

A jérulékbefizetéssel arányos 
- tehát a szolg61ati id6t és a befi
i.etett járulék összértékét tükröm 
- "munkaoyugdfj" - vagy ré
gebbi vasutas kifeja.éael "aol
gálati nyugdíj" (csak a legidcSsebb 
lcollég6k em,léket.nek m: a vasút
n61 36 l:v 111'8 az utolsó fi7.étés 
100 smal&a)�a reod
szer m6sodik, leafontosabb ele
mét, a megélhetés m forns6t 

Az önkéntes nyugdíjpénztárak
ba cörtén6 belépés ezt egészftbet
né ki (ez mér azelmúlt l:v olctóbe
re óta a MÁ V-n61 is lehetséges!). 
A rendszer harmadik elemeként, 
ez további biztonségot jelenthet
ne mindamkoak. akik aktív b
rukban Mjlaad6k 'fOllalc talcaré
koskodni. lsmada, hogy a mun
kaadók is szfvesen 1'mogatj6k a 
bálositoaakegyáli mml6j6t, (hi
szen ez areadaermind a munka
v'11a16k, mind a m•rokaadólr ré-
97.ére biztosít bizonyos adózási 
kedvemiényeket). 

Szembe kell nézni továbbá a 
nyugdfjkorbat6r emelésével, a 
magas j6rulékbefiz.etési rendsi.er 
tarthatatlan bely:zetével, valaminl 
engedményes nyugdíjalások fe
lülvmg61mival. 

Jó volna, ha a t6ralalombizto. 
sit6si kérdésekben j"1as vas6ti 
ve2Ct6k, szakswv4'1.eti tiSZlség
vi1e1'k is megnyilatkozn6nak 
aekbeaakádáekbenia. 

Dr.Kaa Delll 

A�_..s__. vaetek Or
.... SniYefdp (MSZOSZ) 
ai--l tanicía lllÚdlll 22-
ei ilWn l'ázt vett Bon Gyula 
............ k.A konú-.yfl a 
taa,akozúon lu1ap6lyozta: 
l9ff-baa ellrelitba..Slag csak 
2 szúaNkkal a6kkeanek a re
ilWrek. A konainy nmillyel 
uerint 1997-ben nem m6nék-
16dnek tovibb a kenletek, r6t 
v.eriny mértAII emelkedfiük
re Is IOr keriilbet. 

AzMSZOSZmülmd6 2-3 évre 
iml6 jr.Mr meg611apod6st kötni 
a korm6onyal - mondta az ülé
sen dr. s•ndor László, az 
MSZóSZ elnöke. A meg611apo
dás gátat velbet az in0áci6nak is. 
Az elnök kiemelte, hogy az árak 
szinten tartása éldekében 6rellen
ómsi rendsi.ert kell kiépfteni, hi
mo ezzielmeg lebelneakadályomi 
azt, hogy a monopolcégek nagy
mértékben befoly6solj6k az ára
kat. Ezzel kapcsolatban Horn 
Gyula kifejtette: az árak csupán 
egybannadát alaldtj61ca monopol
hely7.etben lévó nagyv611alatok, a 
ÍClnllDa'll:IÓ 70 smalék a verseny
szf&ától függ. A tanácskom elsó 
hozzászólója dr. M6rkus Imre, a 

Valftltasok S�elnö
ke volt. Hozzm:ólWball Mllr
kus lmre a lcorm6ny ""'1Jr;,gyez-
tetbbea betöllö':4�" 
hangsúlyoZla. J6 em-
litette meg a MÁ V.:a61.megkö
cött lmontéves meg611apc,dést, 
amely a vasúton�-emteac--a 
tartós muokab&e lebeflWgét. 
Az egyeztetés folyallllltoaágllt 
fenn kell tartani, hiaen a bére
ken és a foglakoztarási>n kMtl a 
vasútegészsegiia,, a menetW
vezmhty és a priwúlmció nem 
megfelelő kealése lmnfliktus
helyzetetteremdid. 

Moln6,: Gyö,:gy a vasutas 
nyugdijasok nevlben szólftotla 
fel a konn6nyt a n�dfjas lrorú 
lakQSSág R.OCi61is • gamadgi 
leczakadását megakadályom in
té7.kedések meghozalal6ra. Vjgó 
János, a NyugdíJbiztosft6si On
kormányzat elnöke a nyugdíjre
formmal kapcsolatban továbbra 
is a felosztó-kirovó rendszer 
módosítása mellett foglalt 61'-t. 
Az elnök nem ért egyet az üzleti 
alapon múködó biztosit6ssal, 
mert ha ezt beve1JCtik, akkor a leg
nagyobb szoci6lis ellál6rendszer
ben felbalmo:zott t6ke a külföldi 

-�.., pénz·�=== vmdeilolna.'Bz�&--
tené a 11181Y• t6ke kivoűs6t 
mmi�iacról 

(ld6 bia1Qyéban a fela6llllli 

vmóknak «-k egy lme 
hatta el véleményét Az iiláai 
elhan•mtlaból és az á1etalef 

vissztiangj6r61, m\ndékaink „ 

rint, a kés6bbiekbeo a Maayar 
Vasutas has6bjain részlefaeo 16-' 
jékoztatjuk olvasóinkat.) 

A miniszterelnök elmondtaaa 
is, hogy április közepén v6rbal6 
döntés a privatmci6s 16bltlcd,e. 
vételek felheez, 18 h�LA23 mil
liárd forintos�-
a kormány fejlesztési célokra 
kfv6nja fordftani. Horn Gyula 
egyetértett Sándor Ual6 felvet. 
seivel, mismintaadilcálisahbal kell 
fe0épni afeketegal.das6ggaan
ben, valamintsziibqesoek llnJlla 
a Munka törvénykonyve etyes 
lázeinek mielőbbi módosi"561 is. 
A miniszterelnök leswgezte: a 
kormány vállalja a felelósséget 
v61as:ztási ígéreteinek betart6l6élt, 
s folytatja jelenlegi gazdasá&poli• 
tikáj6t, amelyen az MSZP követ
kez6 kongresszusa sem fog v'1-
toztatni. 

Miért kell felülvizsgálni 
a gyógyszerárakat? 

Az �biztosító fögyógy
sarine nem érti, miért akarja 
felülvlzsgilnl a gyógyszerek 
,r,t a Pénzügyminisztérium. 
Matejka Zsuasanna RJgyógy
aensz aeriat: a tb-timogat,s 
elnyeráiirt folytatott ,ralku 
sorin azt hlpasztalt'k; hogy a 
hazaigyógysmirak még mind
ig jóak,n elmaradnak a nem-
7.etkfizl irszfnvonaltóL 

A gyógyp.erárak felülvizsg61a
t6nak tervét Akar László pénz
ügyminiSl.lériumi 611amtitkár em
litette meg először. Az 6llamtitkár 
az antiinflációs politika egyik lé
péseként beszélt erról. Mint 

mondta: felméréseik 57.erint a me
dicin6k áremellcedése igen nagy 
volt A pénzügymini52.ter pedig -
bár nem nevesitette a gyógysur
piacot - úgy nyilatkoma: fon
tosnak tartja. bo1y a Gazdasági 
flersenyhivalal 6aeldntse azokat a 
teriiléceket,amelyeken a monopol
helyl.dból ad6dóan, különleges 
lehet6ségek vannak a drégft6sra. 
Kölreny Mihály népjóléti államtit
kár ugymenól nyilatlcozva hang
s6lyozta: a gondolata PM-t51 aár
mazik, de egyetértett a smndék
kal .. Szerinte egy kormánynak fi. 
gyelnie kell, hogy olyan nem je
lentéktelen '11amh6ztart6sikiadá-

sok mögött, mint amilyen például 
a gyógysmtámogatás, milyen ár
alakftó tényemt húzódnak meg. 
E�I a kaetnél ráadásul 611and6-
an dinamikus a növ� fgy 
különösen iildoKólt megvizqll
ni, nem jutnak-e tisztességtelen 
nyereséghez a gy6rtók. 

Az egémégbiztositó fflgyógy
smém: a fenti '11ításoldtal szem
ben amit bes7.élt, hogy a külföldi 
gyógyszerek doll6rban kifejezett 
ára évek óta nem emelkedett, sót 
szilnos terméknél csökkent. Az 
import gyógyszerek 6r6t nem a 
gyártók, hanem a hazai intélkd
sek: a forintleértékelés és a v6m• 
pótlék növelte meg. 

Pályakezdő munkanélküliek támogatása 
Több új timogatúi fonnit Ja
varel a Munkaügyi Minisztéri
um a pilyakezdct munkanélkü
liek r&zire ar.zal ösnefügg&
ben, hogy JáUus 1-Jétil mec� 
nik a pilyakezd6 munkaúlkü
liek segélyedse. 

A verseny és a költségvetési 
szféraban egyaránt v'11alhatn6k 
p6ktául au11mkaad6lc a legfeljebb 
lrözépj,kf, �fiatal mun
kanltilJdc n'°6rásfoglalkazta
túllt, és bimnyos- feltételek teje
skáe etetál a Munkaen1piaci 
Alapból kifizetnék részüknl a 
munkaWr és j6rul6kainak lcöltsé-

geit A támogads összesen egy 
évig adható, aneonyibeo a fiatal 
kép7.ésben, vagy átképz6sben is 
részt vesz. A kalku1'ci6k szerint 
ebbe a programba S-10 cm- fiatalt 
vonhaln8oak be, a költségek a kép-
1.ési t6mogatásokkal együtt meg• 
köi.elitenék a 2 milli6rd forintot. 
Ez atámogalási bma&éntamk
nák tenné lehet6v6 a munkata
pasnalatolc, a jobban ért&esltbe
tö szakképzetts6g megsaa.ését, 
akik nem nmdelkeznek köápfo
k6 v6petlséuet, vagy pedia kö
léptiál végzdll6gük nem piac

A feúófolcú vég7.ettségú ...,,.. 
kanelallijiala/o/rn6J is els(Ssorbai 
a hi6oyzó nmnkatapasztalat 111e1-
szerzését támogatnék. Ezeknél a 
fiamlokn61 J\tavek szerint.,.. 
idótarta,nra, a teljes munkaid6s 
foglalkoztatásra vonatkozna a 1'
mogatás. Fél évig a teljes bblrml
séget kifizetnék a m•rokAltatów 
határor.ott idejű tmlnkturltn6db 
uetht. Amennyiben a f61 l:vet 
követóen a munkaadó ludáom
lan idejű munkaszem'klál köt, 
towibbi l,at hónapos id6lll'tllla 
a bér 511 szá:zaJltinak --afelell 
ömeget igényelheti VÍISZL 

A fogyasztói úak 
februárban - KSH 

'"1� a a KSH etema1i 
m:rint a jlmmri ._...,.,._ 1; 
lröaiz.entidlj-6remelke6 � 
l:ezm6nye. Az emelkedá itt 4.4 
Pázalékvolt 

Aze181últl2 b6nap alalt•;le&, 
ayonabbanAltáztartbiasapi, 
mk emélkedtet. A n6vi 
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VISSZA TEKINTÉS 

TIZENEGY SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT A VASUTASOK REÁLBÉRE 

Tavalyi létszám- és bérgazdálkodás 
A tavalyi rsztrndöt mrgalapozó ,fr drkrgyrztrtö tárgyalásokon (1994. drcrmbrr 13-án az általános 
,·asutas sztrájk idrjr alatt) a .\1A V Rt. li-tszámára i-s a bfrfrjkszti-s mfrtrkfrr olyan mrgállapodás 
szülrtrtt, hogy a li-tszáms:,üksi-glrtrr központilag srm százali-kos mfrti-kbrn, srm abszolút számban 
utasítást nrm adnak ki. A lftszámban a szolgálati nzrtöknrk a hrl�·i frdrkképvisrktrkkrl krll 
mrgállapodni. Emrllrtt a :'\IA V Rt. vrzrtésr úgy íti-ltr mrg: a társaság li-tszáma mintrgy 5000 főni 
csökkrnthrtö. A bfrfrjlrsztés mfrtékét 6 százalékban állapították mrg és rmrllrtt alapbfrrsítrtték a 
13. hni fizrtést, amrly további 8 százali-kos alapbér-nön:krdést trtt khrtövé. Bevrzrtésre krrült az 
úgynrvrzett 4 + 4 százalékot kitrvő trljrsítményjutalom. Igy az látszott reálisnak, hogy éves szinten 
a krrrsrtrk mintrgy 14 százalékkal nőhetnrk. 

Tekintsük át, hogy a; 1995. 
éne H)llatkozó tényszámok alap
ján hogy alakult a MÁV Rt. lét
száma ésa munkavállalók kerese
te. A MÁV Rt. 1994. é, i átla!!os 
úllományi léL,;záma 72.429 fő \'Olt, 
amely 1995-rc 69.869 ffüe. tehát 
2.560 fövcl (3,5 százalékkal) 
csökkent. Lényegesen nagyobb 
mé1tékü \'Olt a csökkenés 1994. 
december 31. és 1995. december 
31. köz.ölt. Ugy:u11s a bázisév utol
só napos létszáma 73 042 fö volt, 
míg a tavaly év ,·égi létszáma 
68.289 főre mérséklódött. A két 
id6pont között tchát 4.753 fős(6,5 
sz.áza lékos) csii kkcnés kö,·ctkczett 
be. A létszi1mcsökkcnés tmtalékai 
az év folyamán már egyre inkább 
kimerültek és mind több helyen 
túlórával kellett pótolni a hiányzó 
munkaerőt. Jcllcmz.lí, hogy a Ja
nuári túlórához képest (97,5 ezer 
óra) decemberben közel kétszeres 
(185,9 ezer óra) mennyiségü túl
óra merült fel és egyre több he
lyen - föleg Budapest térségében 
- a munkavállalók a törvényben 
előírt évi 200 óránál is többet vol
tak kénytelenek teljesíteni. 

1995-bcn összességében az 
clöz1i é,·hez képest ezé11-tiiM mint 
20 százalékkal csiikkent a ttÍ/IÍrúk 
száma. <le még így is kiizcl 1.5 
1111ll iú óra merült fel túlmunkaként 
és ez majdnem ezer fü tcl_ks é\'i 
munkai<lc1ének felel mc!!. A lét
számfogy1s nagy része n�·ugdija
zás következménye. hiszen össze
sen 2. 714 főnek szünt mc!! ilvcn 
módon a munkavismnya (�bh�3I a 
korengedménnyel nyugdí_iba rn
nultak száma 1.344 fö). A rac1u
nalizálá.si intéz.kedések miatt az év 
folyamán a munkáltató 1.420 fri
nck mondott fel. 

A létszámválto1ással kapcsolat
ban érdemes még mcgjegyerni, 
hogy addig, míg a janufu1ól - de
ccmheri11. a fizikai munkm·állalók 
száma .Ú68 (ő,-et csökkent a sze/
/emi foglalkozásuak száma 415 
ji'fre/ nőtt. A teljesítmények és a 
létszim1 összefüggésére a munka 
termelt;ken_,-ségét kifcjezö mutató
számot használJák. 

Ez a mutatószfun a MÁV Rt
nél az egy főre jutó kép zen tonna
kilométer (képzett tonnakilomé
ter utaskm + árntonnakm). Az 
egy főre _jutó képzett tonnakilo
métcr az elözií évhez képest 8, 1 
százalékkal nött. (Nem fctisizál
ható a mutatószám alakulása, hi
szen változása sok körülménytől 
függhet.) 

A szolgálati helyeken sok prob
lémát okozott az elmúlt évben a 
bérgazdálkodás. A nehézséget az 
okozta, hogy a szakágak, üzlet
igazgatóságok (profitcentrumok) 
bérköltségként a bázis bértöme
get kapták meg, de végre kellett 
ha_jtaniuk, mintegy 14 százalékos 
központilag elrendelt bérfc_1lcsz
tést. Igaz. a felmerülő bértöbblct 
fedezetének ch ilcg többféle for
rása is lehetett (például a létszám
csökkentés hére. a bevételek nii
vclésc, egyéb költségekben elér
hető mc�takarítús), dc nagyság
rcntlileu ezeknél olvan crcdmé
nyckr/számitani ,{cm lehetett. 
amely a felmcrülti hiányt fedez
hette , olna. 

Az alúhhiak 1s ezt támasztják 
alá: hé1k0ltsé!!ként el\·ilc!! 33.6 
m11liúr<l fnnnt-merülhetett- ,·olna 
fel (ebben benne lett rnlna a há
zishéren ki, ül a bérfejlesztés és 
a, egyéb bé1Jcllegü kifizetés). Az 
1995. évi hérkiiltségtcrv cncl 
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szemben (a bázis alapján számol
va) 29, 1 milliárd forint volt. Fel
adatként állt minden szervezet 
előtt, hogy összességében 4,5 
milliárd forintot kell '•kigazdálkod
ni". Teljesitcni ezt ne�1 lehetett. 
Az is nagy eredménynek tekint
hető, hogy végül 1s a különböző 
profitcentrumok és főnökségek 
összesen 1.1 milliárd forintot "ki
gazdá/kodtak". ameiy közel ne
gyedrésze az induló bérköltség
hiánynak. Végül 1s valamennyi 
profitcentrum {s:takági és terüle
ti) bár nem awnos mé,tékben, de 
túllépte a bérköltség tervét (össz.cs 
túllépés 3,4 milliárd forint). 

A havi átlagbérek az 1994. évi 
33.068 forintról 1995. évre 
38.310 forintra nőttek. A növeke
dés tehát átlagosan 5.242 forint, 
vagyis 15,85 száz.alék. A növeke
dés egy része csak látszólagos, 
mert a létszámösszctétel változása 
miatt következett be. 

A létszámösszetétel változása 
miatt így 1995-ben 1.7 százalék
kal nőttek az átlagos keresetek. 
mgris a tényleges béremelés csak 
14.1 százalékos mit. Ez a növe
kedési mé11ék elmarad a ncm1ct
gaz<lasi1gi átlagtúl. A ncttii kerc
setnö,·ckcdés még cthil is lénye
gesen alacsonyabb, kb. 9 száza
lékra tchclli. A nettó kc,csctckböl 
és a fogyasztás, itrak cmclkcdésé
höl sdtmítható a 1cálhé1 \·áltod1sa 
A Kö1.pont1 Stat1szt1ka1 111, .ital 
közlése szerint a fogyas1tó1 árin
dex 28.2 sz..ázalék rnlt. így a ,·as
uta� munk,1,·állalúk reálbére a múlt 
é\'hen 11 sz.izalékkal csökkent. 

Dr. Simon Józ.scf 

TANÚSÍTVÁNY 
1-QAB

--

I 
A TÜV-Zertifizierungsgemeinschaft e.V. 

ezúton igazolja, hogy a 
MÁV Vasjármű 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
Szombathely 
Magyarország 

a/az 
Gépészeti alkatrészek, acél ts alumlnlumszert<ezetek 
gyi\rtása, vasúti J.11nn0vek, haJtómOvek, dlzelmotorok 

javítása ts korszerúsltése 

érvényességi területen minőségbiztosítási 
rendszert vczotott be és alkalmaz. 

Egy audit során. melynek jelentés száma: 5683 

Bonn, 19951113 

bizonyítást nyert. hogy a rendszer megfelel a 

DIN ISO 9002/ EN 29002 
szabvány követelményeinek. 

A tanúsítvány érvényes 
1998. szeptember -19 

A tanúsítvány jcgyzékszárna: 
75.100.5683 

Budapest. 1995.1113. 

- TUV lheh1l■1ul 

TUV CERT elr,okug EUROQUA TUV Rhe,nland EUROOUA KI� 
TUV CF.RT 1anúsi1c)helye 

.. , , , ,, 
• A VSZ KOZEPSZERVEZETI ELETEBOL • 

Fórum a Pályavasútról Debrecenben 
A Vasutasok Szakszervezrte 
Pályagazdálkodási Intézőbi-
1.ot!sága döntése értelmében a 
MA V Rt. tagozata a terüktén 
műkötlő összes l'ályagazd�lko
dási Fíínökségrk (l'GF) és Epü
let és Köz"!űgazdálkodási Fő
nökségek (EKF) szaksz.cn·rze
ti bizottságai titkárainak meg
hívásá\'al március 12-én és 13-
án kihelyezett ülést tartott Deb
recrnbrn a helyi Pályag�zdál
kodási Főnökség Mozgó Uzem
mérnökség Gépállomásán. 

A szakszervezeti tisztségvise
lők az első napon éjszakába nyú
ló konzultációt folytattak a Pálya-, 
Híd és Magasépítményi Szak
igazgatóság te1iilctén jelentkező 
mozgalmi és érdekvédelmi felada
tokról és egyéb időszerú kérdé
sekről. A vitában számos javaslat 
hangzott el a kollektív szerzódés 
módosításáról. a szakági függe
lék készítésével kapcsolatban. 

A rendezvény kiemelkedő ese
ménye a második napon megren
dezett fóium volt, amelynek témá
ja a MÁV Rt. pá(ravaslÍt szerve
zetének korszerűsítése, eddigi 
eredményei, a szakmát érintő 
egyéb fontos kérdések ismerteté
se és vitája volt. 

rezés tekintetében is. A teljesít-
111én_1juta/0111 1996. április elsejé
től tervezett bevezetése nem ered
ményez jelentős elmoz.dulást a leg
rosszabban fizetett szakág tényé
nek további fennállásáról. 

A pályavasút igazgatója kitért 
clöadásában arra is, hogy a két
lépcsős irányítás bevezetésével 
összefüggésben el kívánják érni: 
a PGF- és ÉKF-főnökségck a 
megadott sarokszámok mellen a 
költségátjárhatóság biztosításával 
korszerűbb és eredményesebb 
tevékenységet valósítsanak meg. 
A szervezetkorszerúsités tervsze
rú és folyamatos munkát igényel, 
ez.ért fontos a gazdasági vezetés 
részéről is az érdekvédelmi kép-

viselctekkel a rendszeres érdemi 
tárgyalásokat folytatni, amelyek 
elősegítik a korszerú szakszolgá
lat felépítésének és munkálkodá
sának sikerét. 

A fórumon a résztvevő titkárok 
és meghívottak kérdéseire, felve
téseire adott válaszok után a deb
receni PGF Gépállomáson üzem
látogatásra került sor. 

A jelenlévők úgy fogalmaztak, 
hogy a két napos értekezlet elérte 
célját és a jövőben is szükség vol
na ilyen, vagy hasonló rendezvé
nyek megtartására. 

Sándor Zoltán 
debreceni PGF VSZ 

szb-titkára 

A Pályagaz.dálkodási Intézőbi
zottság meghívását elfogadva, Pál 
József pályavasút igazgató elöadá
sában ismertette az előzőekben 
kért témakörök figyelembevételé
vel az eddig elért szervezet kor
szerúsítésével kapcsolatban elért 
eredménreket, szólt a soron kö-
1·etkezó jetadatokról, nem titkol
va el a meglévő és jelentkező !!On
dokat, nel1ézségeket. Pál llfzscf 
többek köz.ölt kÍemcltc: a sz.akág 
normatív létszáma tavaly 9402 
föben volt meghatározva, amely 
,·alóságban 8602 vasutasban rea
lizálódott. Az adatok tükrében 
nagymértékü léts:támcsükkcnés 
kö,·ctkc1ctt be immár érn31 énc a 
pályagazdálkndás és magasépit
ménvi s1.aktcrületen. 

.. , 
Ulést tartott a FEIB 

Titkári Testülete 

A; clöa<ló szerint a pályavasút
nál meglévő munkakörök vonat
knzásá-ban konkrét tennivalók 
vannak. Szükségesnek tanotta ki
hangsúlyozni: s-ürgős feladatnak 
tekinti, hogy a szakma presztízse 
a közcljövöhcn mcgfclclö helyre 
kerüljön. Közismert széles kör
ben, hogy a lemaradás szakágunk 
teniletén nagyménékií, így a bé-

(Folrtatás az 1. oldalról) 

s1 takarítás és a ház!!on<lnoksá!! i 
tc,·ékenység. 

- -

A föosztály vizsgálatot kez.de
ményezett, annak érdekéhen, hogy 
a gyenge forgalmú szolgálati he
lyeken hogyan lehet leépíteni a 
kereskedelmi létszámot, illetve az 
állomásokat hogyan minősítsék át 
megálló helyekké. Az átszervezé
sekről a fcíosztályvez.ető-helyettes 
megjegyezte, hogy a 111enetirán_1i
tás átalakítása már megtörtént. 
A fövonali átszervezéseknél fel
tett szándék egy forgalmi központ 
létrehozása a forgalmi főosztály-

"A kritika kritikájának 
a kritikája" 

Lrgutóbb megjelent lapszámunkban Sipos József, a Mozdonyve
zetők Szaksz,en•rzrténrk elnöke megkritizálta a VSZ Debreceni 
trrülcti bizottságának idei bérmegállapodásról hozott határoza
tát. Az érintettek válaszának közlésével a Magyar Vasutas befcje
zettnrk tekinti a hasábjain fellobbant vitát. 

Amikor kritikus véleményünket megfogalmaztuk, akkor azt nem va
laki, vagy valakik ellen tettük, hanem a tanulságok levonása miatt,Job
bító szándékkal. Ha az mégis talált, esetleg érzékenyen érintett egyes 
embereket, vagy csoportokat, az azt bizonyítJa, hogy érdemes volt össz.e
gyüjteni, megfogalmazni és összegezni a tagságunk véleményét. 

Az a tény, hogy egy megállapodást kik írnak alá (vagy kik nem 
jegyzik kézjegyükkel), az még nem biztos, hogy mindenkinek egysége
sen elfogadható, és nem lehet a tartalmát bírálni. Ami a szakmai felké
szültségünket igazolja, észrevettünk olyan különbségeket, amelyek csak 
egyes munkakörben dolgozók hátrányos helyzetének mcgszüntctéséröl 
szól, a hasonló {diszpécser) végzettségü nem nevesített munkavállalók 
hátrányait nem kezeli. Ez ellen fel kell lépni akkor is, ha a megállapodást 
még annyi "elnök" írta is alá. A munkakörből adódó egzisztenciális-, 
büntetőjogi és anyagi vesl.élyeztetés sem csak egy munkakört jellemez 
(ez nem egyes foglalkoztatási csoport szubjektív kiemelése, csúsztatá
sokkal teli rosszindulatú búálala), hanem ez jellemzi a végrehajtói vasuta 
munkaköröket. Utalva Szajol és Kutas stb. eseményeire. 

A pamflet mcgfogalmaz.ása nem más, mint 37„ hogy szót emeltünk a 
tühhség érdekéhen egy sz.akmai kisebbség diktatúrája ellen. 

Az egységes munkavállaU1i érdek valóban egybeesik a kollektív 
munkavállalói érdekvédelemmel, de ha mindig csak egy-egy csoport 
érdeksérelmcit (többször ugyanazon csoportét) kezeljük, úgy a 
kimaradottak, azok, akikre a megállapodás nem vonatkozik, Jogosan 
úgy érzik, hogy iik kirekesztésre kerültek és érdekeik csorbulnak. 

A mi olvasatunkban a piacgazdaság azt jelenti, hogy a fölös csz..kö-
1öktöl meg kell s:tabaduln,. A kávét. a narancsot, ha sok van bclölc, a 
tcngcrhe üntik, a hurgonyát és a hagymát mélyen leszállított áron pró
bálJák értékesíteni. De mi lesz az évek óta fölös mozdonyvezetókket! 

A VSZ szer\'czetén belül tem1észctcs dolog, hogy a tagság a tagok 
véleményét egy-egy választott testület -akiket a tagság erre választ és 
megbíz, és ismer - összegyüjti és nyilvánosságra hozza. Ez a véle
mény nem mindig kedvező. dc cz.ckb<il is le kell vonni a tanulságokat és 
hasznosítani azokat az clkövctkczcndö időben. Aki ezen a módszeren 
csodálkozik, az ezt a folyamatot nem ismeri és számára ez sz.okatlan; 
azon mi csodálkozunk. Nem atyásko<lni akarunk, hanem az évek óta 
tapa,ztalható ellentmondásokat honuk nyilvánosságra, dc ezeket is azért, 
hogy fclol<ljuk és megszüntethessük közösen azokat. 

Végezetül kijelentjük, hogy a vasúton belül csak vasutas van. Ne 
legyen kühinhség a munkavállalók köz.ült, de ne legyen különbség az 
azonos végz.cttséget igépylö, ha'ionló jellegű munkakörök közön sem. 
Amennyiben az Elnök Umak más a véleménye ebben a témában, úgy a 
TB. testületeivel kéi1.öscn, akár egyénileg is hajlandóak vagyunk az 
ellentétek megvitatására és az érveink ütköztetésére. 

Eszenyi Uszló 
\'SZ Drbrrcen területi bizottság titkára 

ból és az igazgatósági osztályok
ból. lgy létre jönne 1998. január 
elscJére a kétszintű irányítási rend
szer, amelyben a szolgálat, fcínök
ségek nagyobb önállóságot kap
nának. 

A regionális vasutak most áp
rilis 1-Jétől jönnek létre húsz he
lyen az országbll!). Ezeknél a tár
saságoknál a MA V Rt. lehetővé 
teszí, hogy tulajdonosként belép
jenek az önkormányzatok, illetve 
külső vállalkozók is. 

Spitl Gábor, a pécsi területi bi
zottság titkárhelyettese értetlensé
gének adott hangot: a tájékoztató
ban elhangzott 500 munkahely le
épitése, ugyanakkor a pécsi terü
leten már 365 ember elbocsátásá
ról besl.élt a helyi igazgatóság kép
viselője egy tájékoztatón. Az idei 
bértömeget is a csökkentett létsz.ám 
arányában határozták meg, holott 
a leépítés határideje a IV. negyed
év vége. Czeglédi István válaszá
ban cáfolta az elhangzottakat, mert 
a központi tervben 102 vasu,tas 
dolgozó leépítését tervezi a MA V 
Rt. vezetése a pécsi területen. 

A Magyar Vasutas kérdésére 
elmondta: a föosztályvczető-he
lyettes, a forgalmi föosztály erröl 
nem tudott-a Nyugati pályaud
var állomási talcaritásának privati
zációjáról-, így vizsgálatot sem 
indíthattak. 

Orosz Péter, a FÉIB titkára fel
vetette: az intézőbizottság több 
helyről kapott olyan tájékoztatást, 
hogy a munkáltató nem tartja be 
a kollektív szerzódést. Megsérti a 
megállapodást a munkaidő kel.de
le-vége, a túlórák kifizetése, az 
osztott munkaidő alkalmazása so
rában. Szabálytalanul állapítják 
meg a havi munkakereteket, nem 
fizetnek he(11ettesítési díjat, nem 
számolják cl az clcikészítö és be
fejező munkák szolgálat átadás
átvétcl, körzetbcjárás idc_iét. 
Majd hozzátette, a forgalmi igaz
gató utasitást adott ki, hogy tapasz
talatai szerint. több helyen nem 
tartják be az F2-cs sz.ámú forgal
mi utasítást, ez.ért megköveteli a 
szolgálati főnököktől a hiányos
ságok megszüntetését és az ellen
örzést. Az utasítás mintájául swl
gálhatna arra, hogy a lfosztály egy 
ujabb intézkedést foganatosít, 
amelyben megköveteli a Kollektív 
Szerződés betartatását, munkál
tató feladatait végrehajtva. 
Czeglédi István ígéretet tett, hogy 
az.okon a szolgálati helyeken meg
vizsgálják ezt, ahonnan az ilyen 
panasz érkezett, és a szükséges 
intézkedéseket megteszik. Több 
elhangzott kérdésre - Czeglédi 
István erre ígéreten tett - a For
galmí Főosztály írásban ad vá
laszt. 

TP 



-A'ee.Mttdi� 
látott q,eglepetést á kollégák ar
cAiil/ 

-A11nyirrz izguham, hogy noa 
volt energiá• másra figyelni. Az 
illeni vasutasok egyébként is tud
ták. lci lesz az új á/lomásfónölc. 
Tudja, a ltlrek g:,onan menne/e. 

- Hajjaj. Sokkal gyorsabban 
mint a Göcsej upressz. 

Őszinte-és beismeró-mo
soly a vMasz. Ám ha már itt tar
tunk, váltsunk pár szót a cégrdl. 

- Sióval MÁV, sztrájkok. 
Hegy néz IQa vasútjövóje? 

-Ez a gigantlá,sdg 11U1 Ifi· 
r/ott-talán még IIUI sem tud iga
zán - alkalmazlcodni a ,ugvál
tozott piad lcörülméttyeüez. Új 
szemlélet ull. Bipató jeleket már 
látunk, hisz a keralredó vasút ker.d 
fflálaia többiógamttól. Nem eg)'-
szeni dolog oz •a1akilás. 

-Goadolorn, ha a vasút vet.e-

•�11tö&íea._. 
dállcQdoi, mindenképpen figye
lembe kelt ftögy vegye az etsa 
vonalban dolgo7.Ó szakemberek 
vélemeoyét. 

-A törekvés a részvénytársa
ság vezeJése részéról az, hogy 
mini/ nagyobb önállóságot kap
janalc oz állomásfónökök. Az is 
oz igazsághoz tartozik, hog_v ne
kem gazdasági dolgokban egw
lóre még nincs saját döntési jog
köröm. 

- Úgy tudjuk, az Ön bátyja a 
1.ábo . állomásfönök. 
-%, igaz. Ö harmincéves. 
-1.ábony- legalábbis, ami a 

vasutat illeti - Egersugbez ké
pest Párizs. Mit mondott a bátyja. 
amikor értesült az öcskös kmeve-c 
7.ésérol? 

- E1ósmr is gratuláh. �s 
mondta, bon nagyon 57.ed 
ömemagamat 
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Oktatási Szakigazgatóság 
,lin is:t.tl•ri mgrdéll� d március dsrjén mrgalakult a ,  Oktatási Szakigazgatóság. A szrrvrzrt élfrr 
:'\lontvainé l'ápai Jolánt nrvr,ték ki iga1.gatónak. Két iga1.gatóhrlyrttrse Somogyi l mrr rs Frnp·rsi 
László ll·tt. A trljrs átalakulás csak jöni h rkjén valósul mrg. ugyanis rzrn időponttól saját számlá
,·al rrndrlkr,ő. éin:íllóan gazdálkodó egységgé válik a :'\1.\ \'-oktatás. 

Montva1né Púpai Jolán $7ak
iga1gatú elmondta: az eddigi ok
tat{1s1 rendszer nem felelt meg a 
kor küvctclménye111ek. M 111d a 
fdnött, n11nd a s,.akoktatás tekm
tctéhen a1 ÜJ kép1és1 1 cmb1cr ki:1-
/épr.wis lesz; egy kiizponti 1rányi
tós1.crvhiil áll ma_1d. illct,·c a ,·ég
relia_1tó oktatási egy$égekhöl. 

A s7akiga1gató reményének 
adott hangot az ügyhen. hogy az 
ÚJ s7ervezct ,·erscnyképcs lesz a 
MÁV-on belüli és kívüli pmcon 
is. A s1,akágak már most 1s kon-

kwúlnak a s1ak1gazgatósággal. dc 
véleménye s1e11111. a kghatéko
nyahh nkta1ús1 fi.1rma a tanfolyam. 

1 ch·ctéi-c k 1 c  válaszolva 
Mo111va1 1 1é fontnsnak tartotta, 
hogy az ok111t<Ítisz1ck 11111radja11ak 
meg " szolgál,111 .fií11iikségek11él. 
b111.:lle11 a szcrvClés-útalakítás :;o
rán nem lesz létszámdu1111sztá.�, 
mkáhb apasztás, ól lehet csak s1ÍJ. 

Somogyi Imre 1ga1gatóhclyct
tcs elmondta: a MÁV átszervezé
se érdekeket sérL CZl!rt törekedtek 
ana, hogy az iizl..'1111 tanácsok és a 

KÜLFÖLDI MEGRENDELÉST TELJ ESÍT 

DVJ Kft. 
A MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. (D\'J) az 1996-os 
rsztcndőt rnindrn bizonnyal a sikrrrs évrk k<izé sorolja. Túlzások 
nélkül ncvrzhctő sikcrrsnck. h is1cn a tudatos markrting tcvékcny
ségnrk. az rurópai szintü müszaki frlkészültségnrk köszéinhrtöcn 
a ta,·alyi 2,7 milliárd forint után 6,2 milliárd forint frtékü mcgrcn
drlést tudtak rralizá ln i .  Az " lndustria nagydíjas" lntrrCity 
kocslcsalád, mclyrt a MÁV Rt. részére készítrnck, dnycrtc a kör
nyező orszlgok ,·asutainak tetszését is. 

A cseh modernizációs program keretében kooperációban pályázott a 
DVJ Kft .  és a pl::eoi MOVO K(i. 1 00 db, a cseh \'asutak tulaJdonában 
lévő \'asúti sz.cmélykocsi átépítésére. A szem1dés é11éke 40 millió DDi. 
Március 1 2-én górdűh ki Ounakcmnil a két prototípus, mely a sikeres 
hatósági futópróha utún a Keleti pályat1th anól, a Pannú111a Fxpresszhc 
sorolni érke1c11 a csehms1ági megrc11dcl6hö1 

A kOIWl..iÜ. 1 60 km'úrn sehességgd kil1lckedő. ti111:-.:d�kes , asúll vc
maykocs1k kl\ úlo.u1 s1.1.1 lgi1l,i.'tk 111a.1d a, uta,ok kényellllél. A _1ohh fütús
llll lHiség. a cs11kke11tell 1.i_1h,1tús. a stcllemesen megoldoll h1i1es- és tiités
h.-ch11 1ka. az evtét1kus kocs1hcb,i és -külsii, a kó1yclllles ülések. a kullu-
1.111 mcllékh�ly1ségck mind-mmdat utasok komfoner1ctét 1Hi, cl1k. 

A Cseh Allamva:-úllúl clnyc1t meghit.llÚ!,Ok utún a 11,1pokha11 írtak 
alá egy ú_1ahb sze111idésL etút1..1I a S1lm.ik Ál l,1111vasú11al 26 kocsi át
épitésé1t: a Vrütky-1 JÚrlllÚJJ\ ÍIÚ\ al kuopcr:it. 1óban A �,keres ü1letki1té
sek hi10nyitJák, hogy a nagy multú Du11akcs11 , agongy.irb:m a, euró
pai ch árasoknak, a nemzetköz, fo,galom kó\'ctcl111é11ye111ck megfelel<i 
,asút1 szcmélykocs1kat tudnak gy:111an1, ho11íi,1,ii uh  a a 111agyam1vag1 
cxportiuualap rti1, elésl!hCI, hlllnsÍt\'J encl töbh é,  1 c  a, 111 dol!!otók és 
a magyar he<lolgo1ó1 hí11té1 ipai tóhhé\'cs fiig lalko1tatús.'11. � 

GYŐR-SO PRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

SOPRON LOGISZTIKAI KÖZPONT 
SZOLGÁL TA TA,SAI 

- RO-LA-vonatok napi négy alkalommal  
SOPRON-WELS-SOPRON-útvona lon  

- HANSA H UNGARIA Containcr Exprcss 
SOPRON-HAl\lBU RG-BREl\lA-SOPRON 
Íl t \'ona lon naponta 
l\ l agyarnrstág tcrii lctén cl- és fclfuvarozás 

- D UNA-ELBA Exprcss 
SOPRO '/BU DAPEST-HAl\l BU RG
BREl\lA ,· is,onylatban 

- BA LKAN SERVICE 

SOPRON - Tör,ökország, Bulgária, 
Görögo rszág 

1996. ÉVBE/\' INDULÓ PROJECTEK: 

- SOPRON-ROTTERDA!\1 
l\taio·arors-.1.ág területén cl- és fclfuvarozással 

- SOPRON-ZA HONY 
Nyugat-Európa-F ÁK-ol"S".f.ágok viswnylatában 

További információk :  
GySEV Rt. Vezérigazga tóság 

1 0 1 1 Budapest, Szi lágyi D. tér 1 .  

Tel. :  20 1 - 1 782 

repre::entalÍI" s::akszen·e:eJek 1·é
lemé11rét is kikérjék a1 í1talakí1ás
ról. Az új stakigazgatós[1g, mint
egy s::olgáltatcí szenezel fog mü
kö<lni a küliinhütö szakszolgála
tok megrendelése alap_1.i11, amely 
oktatást az új s1c1ve1e11öl meg kell 
rendelni. Ezé11 a szolgúltatúsért 
.fizeJni kell, így szóba Jöhet az is, 

hogy külsö vállalatok tanulói is 
bejuthassanak az rntézménybe. 

Az átalakítás szcrke1..ct1 válto,
tatásokkal 1s Jár, így a beiskolá
zott dolgozóknak nagyobb távol
ságot kell mcgtenmük, ha tanul111 
akarnak. Viszont a7.ÚJ struktúr.i
\'al hatéko11yabb lehel az oktatás, 
mivel jobb fclsz1..,-cll�égü mtézmé
nyckhc _járhatnak a \'asutasok. 
Ezen új forma to\'áhbi el<inye az 
egységes tanrend 1s, mivel ezen
túl ugyanazt oktatják Smmhathc
lyen és Záhonyhan 1s. 

Kutasi baleset: 
véget ért 

TP 

a MÁV vizsgálata 
Nem terheli mulasnás a Jákó-

11agybajo1111 és Beleg állomá�ok 
forgalmi szolgálattC\'(Íll a kutasi 
halesct űgyéhen. A MÁV saJtú-
1rodújának s1erdai tájéko1tatúsa 
:,;1cnnt az ügyhcn folytatoll \'1/S• 

gálatok mcgállapitollúk: a somm
póke1elö clmulasltulla a teljes 
csapórudas sornmpút a, chií, t 1díi
hcn le1ám1.  Ila e,t 111cgtes11, a 
hal eset elkerülhető lett , olna. l:1é11 
a MÁV , 11.sgálúb11ottsága a so
rompúkezclöt a mcgfclc16 s1ámu 
forgalmi utasítás töhb pontJában 
cltii,tak he nem taitiháért hibáz
tatja. 

A bcfeJeziidött \'IZsgálat azt is 
megállapította, hogy a Kutason és 
a , ele kapcsolathan lévti kümyc
zö állomásokon _jól müködö fali
órák voltak. A 100 kilométer/órás 
sebességre alkalmas pályán a 
gyorstebervonat sebessége 70-72 
kilométer/óra közötti volt. Sebes
sége az ütközést megclöziien be
következett fékezés mi.itt csökke
nő értéket mutatott. A rnnat indu
lása előtt s1.ahályosan elvégc1ték 
a fékpróbát. 

A moz.donyvc,etíi megfelelt a 
111unkakö1Te clóí1t s1akma1. vonal-
1smcrc11, on·os1 követelmények
nek és letöltülle az elöírt pihemi
idöt. A tőle elvárható figyelem
mel vezette a mozdonyt, amikor a 
szokatlan helyzetet egyértclmüen 
felismerve gyorsfékez.ést alkalma
zott. 

A vonal ·•thaladásával kapcso
latos engccld:·kérést, engedély
adást a kutasi megállóhely sorom
póke1cllije v1ss1a1ga1olta és elö
_1egyzés1 naplú_1ába he_1cgyc1tc. 
A :,;lámára 1smc1t adatok szcnnl 
1 2  íua 03 perckor kellell , olna lc-
7ámia a tcl_1es csapórudas sorom
pút. {1111 c,t a1 ch1i1 t 1d,ipo11tha11 
nem h:llc meg 

,\ \ 11sgálatok 9e1111I a smo111-
póke1d,i rendclketell a s1ukségcs 
\ 11sg:tkkal, , asút.ilkalma�ság1 01 -
H1s1 1gazolással. 1 ends1c1 csen 
rés11 , ett :,;1.ikmai okt.itáshan. 
A MÁ V-niil 1 986-túl útit alkal-
111a1ásha11, se1alatt munkm ég,é
se ellen k ifogást nem cmchek a 
kutasi S71llgálat1 helyen sem. ahol 
a halcsctct megcli'izii egy éven át 
dolgo111tt. 

Helyreigazítás 

L.:gu16bb1 lapsdmunkha n  a 
ku1asi halcs.:1ról irt ö,szdlli1.isu11k
han hihás;in 1rtuk le a mcrn.:sbcn 
hely1.í l h  niozdony, eu1ö n�\'él. 
S7.ána János 111ozd,>1t)'\�1c1ó1ól, és 
oh·asó111k1é,I �z(11on k�runk a JaJ• 
nálalos hih.i.:rt .:ln.:lésl 

Számítógép és lezáratlan váltók 
A Frrrnn·árosi pályaud,·ar rg�· olyan fogalom a \'asúti brrkckbcn, amelyet mindenki rgyszerúen 
csak "Fradinak" hí\'. :'\1intha csak bccézgetnék u.ok, aki  itt dolgoznak, mások pedig csak úgy 
m�szokásból. �lég mindig rz az állomás az ország \'asúti \'frkrringkénrk szí\'e, hinen nrm juthat l\t 
trhrrkocsi az ország rgyik részéb<il a másikba anélkül, hogy Frrrnn·árost ne érintrné. Egy é\'tizeddrl 
rzrlőtt rsúrsidübrn itt napi 4000 kocsit is legurítottak, ma a1,0nban csak 1 000 elrrndczett \'agont 
számolnak iiss:t.('. 

A Lánymányosi h íddal 
egy1döbcn felújították az utakat, 
új jclz.ölámpákat telepítenek, ahol 
csak gombnyomásra lehet átkelni 
az úttesten. S,cmben állok a "Fra
di" felvételi épületével, amelyik 
kilóg az átalakítoll táJból. A bal 
oldalon egy hatalma, kocka alakú 
betontömh, mintha csak Káha
k1i\'énck hú mását akarták rnlna 
1deépíteni az ötvenes é\'ckhen 

Et.egy a10111bi::10s.forg11l1111 
,mdu (ahonnan a , nsút1 közleke
dést ir.ínyituttúk volna háhorú ese
tén) meséli cl l/on•útl, lsmi11 
hicnc, árns s1aks1e1Yc1cti h11011-
$:Í!!ának titkára. A, si'h irndú1a 
kü�11is emeleten van az állom[L<;f;,_ 
nöhéggcL Lain- Jó::se(né Mag
d,ka ká\'hal és ásúmy,íncl kí
nai, és a kérdéseimre s1cré11ycn 
válasml: - Mártöbh 111111 120 é,c 
dolgozom :v állomáson, L'S tem1é
s1ctcsen. a szakszen·c1etben 1s. 
Jelenleg én \'agyok az szh "gaz
daság1sa "', vagy a Pista. vagy én 
mínd11! itt tartózkodom az irodá
ban, az a.11ó mmdcnki clött nyitva 
áll. Mmdcn hétre JUI egy-két ne
héz ügyünk, amelyet általáhan si
kcncl oldunk meg. 

Az "állomásbeJáras ·• alkalmával 
első utunk a forgalmi  irodába \'C

zct. Az átépítés előtt Cl. volt a rcn
dclkczö smlgálat1 helye, Jelenleg 
a, ügyeletes tiszt 11odá_1a. Kristóf 
/.oltán ű1c1111 tanács tag van ép
pen SZ().lgálathan Szahó Gyula ta
nuló "UTI-vcl'" a frissen megvá
lasztott i fjúsáitago1.at ,·c,c�iJé
vel. Gyula nchaményC1i, hogy 
ke1·és írás jelenik meg a 1·égre
l,ajtó szolgálatról a Magyar Vas
utasban, dc a töbh1 MA V-orná
numba11, 1s. Bizonyságul elém rak
Ja a MA V-strntég1át, amely egy 
másik vasutaslaphan jelent meg. 

-- Ezt nézd meg, s1crintcd meg
érti ezt egy átlagvasutas?-mond
Ja némi ingcrültséj!geL 

- Bmos igaz.ad van, de a stra
tél? 1a határozz.a meg az összes vas
utas Jövőjét - próbálom menten, 
a helyzetet. 

Igen, dc ne ilyen fonnáhan 
i1Ják meg, hanem közérthctöbben 

tcs,i ho11á cngedékenychhen. 
A ,·asutas ú1sá1.drásról s1ólú 

polémia encl k1 1� merül!. mert 
helép a, a1tún egy 1d1isiidú, dc li
atalsúl!ot, e11erl!1kuss,Íl!ot sul!ár-
zú emhcr. - • � 

l logy , agy "K opi"''! kér-
dezi l lmváth lst\'án. 

Kiis11ínii111, megvagyok. 
1111111 a 11yugdí_1asok ,·álaszolja 
I lich-égi lsMín nyugdíja� h171osi
tó-hcrc11dczés1 müszerész. Csak 
később tudom meg. hogy a nyug
diJas müs1erész akit mindenki 
csak Kopimik s7.ólít ritkuló haJa 
miatt -- az a hizonyos legendás 
szakember, aki nélkül fcrencvá
rosban a rég, bcrendczéi-t elkép
zcln i sem lehetett volna. Kopi 
mcgcrösíti, hogy töbhször é_js1.a
ka keltették fel, mc11 senki nem 
értett úgy a Siemens biztosÍ/6-
berendezéshe;: mint ő. Nyugdíjas
ként is behívták már éjszaka a la
kásáról, mert a kéS1.enlét nem hol
dogult a hihával. Amióta átépítet
ték F crcnc\'árost. azi1ta már nem 
megy a kész..cnlétcs kocsi érte, dc 

ö szabadidejében így is bejön az 
állomásra, mert megmaradt a vas
út szerelmesének. Barátai bizalma
san megi.úgták, hogy talán övé az 
ország legnagyobb vasútmodelle-
7..Ő terepasztala, Tudására ezután 
,s szükség lesz, mivel az állomás 
\'czctésc tervezi, hogy a rég, bizto
sítóberendezések hói berendez egy 
mü,eumot, ahol a kivitelezésben 
Kopna is sl.ámítanak. 

A toronyba tiszta új lépcsőkön 
\ CZCI az út, egy takarítónő éppen 
felmossa a lépcsőt, mintha csak 
egy Mc Oonald 's étteremben len
nénk. A forgalmi iroda valanu 
egészen másra emlékeztet, mint 
amilyen lapasztalataim a magyar 
, asútról ed<l1g voltak, furcsa sze
memnek a kos1.os, füstös szolgá
lat1 helyek után. Mintha csak egy 
sci-fi filmbe kc1ültem volna; szá-
11,ítlÍgép, monitorok, falon a teljes 
Percncváros vágányhál67.atának 
képe, különböző s1Jnekkcl jelöl
ve a foglaltság, a s7.abadjclz.ö és a 
, onat haladásának iránya. Egy 
kattintás a s1ámítógép egerével és 
mcg.iclcnik a monitoron a kért vá
gánycsoport, majd pedig még egy 
kattintás. és nem múködik. 

Ezt olyan magyar módra csz
kábálták össze · mondjaKrist6f 
lol1án -, hogy a program nem 
111üköd1k. Pedig, ha Jó lenne, ak
kor nem kellene engedé/11 kémi 
(;S udni. a g(;/1 a11toma1,kusa11 el-
1·égezné a 1wplázást is. Söt,Ja\'a
solná, hogy a rendclkez6 melyik 
\'Úgúnyra hona a vonatot. amcly
hl'I csak egy gomhnyon,á�sal kel
lene ho11..ájúrul111. M l\ cl c1. n1 11L�. 
így a ké1 uíblake:elö végzi cl a 
munkát a rc11dclkc1,ö utasításúra. 

A Nyugati Rcndc1.ö pályaud
' a, felé hala<l\'a már otthonosan 
ér1.1 magát a ,  asutas lelkem, 111 111-

den a régi, sáros, olajos állomás 
képét mutatja. Szaga van a vasút
nak. Tehervonatok jönnek, men
nek, a váltókon csattognak a kere
kek. 

- Ez tolatás? -kérdezem Hor
váth b-tvántól. 

- Nem, bejáró vonat. 
- - De nincsenek lezán·a a ,·ál-

tók. és váltózárak smcsenek. 
/gy mn. ez Fradinak a má

sik arcu. 
A térfclvigvázói örhclv szük 

helyiség, kcv�� fénnyel. A tomny
ból Jövet mintha 1 00 évet halad
tam volna v issza az ideiben. 
Rajnoki János térfelvigyáz.ó kiáll 
az ajtó elé, és onnan utasítja a vál
tókezclöt, hogy melyik váltóhoz 
szaladJoo oda, és állítsa át. 

- Eppen jókor jöttél kezdi 
Rajnoki -, nézd meg e71 a köny
vet, az új menetrend tervcretc. llyc
nckrc pocsékolják a pénzt akkor, 
amikor nnndcnütt mcgsznrításo
kat vezetnek be. Ráadásul tele van 
rossz elképzelésekkel. Pcrencvá
ros dolgozóinak a nagyobb rés1.e 
a Hatvan-Miskolci vonalróljlu; be: 
Acsádról. Karácsondról. Ugy 
szerkesztették az új menetrendet, 
hogy a "proli var• (vasutas dolgo
ziJkat átsz.állító szolgálati vonat) 
nem él)ük cl Rákoson a csatlako-
7.ást. Ha ezt bcvczeuk, az éjsz.aka1 
szolgálat után csak délre érek haza. 

A szakszervezeti bizottságra 
visszaérve, már vár Baltai János 
az szb elnöke, kiilsös forgalmi 
szo/gálallevö. Az elnök szerint 
Ferencvárosban jól  működik a 
VSZ, amit 1111 sem biwnyít job
han, hogy a nvális vasutas sz.ak
szervczct több próbálko:ás elle
nére sem wdta meg1•e1ni a /ábála 
területen. A szervezettség_ több 
mint 70 s7.ázalékos, és az Uzemi 
Tanács tagsága is csak VSZ-Je
löltekböl áll. A munkaügyi kap
csolatokról elmondta, hogy kor
rekt az állomás vezetésével, bár 
néha adódnak konfliktusok, álta
lában a munka megszervezésével 
kapcsolatban. Azt el kell ismerni, 
hogy az állomás vezetése sincs 
könnyü helyzetben, hiszen kétfe
lől nehezedik a nyomás ráJuk: fe
lülről az igazgatóság, alulról pe
dig a szaksz.crvczcttel kerülhetnek 
konfliktusha. 

A 23 -as villamos két mceállót 
döcög a zöld-fehér Fr.id1-páÍyáig. 
A nap közben besüt az ablakon. 
Kczdöd,k a tavasz, idény Ferenc
,·árosban. talán a vasutasokra is 
egy Jobb 1dó,z.ak jön ... 

TP 
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Maut ._l aeve'íné� bógY, voh munkaügyi minisz
•· Az is � rolá, bó&Y mreti a József..irost, bógy 
,kedvenc fihfaje a S�film, TUC1bató róla az is, bógy 
mi& a rmdsiav61dls diStt, mint mkm,rve2ti vC1.ef6 els6-
lcált ..,.,_. "lel aSilS9«VPCti S:zem1e basábjain: "Az 
önálltWJra jó ideje igcot mondtunk, lassan meg kell tanul
nunk ugyanezt tenni a függetlenségre is." Kiállt egy olym 
mksm:vaeti törvény mellett, mely tartabnau.a·a smvez
kedá Qabadsáp� megvédve a mknervezetek önállóságét 
és partnerségét az áYernmal !IZelllben. Munlcaügyi miniszter
ként is partnerként tárgyalt a szalcm:rvezetekkel. Nem lehet 
véJedeo,hogy minimersége alatt a makroS2.intú énlelcegyez
tetábeu reménytkeltóeo magas volt a pozitív döntések ará
nya. Csak 1994-beo a munkaügyi kapcsolatokban 92o/...ban, 
a gazd•lgi smciális kérdésekben 62%-ban voltak a dönt6-
sek sikeresek. A megegyemne való törekvés akkor is igaz, 
ba a várt TOM nem született meg. 

-Sámomma balold!lliság azt jelenti, hogy meg kell adni 
mindenkinek, meg kell teremteni a lecsús7.ással fenyegetett 
rétegeknek az esélyt a felzárk62ásra. Ezt kell mm elölt tarta
ni akormánynak,a muobvállalókoak, munkáltatóknak. Nem 
jutunk el 6wópába, ha növekszik a reménytelenül lesl.aka
cil,t ajma. 

N6 a leszakadók száma, ha nem lesmek en5s mkszerve
.zetek, amelyek képesek hmt:0lni a 1agságuk érdekeiért, a több 
bérért, az emberi hangért, a S7.el'Ve7.kedés jogának biztosítá
sáért. Az állam csak katalizátor lehet a munkaügyi kapcsola
tok alakításában. Fogékony lehet, de nem veheti át a munkál
talÓÍ mrepet Ugyanakkor a baloldali értékeket vállaló kor
ménytöbbségoelc. a legnagyobb parlamenti pártnak erőtel
jesebben kell kiállni a baloldali értékek ávéoyesüléséért. A 
társadalom együttműködési készsqének megtartása, a vilá
gos át6beodaer" elmg.ttatása a neb6z és elkerülhetetleo 
int61.kedáek somt is meg&teto6. A kormány nem tette ezt 
meg maradéktalanul. Nem volt következetes abban, hogy 
baloldali an:uladlt megmutassa. Nem tette egyértelm4vé el
leotmoodAsos döotáeivel, boa a munkavéllalók pártja, hogy 
a térsadalmi igUD1osdipa val6 liinltvés nem ves7.ett el a 
konnmyl.ása alatt 

Tudjuk, hogy amit anÓak idején smciali1JDusnak nevez
tünk, nem volt smciali1JDus. Tudjuk, hogy a klasszikus mar
xi7.lnus azt fogalmazta meg, hogy a legfejlettebb to1cés orszá-

SZAKSZERVEZETI AKADÉMIA 

gok lcbetneka kiindulópontjai a szocialimlusaal. Ma 
is vilégos, hogy a smcializmus. nem következilc 
98D a t&és cm.labnak utál. Ma a t&és t8rsád'1ofD • 
ds. melyet aRlldsmen belüli tritiklval a baloldali 
szabza:vemek tebelnek elfopcllaóri, ----*-M 

Nem kell rmemi a piacgazdad&ot. desmnbe kell 
uzal, hogy egyel&enincsdlisaklnal:fvája. M6& 
igy van ez, ha hiszem, hogy nem ez az utolsó •&.i...t.& 
forméció a törtmelemben. A kérdés az, hogyan ere 
tek baloldaliként a piac törvényei köllepdte. Folytonos 
adai, hogy atöl1éoelmileg delennináltegyeol6deoségeket 
juk. Jól felfogott smq,vállalm van szüks6g, hogy 
maradhassunk az étalakulésban a legnagyobb lázt 
embereknek. Segitenünk kell, akérkormény1.8ti ealcö 
is, hogy ne legyen ennyire magma hagyva a munlcllrillill 
Ki kell állnunk a szociális pa1Delek folyamatos téraY 
mellett, mert csak nyugodt társadahni környezetben, to 
résztvevőkkel lehet az elkerülbetetlen ga7.dasági, tnldali 
étalakulástvégigvinni 6gy, hogy megálljon atmadalom 
tés?akadása A baloldaliség nálam azt is jelenti, cse:leksll)itlt 
azért, hogy miodinlibb maguba találjanak , rzalrm:rv 
tek. Csak az erős mkm:rvim:tek képesek arra, hogy� 
rekkéot, ha kell gazdaségi erejükkel, ávéoyt �k-, 
gailcoak, és kibarcoljanak valamivel jobb éledcilátásokat ll&l 
séguknak. 

A baloldaliség sz.ámommazt is jelenti, cselekedni 
azért, hogy a társadalmi mobilib\s ne lassuljon tovébb, ho 
bebo7.Zuk egyes rétegeknél a kulturális bátn\oyokat. Mea 
találnunk azokat az embereket, akik hismek abban, 
köms cselekvéssel egy igamgOSlbb, egymés imot sm 
risabb jöv6t temntbetünk. Ennek megtemntáe, � 
a koun6ny és a szocialisták f'elmata. Nem lehet, teb6t. • 
aocialistapátlelküsmad!tkcaMlaszlaoiakormmym,
té16l A smcialist6knak kell megakadélyomiazonz'8 blt6-
rzalradésát 'izmaa baloldal taUn legnagyobbkibfv61a. Nem, 
tüneti kezielésre van szúks6&, hanem kövcdtaeta, rmlil, dl 
biztos baloldali arculatú konnéoyl.ásra. Ezrmveatlebb km
mánymti munlcát, a polgároknak pedig kisámitbalós6got, 
tervezhet6 életet jelent. Hossz6 távon e7dc tartjék fenn a bal
oldali értékeket. 

Aktuális munkajogi kérdések 
sitott jogok gyakorlésáb61. Ezen a helyzeten mieldbb túl kel
lene lépni. 

Sajnos. a munkajog általános kiterjes7.lése a felsorolt ese
tekben nem járható, mert az uámos más törvényi smbélyo-
1.ással (mint például a társadalombiztosíb\s renc:lsme), a po� 
géri joggal ellentétes lenne. Jó megoldást jelenthetne az atip� 
kus formák egyenkénti smbélyo7.ása, vagy példéul a kollclc
tfv szem5c:lések több kis muokéltatóraávályes � 

A társadalmi váltomsok a munkajogot is új területeit "fel,. 
feda.ésérc" sarkalljék. Ennet keretében kap teret a ......... 
vállal61c magánéletének vldelme. A munkahelyi do 
a szabad közlekedés és az egyenruha-viselés kérdáe 
sz.abélyozása is e körbe lartozik. De felértékellidött az 
méll6ságot véd6 smbályomok iránti igény is. lgy a 
csonyit6 durva bén6sm6d, vagy a m:xuélis _.... 
véd6 smbályok megalkotésa vélt sürgetó feladam 

A munkahelyi konfliktusok kezelésében a napi gy 
világossá tette, hogy az egyéni jog'íiilálc �azok bfnW&i 
zelése hosszú távon megC1ldbadan fe�és terbilt 16 
érintettebe, és az éllamta is,. �ppear: =t�l,1,: 
get kellene biztosftani ajogvitáUlllúilctl,1•� 
közvetitdi, dönt6bkói 6s� aj6dilloba. 

MÁ VTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft • 
• AMÁ\Í'IOOllázataosW� 
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NEVELŐOTTHONOK 

A Magyar Államnsutak- a s:r.egfoység kénys1.ere és a szol
gálat <'llátása teremt<'ttt' igény alapján - már a múlt szbad 
,·égfo létrehozta első gy<'rm<'kintézmény<'it. Az h'st.b.ados 
múltra vlsszat<'kintő ne,·dőotthonok a történd<'m során min
dig m<'gbízható támaszt nyújtottak a vasutascsaládoknak. A 
MÁV Rt. a gyermekintézmény<'inek működtí'tkére létr<'hoz
ta a „Vasút a gyermekekért" AlapítYányt. A Magyar Vas
utas soro1.atot indít azzal a céllal, hogy m<'gismertesse az ala
pít\'iny vasutas dii\kotthonait. Remfljük, ezzel is hozzájárul
hatunk az adakozni szándékozók táborának szélesítéséhe1_ 

A MÁV Diákotthon 1948. szeptemb<'r ds<'jfo adott otthont elő
ször kisdiákoknak. K<'Zdetben általános iskolás korú fiúkat foga
dott az akkor "�ev<'lőintél.et". 1956-tól változás történt, középis
kolás lányok kerültek az akkor már jól működő oktatási intéz
mfoyb<': A MÁV-dolgozók gyermekei, árvái a város középiskolá
iban végezték tanulmányaikat. 

A kis létszámú mtézmény hamarosan szükös len, s túlnön lehetősé
gein. Az akkori igazgató s1cn·cző munkája eredményeként 1978-ban 
átadtak egy új, 120 férőhelyes épületet. A tárgy, feltételek azóta kiemel
kedően jó lehetőségeket biztosítanak a tartalmas oktató-nevelö munká
hoz. Jelenleg van egy "tanuló-épület" \'ilágos tantc1111ekkel, könyvtár
ral. Külön található az úgynevezett "lakóépület" kényelmes, 4 féröhe
lyes szobákkal, társalgókkal, cbédlövel, korszerú konyhával, 
vizesblokkokkal. 

A korábban lányokat fogadó kollégium koedukált len, miután fiúk 
fel\'ételére is szükség volt. A fiúkat és a lányokat, együttes elvek sze
rint, külön elhelyezve neveli az itt dolgozó pedagógus. 

Az élet 1993-ban újabb fordulatot bozon: az iskolaszerkezet változá
sa mian jeleoleg a4+8 illetve a 6+6-os középiskolák kisdiákjait is befo
gadja a diákotthon. 

A MÁV mmdig is magas s:ínmnalon müködtene az mtézményt, 
amit talán a vasutasszülök nem is ismernek 1gaz_án, Pedig tud111uk kell, 
hogy a város 15 közép1skohijáhan taninathatják gycnncke1ket. Tudást, 
emberséget ad diákotthonunk'. amire garanciát nyújt az mté7ményhen 
tc,·ékcnykcdö pedagógusok és egyéb munkatcrülctt.:n foglalkoztatoll 
dolgo11'ik hi\'atás- és munkas1cretetc. Kiemelkcd<i feladatuknak tartják 
a tanulás segítését az érettségire és fcl\'étclin:. 

A nchél és sok 1döt felemészt6 tanulás mcllett sokszínú s1ahadid<1s 
teú:kcnységck.rc 1s lehetőséget teremtettek. K icmcltcn kezelik a hagyo
mimyok ápolását, a családias ünnepeket. (Kanicsony. Mikulás-est, s 
nem utolsó sorban a bensöséges s7Ülctésnapok megünneplése, ahol a, 
ünncpchcket músorral, ajándékkal és tortával kös1önt1k társaik.) 

Tanárok irányításával müködnck a sokirányú foglalkot.ások'. kéZ1-
munka-s1akkör, maJorette csoport és különbÖ7(i sportkörök müködnek 
a hckéscsahai Diákotthonban. 

A ma_1orenc t:soport rendszeresen szép sikert arat a városi, megyei, 
orS✓ágos rcndezyéJ1yekcn. Az önálló DSE eredményei különösen di
csérctcsck, rcnds7crint első helyen Yégc;rnek a külünbölii sportágak 
várns1 és megyei, ctélkcdö1n. 

A Diákotthon kö1cl 50 éves fennállása alatt töhh né\'\·álto1ást ért 
meg, azonban taitalmas, igényes, .. emberré" nevelő, m111d1g megúJuló 
munkájában \'áltozatlan maradt. 

KAPOSVÁRI KOLLÉGISTÁK 

Buczkó Zoltánné 
intézeti igazgató 

Sikeres vetélkedő 
Decemberben hirdcue meg úllalánns iskolai D1áktanácsunk legú_1ahh 

,·etélkcdü_iét a diákouhon csoport_ia1 s1ámára. Témája 1100 é•;ye) koráb
bi események.re. s:rcmélyekrc tckmtcll \'Issza: honfoglaló focink tetteit 
idézte. A fclhh·ás ut.án mmden csoporthan megindult a munka'. megala
kultak a vetélkedő CS<lpatok. hú, inkodás folyt esténként a köny,·tárhan. 
Akik ezt nem ,·állaltúk. n�tznt kés1jthi:1tek. hogyan kép1.clik el a honfog
lalás eseményeit. 

A vetélkedö napján. mely a ra_1zpályá1.at határideje is volt, mindenki 
i1galommal \'onult a dís,tcrcmhe. Elfoglalta helyét játékos és néz(i, s 
l.(5czi Ferencné diáktaná1:sot segíhi tanár vezetésével elindult a Játék, 
amely meg11101gatott m111Jcnk1t. A közönség külön feladatokat kapott. 
s a helyes megoldásokkal scgithellék a csapatok sikerét. 

Torpedó, totó. 1a_11os feladat. észkerék követte pergőn egymást. s 
senki nem vcnc és7J'e. n11kor s1.aladt cl úgy az idö, hogy mái is tanórára 
kell sietni. A nemes versenyben végül a 7. osztály csapata gyö1.ött, 
maga mögé utasítva a 8. és a 6. osztályt. A sikerük annál teljcschb, me11 
a köi.önség vetélkedését is ök nyerték, megelözve a 3. és az 5. osztályo
sokat. 

A díjakat és jutalmakat dr. Nagy l\'ánné igazgató adta át az általános 
iskolások félévi értékelli növendékgyülésén. 

tőczi Ferenc 
ig11.gatóhelyettes 
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Lóvasúttal Pozsonyba Norvégiai úti élmények 
Szél<'s körb<'n ismer<'tes, hogy az idén <'mlék<'Zünk a Pest és Vác 
közötti dső magyar gőzvontatású vasúh·onal m<'gnyitásának 150. 
hfordulójára. Viszont k<',·es<'n tudják, hogy mint<'gy hat hrtt<'I 
korábban indult útjára a pozsony-nagyszombati lóvasút. E köz
lek<'drstörténeti SZ<'mpontból jelentős esemrnyről a Magyar Vas
utas hasábjain is m<'g<'mlrkezünk. 

Az E/só Magyar Pozsony- szőlógazdasági termékeket a régi 
Nagyszombati Vasúttársaság magyar koronázóvárosba. a mos-
1839-ben alakult meg kuályi en- tani szlovák fövárosba, amelye-
gcdély alapján. A hivatkoú�i alap ket onnan hajón továbbították. 
az elsö vasúti törvényünk volt, A személy- és áruforgalom hc-
amelyröl már lapunk januári szá- vétele az.onban nem fedezte a ki-
maiban írtunk. A pozsonyi föld- adásokat, tehát az üzem gazdaság-
birtokosok és nagykereskedök fi- talan volt. Természetesen, felve-
gyelmét fclkeltcne, hogy az oszt- tödött a gözüzemúvé átalakítás 
rákok megépítették a Bécs és gondolata. Érdekes, hogy amikor 

ennek híre ment, fellendült a for-Boclrnia (lengyelországi sóbá- galom és elérte üzletileg azt az nyák) köz.ön, vasútvonalat, amely- eredményt. ámelyre a létesítéskor 
höl Wagram állomástól Pozso- számítottak. De már késő volt. Az 
nyig S7.áruyvonal is létesült. A tár- utolsó lóvontanaszerelvény 1872. 
saság ehhez akart a kereskedelmi október 10-én futott a vonalon és 
kapcsolatok fejlesztésének remé- a lóvasutat személyzetével együtt 
nyében vonalat csatlakoztatni a átvette a korszerú gözüzemú vas-
közeli szabad királyi városok - út. 
Szentgyörgy, Bazin, Modor és A döntés megalapo1..0ttságát 
Nagyszombat-bevonásával. (E bizonyítja, hogy az akkor már 
helységek Szlovákiában feksze- müködö MÁV nagyarányú vas-
nek, nevük most Ju  r p ri útépítésekkel és államosításokkal 
Bratislare. Pezinok, Modra, a kor igényeinek megfelelö, min-
Tma\'O.) dcnünelismert vasutat teremtcn és 

Az elömunkálatokat Schöncrer üzemeltetett, amely évtizedeken 
Mátyás \'égezte el, az építést keresztül a csúcson volt. 

Lapunk utóbbi négy számában 
folytatásokban olnshattuk a 
�orvégiai tapasztalatok dmű, 
k57- jelölésű cikket. A sun.ö egy 
rangos MSZOSZ-delegácló 
tagjaként ,·ett a tanulmtíny
úton részt és szakszervezeti té
r<'n szerzett tapasztalatait érté
kes irásAban tette közzé. Nor
,·égiát én most vasúti és idegen
forgalmi szempontból szeret
ném benyomásaim alapján fel
villantani. 

Néhány évvel ezelőtt alkalmam 
volt turistaként családommal 
együtt felkeresni Észak-Európa e 
legkeskenyebb, de 324 ezer négy
zetkilométer területú országát. 
Oslóban szálltunk ki a vonatból. 
Közismert, hogy ez az ország el
sösorban a tengeri hajózás hazája. 
A múlt század elsö felében a már 
több államban tért hódított vasút 
itt viszonylag késön jelent meg. 
Az elsö vonalat csak 18 54-bcn 
adták át a forgalomnak C/ristiania 
(a mai Osló) és Eidsvo/1 köi.ön 68 
km hosszban. Ezt követöen a bel
sö szállítási igények és a növekvó 
idegenforgalom miatt folyamato
san létesültek újabb vonalak. Az 
ipari termelés emelkedése is sür-

Hieronymi Ottó Ferenc királyi ------------------------
mérnök, a későbbi közlekedési 
miniszter \'ezene. A pályaépítés 
töhb ütemben folyt. de már erede
tileg úgy tcn·ezték, hogy késöhb 
gö,vontatásra lehessen átalakíta-
111. A tala_1ra helyc1ett keresztge
rcndákra. talp fákra cnisitell tiilgy
fa hnsstl!Crcndákon ,·égil!VC/ctelt 
ko,·ú1:snltvas sínpálya �á;ta a s1c-
111ély- és i11us1állitó szcrch·énye
kct. 

A ./9.5 kilométer lross:ú teljes 
1-0110/at 150 frrel e::el,ilf. 1846. 

;1i11111s J-un nritották meg és ok
tlibeng S7.credig (Sc,cd·) meg
hosszabbították. A ,·11eldijat -
Jogszahály1 rendelkezés szcrint
•·m111dcn rangkülönbség nélkür' 
kellett li1en1i. 

Kelenföldi képeslap 
A Magyar Államvasutak 1884-ben nyitotta m<'g a Budapest-Ke
lenföld-Komárom között rpít<'tt 92 kilométer hosszú vasún·ona
lat. Ez csatlakozott a 140 rn-cl czeWtt létesített Komárom (akkor 
Újmfo) -Gyfü közötti szakaszhoz. 

A föváros Xl. kerület, Kelenföld helytö11éncti klubja gazdag képes 
levelezőlap-gyú_1tcményéböl egy va•;utasokat különösen érdeklő fch·é
telt muta.nunk be. Az idöschhck, velem együtt, még emlékezhetnek a 
foh·ételi épület pálya fcl,ih fedett utasvárakorojárn. 

/hon·Ath kJ 

gene a hálózat bövitését. Most a 
vágányzat meghaladja a négyezer 
kilométert. 

A föváros nevezetes műemlé
keinek és a királyi testőrség őr
ségváltásának megtekintése után 
ismét vonatra szállva az 1909-ben 
épített és 1964-ben villamosított 
vonalon az Atlanti Óceán partján 
fekvö Bergenbe utaztunk. A sze
relvény Oslót elhagyva erdőkön 
keresztül csillogó tavak és y_ízcsé
sek körott viszi utasait. Otórás 
utazást követően haladtuk át a 
Bergen-vasút legmagasabb, 1301 
méteres pontján Taugevatn állo
másnál. 

A vonalon 200 alagutat és 300 
hidat kellett építeni a nagy szint
különbség legyözése és a mosto
ha terepviszonyok miatt. A pályát 
különleges, alagútszerúen kikép
zett-a nem veszélyeztetett olda
lon kilátást biztosító nyílásokkal 
ellátott-hóvédökkel óvJák. Ezek 
hossza 28 kilométer. Egyébként a 
vonatok tiszták, a második osztá
lyú kocsikban is repülöülések 
szolgálják a kényelmet, ivóvíz és 
papírpohár mindig található. 
A jegyvizsgálók udvariasak, tisz
tán öltözőnek. 

A végállomás Bergen. A szép 
fekvésű városban takaros pálya
udvar fogadja a látogatót. Több 
érdekessége közül egy feltétlenül 
emlitést kíván. Ez a F/öjen, a vá
ros hét hegyének leghíresebbje. 
A tenger partjáról indulva a sikló 
26 fokos emelkedőn érkezik a 321 
méteres hegyre. Pompás látvány 
most már az alattunk térképként 
elterülö város. Az egyik oldalán 
fjordok, a másikon hegyek. Jól ki
vehetők a Jellegzetes épületek kör
vonalai. A tengeren kisebb-na
gyobb hajók szelik a viz.ct, a leve
göhcn repülögépek keresik a kö
zeli leszállóhelyet, az autóbuszok 
ró Ják útjukat, a személy- és teher
autók karavánja fut karcsú hida
kon át célja felé és a pályaudvaron 
srendezik az elegyet. A közleke
dés szinte minden ága ad itt ran
devút egymásnak. 

Ezzel az élménnyel és kis hajó
kirándulással búcsúzunk a ked
ves, volt Hansa-várostól. 

Horváth Károly 

Több mint két és fél évtizedig 
1·011tatták a /o\'{/k a kocsikat. A 
személy forgalom keretében a po
zsonyi polgárok szívesen keres
ték fel a nem messzi városkákat, 
különösen a szentgyörgyi és 
bazini felkapott fürdöket. (Ez utób
h i település Kupeczky János, a 
kuruckor kiváló fcstőmüvészénck 
szülöhelye.) A négylábúak szor
galmasan szállitollák a mező- és 

, , , 

Erdei vasutak 
- új vonalsza
kasz Zalában 
Zala megyében tovább feJlesz

tik a Zalaerdö Rt. gazdálkodási 
területén müködö, s az ors1.ág leg
nagyobb -csaknem l 00 kilomé
ter hosszú - erdei kis\'asútháló-
1.atát. Ehböl 18 kilométeren me
nctrends1erú a személyforgalom, 
amelyet ezé\1<il tovább b(ivítcnck, 
clsíisorhan az idc!!cnfonwlom fel
lcndítéséétt. Etsif lépésként a me
gye lcg liatalahh gyógyfürd,ihc
lyét Lenti ,·úrosát ? k ilométc, 
hosszú ÚJ s1akasz mcgépitésévcl 
öss1cköt1k a Cs<imödér-K istol
múcs szi:mélvfnrl!almi vonallal. 
l:ncl el!vhCÍÚ!!!!<� turisz11ka1 ki
nálattá f1fz1k öss;.c a termálfünhit. 
a csömödéri horgá�1tavat, a tuns
tautakkal átszelt gy,inyiini erdö
kct, a pompás budafai arborétu
mot és a kistolmácsi csónakázútéJ 
kt.,npingiét. 

Már elkészültek az erdei vasút 
és a kapcsolódó közjóléti létesít
mények tervei, megvá�rolták az 
új szakaszhoz szükséges síneket, 
a jó idö heálltával pedig további 7 
kilométer hosszan felújítják a pá
lyát és a hozzá tarto7.Ó hidakat. A 
zalai kisvasútfejlesztés jelentős 
hányada az FM közjóléti kcreté
böl és a 7..alacrdő Rt. saját forrá
saiból két év alatt \'alósul meg. 
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TERÜLETI TITKÁR VÁLASZTÁS SZOMBATHELYEN 

Erő és jogbiztonság 
ÁprUls másodikán időközi titkárválasztást tartott a VSZ szombathelyi terilleti bizottsága (TB). A huszonhat testQleti tag 
többsége - többes jelölés mellett- Horváth Csabára a helyi vontatási fönökség szb-titkárára adta le szavazatát A tisztségét 
először betöltő TB-titkárt, bemutatkozásul arra kérte a Magyar Vasutas, hogy beszéljen eddigi munkájáról, eredményeiről 
és terveiről. 

-Annak ellenére, hogy 1973 óta vagyok VSZ-tag, a szervezettel szorosabb kapcsolatba csak 1989-ben kerültem, amikor a kollégáim 
a gazdasági részleg föbizalmijává választottak. Az 1990-es soros alapszervezeti választásokat pályáz.at útján nyertem el a korábbi titkárral 
szemben. Számomra ez - akkoriban úgy tünt - - óriási lehetöséget jelentett. Nagy lendülettel, szinte indulatosan kezdtem neki a munká
nak. Azt hittem, hogy az a jó szakszervezeti tisztségviselö, aki keményen képviseli a munkavállalók érdekeit. A kudarcaim - mert eleinte 
természetesen ebböl is kijutott -, azonban lehiggasztottak. Mára sikerült elfogadtatnom magam, nem csak a tagok körében, hanem úgy 
érzem a munkáltatói oldalon is. A munkámban mára már az eredményesség került elötérbe, s ezzel, úgy gondolom, az egész Vontatási 
Fönökség jobban jár. 

-A VSZ életében elég szokatlan az időközi választás. Miért került erre sor? 
- Elődöm, Karádi László még decemberben elnyerte a Szombathelyi Regionális Profitcentrum vezetöi beosztására kiírt pályáz.atot. A 

lcinevezésérc márciusban került sor. A döntés megszületése óta Bognár József vezetésévelfolyamatosan dolgozott a jelölöbizottság. 
Hárman indultunk: Papp Zoltán, a TEBF szb-elnöke, Pintér József az üzeletigazgatóság szb-titkára és én. Mivel korábban titkár helyettes 
voltam, ezért erre a tisztségre is új személyt kellett választani. A titkári testolet bölcs döntése alapján két kolléga segíti munkámat: Papp 
Zoltán általános-, Nagy Sándor - a Celldömölki Állomásfönökség szbtitkára pedig - szakmai helyettesként. (folytatás a 4. oldalon) 
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Ismernek 

bennünket 
A Sky Media Interna
tional nevű cég a MÁV 
Rt. megrendelésére köz
vélemény kutatást vég
zett a vasút átalakításá
ról 

A kutatók elsősorban a 
„Vasutasvilág", illetve a 
,,Vasutas Hírlap" fogad
tatását vizsgálták, de kí
váncsiak voltak a vasút át
alakításával kapcsolatos 
nézetekre is. Az ezer meg
kérdezet t  köz ött "az 
árupénztárosoktól a for
galmistákon, a pályames
tereken át a vezénylő tisz
tekig negyvenféle foglal
kozás " képviseltette ma-
gát. 

A megvizsgáltatott két 
vasutas lap mellett, mint 
legfontosabb szakmai in
fonnáció forrást ,,a legtöb
ben a Magyar Közleke
dés, a Magyar Vasutas, 
a MÁV Értesltő, a HVG 
(Heti Világgazdaság) és a 

Sínek Világa című lapo
kat említették'' - olvas
tuk a Vasutas Hírlap már
cius 26-án napvilágot lá
tott számában. 

A közvélemény-kutatás 
eredményeként a kutatók 
számos figyelemre méltó 
megállapítást tettek. Ezek 
közül meg52Ívlelendők: ,,a 
�utasok egynegyede ha
tározottfelelemmel néz a 
változások elé", vagy a 
v�út nyugati mintára tör
ténő átalakítása nem ör
vend nagy népszeriiség-

k „ ne ... 

, 
IRD,OLVASD, TERJESZD! 

,,NE LEGYEN VASÚTI MUNKÁS, 
KI NEM ELŐFIZETŐJE A MAGYAR VASUTASNAK!" 

Magyar Vasutas 
Első évfolya�, 1 szám: 1904. április 15. 

1. szám Budapest, 1904. április 15. 1. évfolyam 

MAGYAR VASUTAS 
A magyarországi vasuti munkások érdekeit képviselő közlöny. 

El6ftlzeté■l dlJ 1 
EgHz évre . 4 kor. 80 fill. 
flltvre , 2 .  40 • 
Nqyed fvre • 1 • a:t • 

Zászlóbontás! 
Megmozdultunk I Vegyék ludomásul, akiket 

ollet, tudják meg fOljebbvalóink, hogy nem
csak a hivatalnokok, hanem a magyar állam
vasutak mDhelyeinek munkása,, a forgilom 
és a pályáknál alkalmazoll páriák is meg
mozdultak. A magyar állam igazi rabszolgái 
is megunták már az évek hosszu során át 
tartoll torest k szenvedést. 

Zászlót bonlunk, hogy kOrt!je csoportosll-
• suk mindazokal, kik az állam szolgálatában 

nyomorognak k kiknek meKtillották, hogy 
szívok keservét ny,ltan elpanaszolják. Férfias 
küzdelemre szólítjuk mindazokat, akiktől még 
azt a kevk jogot is elkobozták, amelyet a 
tobbi munkástestvéreink élveznek. 

Mlg a magánvállalatokban alkalmazott 
munkástestvéreink szabadon szervezkednek, 
addig nekünk a leghatározoltabban megtil
tották a szervezkedést ; mig az egész világ 
fOlvilágosutt munkássága bátran kazd emberi 
jofalért. addig nekOnk sem a munka mellett, 
sem a szabad Időnkben még mukkanni sem 
szabad. 

A magyar illam nem elégszik meg azzal, 
hogy nyomoruúgos munkabérért eladjuk 
munkaerőnke� hanem az egyéni szabadság, 
a legtermészetesebb emberi jog fOladására is 
kényszerit bennünket. 

E tOrhetetlen, e megalázó illapotok ellen 
akarunk kOzdeni. Legyen vége a meghu
nyászkodásnak, vége a megaláztatásnak. Fegy
vert kovácsoltunk magunknak, amelylyel vé
deni akarjuk elnyomott testvéreinket és tá
madni ellenségeinket. 

Munkástársaink bizalmiférfiakat választottak, 
kiknek feladatAvA tell,k, hogy a magyar 
államvasutak proletárjai! képviseljék, kiknek 
kOtelességévé tették, hogy az elnyomoltak, a 
hallgatásra kényszerített vasuti munkások 
Ogyét védjék. 

81zalmiférfiaink számolva a viszonyokkal, 
elhatározták, hogy lapot adnak ki. los e ha-

S,mcut61q a kiadóhivaL11 
Megjelenik minden hó 1. és 15-én. vu., C■6m6rl-1U aa. ■sllm, 

Egyes szám ára 20 fillér. ahova miodenaemU '%�::::k.
a qiytb kUldeoitnyek 

szes fölvilágosult munkásait lelkesíti. Vezére 
lesz az elnyomottaknak és lelkesíteni fogía a 
csüggedőket, oktatni a kevésbé fOlvilágosul
takat. 

Áthatva ama tudattól, hogy c,ak az Osz
szetarlas, a szervezkedés segítségével tud a 
munkásság jobb létviszonyokat magának ki
vívni, a Magyar Vasutas ápolni k fejlesztem 
akarja az Osszetartás k szervezkedés eszmé
jét. Teljes erővel fog a vasuti munkások gyü
lekezési és egyesDlési szabadságáért har
czolni. A mDhelyekben és a pályaudvarokon 
uralgó kémkedési rendszert a legkeményeb
ben, a legkiméletlenebbOI fogja ostorozni. 

A Magyar Vasutas nem tsmer fOljebbvalót, 
nem hajlik meg a főnOkOk vagy igazgatók 
előtt. lordem szerint fog elbánni mindazok
kal, akik a munkások érdekei ellen tOrnek. 

A Magyar Fasutas nem magánvállalat, 
nem nyerészkedési czélzaltal indult meg, ha
nem a vasuti munkások tulajdona és minden 
jövedelmét az utóbbiak érdekeinek fejlesz
tésére fordítja. 

FOlhivjuk tehát a munkilstársakat, hogy tá
mogassák lapjukat. Ne legyen vasull mun
kás, ne legyen vasuti alkalmazott, ki e lapra 
elO ne fizessen. 

Elöflzetésl föltételek: 
E&ész évre 
Fo!I évre 

4 kor. 80 fillér 
2 • 40 • 

Negyed évre . . 1 • 20 • 
A uertesztlsir 6s kiamf„tal 

Odvllzlet. Az osztrák vasutasok végrehajtó 
bizottságától és az .Eisenbahner" szerkesz
tőségétől a kOvetkező buzdító sorokat kaptuk : 

Magyar vasuti munkások ! 
Kellő szervezet hiányában sorakozzatok 

a szaklap kOré, amely helyes szerkesztés 

Mi történt eddig? 
Nyolcz esztendővel ezelőtt, 1896 tavaszán 

tOrtént, hogy a máv. munkásai mozgalmat 
indítottak. Mozgalmuknak egyetlen czélja volt: 
az elaggás és munkaképtelenség napjaira a 
száraz kenyér biztosítása, vagyis a nyugblr
intizminy lét,si/ist. Az északi főmDhely mun
kásai kOzOI b,zottság alakult k uo/gdla/1 
uton terjesztettek elO egy memorandumot, 
amelyben a nyugdijkérdk rendezését kérték. 

A szolgálati uton azonban hit tuttndtig 
barangoltak eredmény nélkDI. NinCStn a fO
felDgyelőségnek, az ,gazgalóságnak, a minisz
teriumnak oly előszobája, amelyet e szolgálati 
uton be nem jártak, nincs olyan kilincs, 
amelyet számtalanszor meg nem nyomtak, 
hogy a zOrgetkre az ajtó megnyittassék. 
lgérték is mindenDtt, hogy a nyugdijkérdést 
rOvidesen rendezik. De az ígéret csak ígéret 
maradt, valóságra sohasem változott, 

Végre 1903 január havában értesitetle a 
bizoltság a munkástárSJlkat, hogy : Bánovits 
Kajetán lgaz�ató ur O méltósága a keres
kedelmi miniszter ur Ó nagyméltóságAtól 
nyert felhatalmazása alapján k,jetentl, hogy: 
1. A nyugbérintéz91ény befejezett dolog. 
2. A miniszter ur O nagyméltósága meg
engedte, hogy addig is, míg a nyugbérintéz
miny formálisan életbe lép, mindazon mahelyi 
munkások, akiknek megfelelő szolgfüti idejDk 
van s akár betegúgból kifolyólag, akár el
aggott koruknál fogva bdllott munkaképtelen• 
slgllk kOvetkeztében, Onhibájukon kival, 
munkásállásukat elvesztik, a nyugbér-intéz
mény czimén megfelelő ellátásban rkzesDlnek. 
Ó méltósága megengedte, hogy ezen .Dri!m
hirt" kOzOlhessDk munkáslársainkkal, 

Oraltek is a máv. munkáaai e hímek. Oromak 
azouban igen korainak bizonyult, mert csak
hamar be kellett látniok, hogy a nyugdíj 
rendezése még mindig a messze jOvőben 
várat magára. Ugyanis 1903 május 15-iki 
kelettel érkezett a mOhelyfőnOkségek részére 
hivatalos irat az igazgatóságtól, amelyben irva 
van, amint kOvetkezik: .A kereskedelmi 
miniszter ur Ó nagyméltósága a munkások 
és családjaik részére a nyugbér-kérllkt ren
dezni óhajtván", statisztikai adatok /Jsszt· 
dllildsdt rtndt/1 ti. 

A szolgálati ut taposásának ez, az ered-

A kilencvenkét évvel ezelőtt napvilágot látott újság címoldalát azért idéztük fel, hogy ezzel még 
nagyobb nyomatékot adjunk Olvasóinkhoz szóló felhivásunknak: kérjük, még többen irják, ol
vassák és terjesszék a Magyar Vasutast! 

A közel százesztendejeólomba öntött gondolat ma is aktuális: .,a Magyar Vasutas nem magánvállalat, 
nem nyerészkedési czélzattal indult meg" ... , mert ápolni és fejleszteni akarja az összetartás és szervezkedés 
eszméjét. Lehet, hogy az ódon újság lapjai a hosszú évtizedek alatt megsárgultak, de eleink nemes szándékai 
mit sem fakultak: fölhívjuk tehát a vasutasokat, hogy továbbra is támogassák lapunkat, ,11e legyen vasuti 
munkás, ne legyen vasuti alkalmazott, ki e lapra elő ne fizessen. " 

Lehet-e tenni 

valamit? 
Lehet-e tenni valamit a tisztességes 

megélhetés érdekében, 

illetve a tömeges elszegényedés 

és a torzult 

jövedelemviszonyok ellen? 

A bérből, fizetésből és járulékból 

élőknek indított sorozatunk negyedik 

része a 6. oldalon olvasható 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szaksune
zete elnake, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek egy
egy olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szakszer
vezeti tag.1ág érdekeit. 

Az idö múlását - az elmúlt években - az évszakok múlásán 
kivül a rendszeresen és mind sűrűbben megtartott választások is 
jelzik. (,4 demokrácia már csak ilyen!) Szinte hihetetlen, hogy már 
három év telt el azóta, hogy a munkavállalók a MÁV Rt. kilenc 
tagú Felügyelö Bizottságába (FB) először választhattak képvise
löket. A felü�lö bizottsági tagok mandátuma az idén május 31-
én lejár. A MÁV Rt. tulajdonosa és vezetése, a jó gazda módjára, 
a törvényben elöírt választás elökészületeit megkezdte. 

A MÁV Rt. Felügyelö Bizottságába a gazdasági társaságokról 
szóló 1988. évi VI. törvény 13. paragrafusában elöírtak szerint a 
munkavállalók három képviselöt választhatnak. A munkaválla
lói képviselök választási szabályzatát elökészítö MÁV-.JZakbtök 
"salamoni bölcsessiggel" próbáltak a lehetséges .JZereplök kö
zött igazságot tenni. A munkáltatói javaslat .fZerint a háromjelt'Jlt
listán t'Jt-öt névre lehetne szavazni. Az első listára a MAV-nál 
képviselettel rendelkezö szakszervezetek állíthatnának jelölteket. 
A második listán a Központi Üzemi Tanács négy, illetve a Kt'Jz
ponti Munkavédelmi Bizottság egy jelöltje szerepel. A harmadik 
listán pedig a munkavállalók által kezdeményezett - legalább 
háromszáz támogató aláírással rendelkező jelöltek közül - leg
feljebb öt induló személyre lehetne szavazni. 

A csak elsö látásra igazságosnak tünö rendszer viszont messze 
nem szolgálja a választók - a törvény szellemének is megfe/elö 
valódi - érd•keit. Vegyiik sorba a listákat. 

A szakszervezetek által állított lista elfogadhatónak tűnik, de 
szűkíti az egyes szakszervezetek által állított jelöltek bekerlllési 
lehetöségét. 

A Központi Üzemi Tanács és Munkavédelmi Bizottság listája, 
szerintem, testidegen lenne ebben a rendszerben, hiszen a KÜT 
nem felettes szerve a helyi üzemi tanácsoknak, ezért a jelöltállítás 

1 jogalapja is kérdéses lenne. Az üzemi tanácsok működésének is 
ellentmond a jelöltállítás, hiszen az üt-k nem rendelkeznek való
ságos tagsággal. A jelöltek ebben az esetben is valószínűleg szűk 
körböl, a megválasztott üzemitanács-tagokból és megbizottak kö
réböl kerülhetnének ki. 

A törvényalkotó szándékához leginkább a VSZ véleménye áll 
legközelebb: az volna a méltányos, ha nemcsak „preparált lis
ták", hanem mindössze egy szavazólap lenne s az azon .JZerep/ó 
személyek közül lehetne választani. 

A korábbi választás is listás volt, a .JZavazólapo/wn egy-egy 
szakszervezet jelöltjei szerepeltek. Tapasztalataink .szerint ennek 
az volt a hátránya, hogy egy-egy nép.fZeríi személy, ha például a 
lista harmadik helyére kerül, nem a valóságos .JZándélc, hanem a 
választási matematiko szabályai miatt estek ki. Összességében: 
minden „ elöre gyártott" elvek .JZerinti összeállított lista csak el
torzítja a munkavállalók választói akaratát. 

Tudjuk: a demokratikus választások kisebb-nagyobb részben 
e/döfnek a jelölés idöszakában. A jelölés szabályait is tartalmazó 
Választási Szabályzatot hamarosan - a törvény értelmében azt 
az érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve - kell a tulajdonos elé 
terjeszteni. A véleményezés során a VSZ azt fogja képviselni, hogy 
a vasutasok, - az üzemi tanácsi választások rendszeréhez ha
sonlóan - személyre szóló választáson dönthessenek arról, hogy 
kit akamak látni munkavállalói képvise/öként a MÁV Rt. Fel
ügyelö Bizottságában. 

Kollégáim, Szaktársaim! Fontos döntés elött állunk.A Felügyelö 
Bizottság/e/adata a MÁV Rt gazdasági társaság tevékenységének 
elsősorban a gazdálkodásra kiterjedő ellenörzése. Annak ellené
re, hogy a képviselők megválasztásához nincs szigorúan elöírva 
a választásokra jogosultak megjelenési mértéke, bízom abban, 
hogy sok vasutas részt vesz a szavazáson. Valódi demokratikus 
döntést csak a munkavállalók nagy többségének aktivitása bizto
síthat. A"ól nem is beszélve, 
hogy ezen a választáson az is 
eldől, hogy a törvényben biz
tosított jogaik mellett a leendö 
FB-tagok az e/lenörzö testület
ben milyen támogatottságot je
lenítenek meg. 

ISO 9000 Szabványsorozat szerint tanúsított a 
MÁV VASJÁRMŰ KFT ,.r"TÜV� 
Szombathely, Szövő u. 85. G§OOíf� 

u.ality Tel./Fax: (94) 313 - 313 � 
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ÜLÉSEZETT A Z  MSZOSZ ELNÖKSÉGE 

Napirenden a szakszervezeti képzés 
Cél: az állami végzettséget adó oklevél 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége 
(MSZOSZ) tavaly májusi 
kongresszusán, többek között, 
határozat szilletett a szakszer
vezeti tisztségviselők képzésé
ről is. A kongresszusi döntés
ben megfogalmazott célok vég
rehajtása érdekében a szövet
ség oktatási bizottsága előter
jesztést készltett, amelyet az 
MSZOSZ elnöksége április 
harmadikai ülésén megvitatott 
és módositásokkal elfogadott. 

A kongressrus kiemelt feladat
ként jelölte meg a sz.akszervereti 
oktatás-kepzés újraszervezését. 
Az átfogó és rendsreres ismeret
átadás hiánya ma már ·egyre in
kább rányomja bélyegét a szak
srervereti munkára. Az előterjesz
tés leszögezi: .,hatékony érdek
képviseletet ellátni. a szakszerve
zeti stroktúrát korszerűsíteni, a 
szövetségen belüli integrációt erő
síteni, a tagsággal való kapcso
lattartás minőségén javítani csak 
a képzett, szakmailag felkészült 
tisztségviselőkkel lehet. " 

, 

Annak ellenére, hogy a rendel
kezésre álló keretek között mind 
az ágazati szakszervezetekben, 
mind pedig az MSZOSZ-nél is 
folyik képzés, de ennek jelenlegi 
hatékonysága közel sem biztosít
ja azokat a minőségi és mennyi
ségi igényeket, amelyek lényege
sen befolyásolnák a szaksrerve
ret működését. Létrejött például 
és működik a képzési és oktatási 
bizottság, ugyanakkor szövetségi 
szinten legalább kettő-négy föböl 
álló munkaszerveretre lenne szUk
ség a koordinációs és szervezési 
feladatok ellátásában. Különböző 
- főleg nemretközi támogatással 
(KABA Alapítvány, Phare, FES) 
- oktatói felkészítést, számítás
technikai tanfolyamot és kommu
nikációs tréningeket szerveztek 
már az MSZOSZ keretei között, 
de átfogó, rendsreres ismeretát
adásra alkalmas iskolarendszerű 
képzés még várat magára. 

SzUlettek figyelemre méltó és 
hasznos kiadványok, de ezek 
nincsenek igazi hatással a tiszt
ségviselők felkészítésére. 

Ar-bér megállapodást! 
Sándor László, a Magyar Szakszervezetek Országos Szö
vetségének elnöke, Horn Gyula miniszterelnökkel folyta
tott tárgyalásokról tájékoztatta olvasóinkat. 

Elmondta: 1995-ben jósrerivel nem működött az érdekegyezte
tés. A szakszerveretek véleménye srerint a 11 éves folyamatos 
reálbércsökkenés után srerzödést kell kötni az árakról és a bérek
ről, mert további megszorítást nem bír el az ország. Sándor László 
úgy látja: a kormány elfogadja az értékelést, és abban is egyetértett 
a szakszerveretekkel, hogy javítani kell a foglalkoztatáson. Az 
elnök fontosnak tartja, hogy a szociálliberális kormány ne kívülről 
figyelje a munkavállalók kiszolgáltatottságát, hanem a jog eszkö
reivel nyújtson segítséget. A kormányzat és az MSZOSZ együtt
működése jegyében várható a Munka törvénykönyvének megújí
tása is, mert a jelenlegi nem munkavállaló-barát. 

GYÖR-SOPRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

SOPRON LOGISZTIKAI KÖZPONT 
SZOLGÁLTATÁSAI 

• RO-LA-vonatok napi négy alkalommal 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

• HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon naponta 
Magyarország területén el- és felfuvarozás 

• DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAP EST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

• BALKAN SERVICE 
SOPRON - Törökország, Bulgária, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 
• SOPRON-ROTTERDAM 

Magyarország területén el- és felfuvarozással 
• SOPRON-ZAHONY 

Nyugat-Európa-FÁK-országok vm.onylatában 

További információk: 
GySEV Rt. Vezérigazgatóság 

1011 Budapes� Szilágyi D. tér 1. 

Tel.: 201-1782 

A hosszan sorolható gondokon 
kívánt változtatni a szakszerve
reti szövetség elnökségének a na
pokban megszületett határozata. 

Kívánatos lenne - a tisztség
viselő-képzésben is - az 
MSZOSZ, s tagsrerveretei, réteg
szervezetei közötti szorosabb 
együttműködés. A szövetség a jö
vőben is központilag szervezett 
tanfolyamokon látja célsrerünek 
a tagszervezésben részt vevő füg
getlenített tisztségviselők és az ok
tatásban közreműködök pedagó
giai-módszertani felkészítését. 

A feladataikat különböző szin
teken ellátó tisztségviselők rend
szeres oktatásának minden olyan 
formáját támogatta az elnökség, 
amely nem csak az érintettek szak
mai ismereteinek elmélyítését, ha
nem egzisztenciális helyzetük 
megalapozását a jelenleginél job
ban biztosítja. Ennek keretében 
kezdődik meg a köreljövöben egy 
- a tervek szerint közép- és fel
sőfokú állami végzettséget nyúj
tó távoktatási rendsrerü - szak
srervezeti ismereteket is tartalma
zó képzési forma kidolgozása és 
beindítása. 

Az elnökség a központi kép
zés anyagi forrásainak megterem
tése forrásául célsrerünek tartaná 
- a kongressrus által javasolt -
évi egy százalékos többlettagdíj 
össregyűjtését. A célirányos be
firetés és felhasználás egyik ké
renfekvö megoldásának látszik az 
MSZOSZ által alapított Munkás
képzésért Alapítvány számlájára 
befizetni és elkülöníteni az erre a 
célra szánt tagdíjhányadot. Ez te
remthetné meg az alapját a testü
let által támogatott, a szövetségi 
szinten müködö képzési-oktatási 
munkaszervezet létrehozásának 
és működésének. 

Természetesen az MSZOSZ 
elnökségének határozata nem érin
ti közvetlenül az ágazatokban és 
a szakmai szakszervezetekben 
folyó képzési munkát. Ugyanak
kor szUkség lenne arra, hogy kö
zöttük jobb koordináció legyen. 
Például: a szakmacsoportok 
együttesen bíznának meg oktatási 
feladatokat ellátó szakértőket. 

KSZ 

Sztrájk vagy 
megállapodás 

"Sztrájk vag,v, megállapodás?" 
cimmel az Erdeke�eztető 
Tanács munkavállalói oldalát 
hívta kerekasztal beszélge
tésre Friedrich EbertAlapít
vány (FES) és az Egyesület a 
Demokráciáért a Polgáná
gért (EDP) szen-ezet. Szak
szen-ezetünket dr.Márkus 
Imre elnök képviselte. 

A késő estébe nyúló vita vé
gére olyan vélemények alakul
tak ki, mint: a címből a vagy 

szót fel kell cserélni az és-re, 
mert a munkáltatás és a mun
kavállalás eleve hordoz ma�á
ban egy konfliktus szituációt. 
A sztrájk is az érdekvédelmi 
fegyvertár része, törvény biz
tosította jog. Elképzelhető 
olyan helyzet, amikor csak a 
sztrájk segítségével lehet mes.
állapodást kötni; - a sztráJk 
eszköz, nem cél; - a sztrájk
hoz sztrájkalap kell; - a �az
dasági helyzet miatt rendkívül 
szűk mozgástéren belül lehet 
a célokat kitűzni, és a megálla
podásokat aláírni; - tárgyal
ni mindig kell, még egy sztrájk 
alatt is, a tárgyaló asztaltól úgy 
felállni, hogy nincs tovább, 
nem lehet; -kompromis.2.l.un
ra készen kell leülni tárgyal
ni;-a tárgyaló felek a tárgya
lás kezdetén azonos felelős
séggel bírnak, a felelősség ará
nya a tárgyalási magatartás 
függvényében változik; - a 
konnánynak kitüntetett S7.Cre
pe van az érdekeg,:eztetésben, 
a társadalmi megállapodások
ban. 

V.Gy-né 

Mottó: A közlekedésben vagy fegyelem van, vagy baleset, mert a fegyelmezetlenség 
előbb-utóbb balesethez vezet 

,,Egyik szolgálati ág ... '' 
Rendszeres olvasója vagyok a Magyar Vasutasnak. A január 12-i lapszámban ("Ez egy sajátos 
munkáscsoport" cimü cikkben) olvastam, hogy "a mozdonyvezetők néha meghalhatnak, illetve 
börtönbe csukják őket, bárki emlékezhet a pörbölyi balesetre." 

E sorok azt sugallják, hogy a vagy ezeken a szolgálati helye-
baleset után a mozdonyvezető ken szolgálatot teljesítő váltóke-
azért került börtönbe, mert ö volt relölmek nagyobb, mint egy moz-
a mozdonyveretö. donyveretönek, mert nekik 12 

Enyhén szólva ez nem fedi a órán át kell figyelni. A mozdony-
valóságot. A pörbölyi baleset után veretök pedig a 12 óra szolgálati 
a mozdonyve:zetö azért került a idejüket nemcsak utazilssal töltik 
vádlottak padjára, mert nem az ki. (Van például önköltségi út is!) 
előírt sebességgel körelítette meg Egy nagyobb állomáson szol-
az útátjárót. Vétett a Forgalmi Uta- · gálatot teljesítő váltókerelö egy 
sítás ellen. szolgálatban 2 000-3 OOO váltóál-

A szajoli baleset azért követ- lítást végez. Egy állításnál akár 50-
kezett be, mert a váltókezelő a 60 kilogramm súlyt kell megemel-
vágányút-beállításkor nem az elö- ni, és arra kell koncentrálni, hogy 
írtak szerint győződött meg a vál- mikor állítja át a váltót, mert a kap-
tó használhatóságáról. kodás balesethez veret. Itt is óriá-

A kutasi tragédia azért követ- si idegi leterhelés jelentkezik. 
kerett be, mert a sorompót a vo- Nem akarom a mozdonyveze-
nat érkezése előtt nem kezelték, tök munkakörülményeit összeha-
pedig a Forgalmi Utasítás idevo- sonlítani a vonatfékezőkkel és 
natkozó pontja szerint a vonat ér- kocsirendezőkkel, mert az ö mun-
kezése előtt 4 perccel le kellett kakörülményeiket a legtöbb eset-
volna zámi a sorompót... ben a száz év előttivel lehet csak 

Sajnos, elég bizonyíték van összehasonlítani. A bérük pedig 
arra, hogy nemcsak a mozdony- messze a mozdonyvezetők mö-
vezetö kerülhet szembe a tör- gött van, pedig a mostani moz-
vénnyel, hanem minden olyan donyvezetö nem hasonlítható a 
dolgozó, aki a végrehajtó szolgá- gözmozdonyon szolgálatot telje-
latnál teljesít szolgálatot, és az uta- sítő kollégájához. 
sítás vonatkozó pontjait megs:ze- ,,fiz egy sajátos munkáscso-
gi. Srerintem, az idegi leterheltsé- porf', mégpedig olyan, amelyik 
ge egy első és egy második cso- visszaél helyzetével, mert a többi 
portú forgalmi szolgálattevőnek, V,llSUtas rovására szerez előnyt. 

Az anyagosok nagyon fotogének, 
de nem eléggé publikusak? 

A címben szereplő kérdés első részére a vasutasok köz/ll azok tudják a 
választ, akiket már Höflerék átvilágítottak, vagy éppen egy újabb 
átvilágításnak részesei De miért nem publikusak?- erre már nehéz 
választ adni 

Azt gondolom, elsősorban mi, vezetők, vagyunk ezért felelősek, mert a 
még meglévő három vezetői szinten nem eleget beszéltünk. e"ől. Nem 
elég a pécsi szertárfőnöki értekezleten elmondani, nem elég a dunántúli 
(szombathelyiekkel közös) szertárvezetőin szólni és a nagyon ritka orszá
gos fóromon kifejteni a véleményünket (az utóbbi 5 évben ismereteim 
szerint az anyaggazdálkodási végrehajtó munka vezetőinek közvetlen, 
együttes fóromán adható véleményére nem igen volt kíváncsi a legfelső 
szint, és nem csak a KgF Anyagosztály vezetőire gondolok .. .), hanem 
például a Magyar Vasutasban is szólhatnánk a vasutasokhoz, anyago
sokhoz. Mert az utóbbi két évben nem tudnak nekem olyan vasutas újsá
got mutatni, sem a MÁV Rt. lapjai, sem a szakszervezeti lapok közUI, 
amelyben a"ól szólnak, tájékoztatnak milyen eredményeket mutatha
tunk fel mi, szertáriak, anyagosok, egyes régiókban milyen körülmények 
mellett, milyen/e/tételek között, s milyen gondok súlya alatt kell végez
nünk a munkánkat. (Hajlandó lennék kifizetni, az árát ha tudnak ilyen 
lapot részemre eljuttatni!) 

Beszélni kéne a"ól például: az általam hábonís éveknek titulált 89-
94-es években, az anyagbeszerzóinket még készpénzért sem szolgálták ki, 
ha megtudták, hogy vasutas ... Szót emelt-e valaki amiatt, hogy tíz évente 
cserélhefiük szállítójármüveinket hálózati szinten, és még min-dig 16 
éves IFA-kal kell anyagokat szállítani ... Ki tud arról, hogy a pécsi nyug
díjas anyagosok (50-60 ember) majd tíz éve, évről-évre egyszer találkoz
nak, van közöttük olyan, aki Németországból érkezik ilyen alkalomra 
haza ... Mekkorát léptünk a számítástechnika alkalmazásában és abban, 
hogy naprakész legyen a raktári készletet az illetményruha kiszolgálás, 
illetve felhasználóknak napi(!) anyagköltségeket szolgáltassunk költség-
hely-munkaszám mélységig. 

Mi is a VIDOR, a HAPCI vagy aMATERIA számítástechnikai progra
munk? Erről az utóbbiról egy kicsit bővebben kell szólnunk: Nyolc év 
fejlesztői munkájának és részben két nagytapasztalatú raktárvezetönek, a 
gyékényesi Varga Istvánnak és a pécsi Várnai Józsefnek köszönhetjük a 
program alkalmazhatóságát. Nem átallottak a kézi anyagkarlon vezeté
se mellett alkalmazni azt akkor, amikor még a számviteli törvényhez nem 
módosított anyagmozgási bizonylatokat rögzített a rendszer, a pécsi és 
nagykanizsai szertárvezetés örömére. Mi, kanizsaiak voltunk a határozot
tabbak és /994. október l-jétől a nagykanizsai 4 raktárunkban, novem
ber l-jétől a gyékényesi és sió/ oki rak/árainkkal együtt teljes körű rögzí
tést és feldolgozást végzünk. Az /995. Január 25-ei nagykanizsai Anyag
gazdálkodási irodavezetői értekezleten tartott beinutatónkkal és remé
lem, vendégszeretetünkkel, elnyertük a Jelenlevők elismerését és teljes 
támogatását. 1995. július l-jétől a pécsi igazgatóság valamennyi szertá
ri raktárvezetőségén éles adatrögzítés folyik, szeptemberétől a 
vasútigazgatóságon telepített központi gép fogadja telefonmodemes adat
átvitellel a napi (!) feldolgozott állományt, melyről a hó végi zárással, 
számviteli ellenőrzés után, vonalon történik az Informatikai Szakigazga
tósághoz az adatok feljuttatása, a nagygépes rendszer kiszolgálása. Nagy
kanizsa csomóponton a hálózati csatlakozás révén a Vontatási Főnökség 
és Villamos Vonalfónökség 4 terminálon láthatja a helyi és hálózati 
készleteket és saját anyagköltségeiket klJltséghely, munkaszám és cikk
szám mélységig. 

Köszönettel tarlozom a „ csapotomna/c ", a szerlá,fónők.ség WJ/amennyi 
dolgozójának, v_alamint Budosó Attila irodavezetőnlcnek és pécsi baráta
imnak, Szeles Arpádna/c és Varga Lászf óna,k. akik né/Ica/ nem érhett1Jk 
volna e/eddigi eredményeinket. AMATERIA-thasznosításra megvette az 
AKI, az országos osztó.szertárak részére, valamint a 3ZOmbathelyi. a mis
kolci üzletigazgatóságok szertá,főnökségei részére. Az Informatikai Szak
igazgatóság mellett a további négy igazgatóság is hasznosltani ktvánja 
ezt az idén. Talán ennél nagyobb sikerként lclJnyvelhetó el a HAPCI 
illetményruha-nyilvántartó program, amely saját fejlesztéslln/c, annak 
kőszőnhetóen, hogy majdnem valamennyi ruharaktárba szálnúógépet 
telepítettek. 

A ruhaellátás azonban mindenképpen megérdemelne egy további dis-
putát... Fekete István 

a Nagykanizsa Szertárf6n6kség vezetője 

Sajnos, ezt a vezetés is elnézi, 
mert nem vállalja az érdekotköz
tetést. Így kényelmesebb, pedig 
nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a váltókerelők is meg tud
ják bénítani a forgalmat, nemcsak 
a mozdonyveretök. (Példa erre a 
HZ vonalán tartott legutóbbi 
sztrájk.) 

Jó, ha nem feledkezOnk meg 
arról sem, hogy a kemény télben 
a csatát nem a mozdonyveretők 
vívták, hanem a váltókerelők, pá
lyafenntartási, bizt.ber-nél szol
gálatot teljesítő dolgorok. 

E gyík szolgálati ág sem alább
való a mozdonyve:zetónél, erről 
nem jó megfeledkezni senkinek 
sem, mert a dolog egyszer vissz.a
üthet. 

Jobb később, mint soha! 
SEPI 

Ki 

a "potyautas"? 

A Vasutasvilág 1996 márciusi 
számát elolvasva úgy éreztem, 
hogy egy "potyautasnak" ne
vezett szakszervezet vezetője 
vagyok. Az utóbbi időben t6bb 
vasutas újságban nyilatkoztak 
meg az MOSZ vezetői. Ezek 
hangvétele gyakran kioktató, 
felsőbbrendüségtől sugánó. 
Fejemben már a válaszok so
kasága forgott, de meggondol
tam: nem azzal több az ember, 
ha „na most jól megmutatom 
neki" stilusban fogalmaz és 
cselekszik. 

A Vasutasok Szakszervezete 
területi bizottsági titkáraként, és 
nem„potyautasként", öterer kol
légáért érzett felelőségem tudatá
ban, ahol a segédmunkástól kezd
ve a legmagasabb beosztásokig 
van tagunk, kívánom elmondani, 
hogy valamennyi kollégám VAS
UTAS. A körei 50.000 ember 
közül nem csak a privilegizált 
helyzetüket hangoztató moz
donyve:zetö érdekét kell néznem, 
hanem mindenkiét, amelyhez ne
héz., talán kompromisszumok árán 
is vezet az út. Ahhoz, hogy a 
mozdony elindulhasson, vala
mennyi VASUTAS összehangolt 
munkájára szükség van. 

Felelősség, fontosság, büntet
hetőség, egyaránt a mi sorsunk. A 
pályamunkás, állomásfőnök, a 
sz.olgálati fönök számunkra egy
fonna az érdekérvényesítés sze
rint. Nem kívánunk „kirekeszte
ni", mint ahogy sajnos a mai Ma
gyarországon sokszor megtörté
nik. Lehetne beszélni a szalcszer
vezeti szolidaritásról, az 
összvasúti érdekekről, azokról a 
plusz költségekről, melyeket az 
MOSZ megállapodásai (nem a kü
lönböző pénzbeli juttatásokról be
szélek) okoznak a vasút ,egészé
nek. A szakszerve:zeti veretönek, 
ha az nem szemellenzősen - ta
lán előre azért lát - végzi a mun
káját, valamennyi követelésében 
minden lehetséges eredményt és 
következményt figyelembe kell 
vennie. A vasutas sz.alcszervereti 
tagok nem potyautasként, hanem 
az utazóközönséggel való konf
liktusok felvállalásával vettek részt 
az elmúlt sztrájkokban, kollégá
inknak nem adatott meg az a lehe
tőség, hogy bent maradjanak a 
beíróban, vagy a mozdony behú
zott ablaka mög0I figyeljék az eset
leges konfliktusokat. 

A megkötött megállapodás 
"munkabékét'' teremthet, legyen 
ez az idő arra alkalmas, hogy "ren
deiz0k közös dolgainkat" is. A 
vasúti szak.szervezeti mozgalom 
ebben az évben 100 éves. A tor
Z3alkodások nem vetnek jó fényt 
a �om egészérc,és nem utol
SÓ90rb8n más malmára hajthatja a 
vizet. 

Lepesl Zoltán Lásd6 
Vasutasok SzakszervezetePécs 

teÍ11leti bizottság titk6r 
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BEMUTATl(OZIKA VSZ GEPESZETI INTEZOBIZOTTSAGA 

A szakmai érdekvédelem jegyében 
Interjú Pszota Árpád GIB-titkárral 

,,Mi megmaradunk vasutasnak ... '' 

A Magyar Vasutas hasábjain az ebnúlt évben bemutattuk a VSZ területi bizottságait A szakszer
vezeUlnk - az Alapszabály értelmében - szakmai intézóbi zottságokat is működtet, amelyek 
munkájával, eredményeivel és céljaival szeretnénk megismertetni olvasóinkat. Beszélgetó part
nerünk most Pszota Arpád, a VSZ Gépészeti Intézó Bizottsága (GIB) titkára, aki Ferencváros 
Vontatási Főnökség szakszervezeti bizottsága titkáraként egyik kezdeményezóje volt az intézóbi
zottság megalakulásának. 

Az ablakot veri a tavaszi záporeső. Az InterCity hangtalanul suhan, néha pedig meg�II a nyllt 
vonalon. Beletelik két órába, mire elérjük Győr ldllvárosát. Olyan érzésem támad, mmtha már 
Ausztriában lennék, az ipari parkban egymás után nónek ki az új modem szerelőcsamokok. 

Pszota Árpád 

- A MÁV szakági gazdálko
dásának bevezetésével egyidejű
leg, 1991-ben a Vasutasok Szak
szervezete is létrehozta partner
szervezeteit, a szakági tanácsokat 
- kezdte mondanivalóját Pszota 
Árpád. Ezek feladata volt egy-egy 
szakmai föosztállyal való egyez
tetés, hiszen az igazgatóságok he
lyett a munkáltatás alapvető kér
déseiröl (bér és létszámgazdálko
dás) a föosztályokon születtek 
meg a döntések. Nem volt könnyű 
idöszak, hiszen ez az újfajta ér
dekegyeztetés a korábbinál nem 
csak fonnájában, hanem tartalmá
ban is más kihívás elé állította 
szakszervezetünket. Nálunk, gé
pészeknél, még egy tényezö ne
hezítette a helyzetet. 1990 nyarán 
alakult meg a Mozdonyvezetök 
Szakszervezete, amely már akkor 
többleteredményekre törekedett. 
Tagjaink_ nyomására velUk pró
báltuk felvenni a versenyt, ami
hez akkor a VSZ-központ szű
kös (25 százalékos) tagdíjmeg
osztásából nem kaphattunk elég 
támogatást. 1992-re érett meg a 
helyzet arra, hogy az Alapszabály 
keretei között a vontatási és 
kocsiszolgálati alapszervezetek 
elhatározásából és öt százalékos 
tagdíjrészesedéséböl létrehoztuk 
elsöként a Gépészeti Intézö Bi
zottságot (GIB). 

- Hajói emlékszem, ez aklw
riban elég nagy port vert fel nem 
csak szervezeten belül, hanem a 
"VSZ kritikájára" létrejött má
sik szakszervezetek háza táján is. 

- Igen. Sokan arra számítot
tak, hogy mi is egy új szakszer
vezetet akarunk létrehozni. Szü
lettek is ilyen javaslatok, de azok 
voltak köz.öttünk többségben, akik 
úgy gondolkodtak, hogy a vasutas
ság számára nagyobb haszonnal 
jár, ha nem otthagyjuk, hanem 
megreformáljuk a VSZ-t. Nem 
egy új szervezetet akartunk' meg
teremteni, hanem jobb érdekvédel
met. Hellyel-közzel ez sikerült is, 

bár a mozdonyvezetök egy-egy 
orrhosszal néha elöttünk jártak. 
Visszaemlékezve a '94 elötti idök
rc, a GIB nem csak szűken a gé
pészeten belül jelentett új hang
vételt, hanem az egész VSZ-re 
hatással volt. Talán ennek is kö
sz.önhetö, hogy az 1994-es VSZ 
Kongresszuson elfogadott alap
szabály-módosítással szakszerve
zetünk valamennyi szakág mel
lett létrehozta az intézöbizottsá
gokat. 

-Azóta eltelt két év. Szakági 
középszervvezetői tisztségből 
megélve, hogyan értékelnéd ezt az 
időszakot? 

-A kongresszus akkor egyút
tal új elnököt is választott a szak
szervezet élére. A változás igénye 
akkorra már a többségben megfo
galmazódott. Markánsabb érdek
védelemre volt akkor és van ma is 
szükség. Az.óta kiderült: a válto
zásokhoz az első számú vezetö 
cseréje elengedhetetlen, de ez ön
magában nem elég. A tagoknak kell 
eldönteniük, hogy mit akarnak. Ha 
"mozdonyvezetői szintű" érdek
védelemre tartanak igényt, akkor 
ehhez a feltételek nagyobb részét 
nekik kell megteremteniük, például 
a szervezettség javításával és a 
sztrájkképesség vállalásával. Ez 
nagyobb kockázatot jelent, de 
enélkül nem számíthatunk jobb 
eredményekre. 

- Nemrégiben felvetődött a 
VSZ szervezetének hatékonyab
bá tétele. Ennek keretében pedig 
a meglévő két párhuzamos kö
zépszervezeli rendszer (területi és 
szakági) újragondolása. Mi a 
GIB álláspontja e"ől? 

- A szakszervezet a szerve
zeteit kénytelen mindig a munkál
tatói döntési pontok változásához 
ig�tani. Ez így van jelenleg is. A 
MA V stratégiájából kiolvasható, 
hogy milyen szervezeti működést 
valósít meg a munkáltató 1998-ig. 
Bár úgy érzem, hogy a döntési 
pontok még nem kristályosodtak 
ki teljesen. Annyi biztos, hogy 
maradnak szakágak, de azt is látni 
kell, hogy egyetlen országos szak
szervezet sem lehet sikeres terü
leti jelenlét nélkül. Abban biztos 
vagyok, hogy mindenféle válto
zást csak az alapszervezetek, 
azaz a tagok hozzájárulásával sza
bad véghezvinni. A GIB létreho
zása a példa arra, hogy a tagokat 
igenis érdekli a szervezet. Ezt bi
zonyítja, hogy nem csak szavak
kal, hanem pénzzel is támogatták 
a megalakulásunkat. 

A MÁV Rt. terveiben szerep
ló kétszintű irányítás a jövöben is 
a szakági középszcrveknek ad 

' majd nagyobb feladatokat az ér
dekvédelemben. Ez nem jelenti 

Tisztelettel értesftem 
a s1.állft6 vállalatokat, hogy a 

�ZABÓ és FIA Kft.) 
a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gyártó 

SZR-10 múanyag kivitelben 

nemzetk6zileg megfeleli védet� alatt álló 

terméket keszit. 

azt, hogy a területi szervezödést 
fel kellene adni, hiszen számos 
probléma csak regionális szinten 
kezelhetö. Például egy átszerve
zés miatt esetlegesen bekövetke
zö létszámleépítésben érintett 
munkavállalók gondjait a megyei 
munkaügyi központokkal, vagy 
az önkonnányzatokkal kialakított 
kapcsolat nagyban befolyásolhat
ja. De Iehctnek másjellegü felada
tok is. A sztrájk konkrét megszer
vezése is csak területi elven kép
zelhetö el. (Bár korábban felvetö
dött, hogy a csomóponti alapszer
vezeti rendszer például ezt job
ban tudná szolgálni ... ) 

- Végezetül/e/sorolnál néhány 
fontosabb feladatot a GIB céljai
ból? 

- A vontatási és kocsiszol
gálati fönökségeken dolgozó tag
ságunk és tisztségviselöink most 
is azt várják tölünk, hogy a moz
donyvezetökéhez hasonló, vagy 
azzal azonos szintű eredménye
ket mutassunk fel. Ennek kereté
ben szeretnénk végre elérni, hogy 
ne csak a szakmunkások, hanem 
valamennyi (például középveze
töi) munkakör bérbesorolása job
ban fejezze ki a szaktudást, a fel
készültséget és a felelösséget. A 
GIB keretében működő 
kocsiszolgálati tagozat pedig a 
kocsiszolgálati dolgozók koren
gedményes nyugdíjazására fordít 
komoly energiákat. 

-ksz-

Az állomáson már vár Gagna 
Ferenc, a györi vontatási fönök
ség szb-titkára. Egy kicsiny helyi
ségbe invitál, amely pillanatnyilag 
szakszervezeti irodaja. 

- Két évvel czelött választot
tak meg titkárnak - kezdi mon
dandóját Gagna Ferenc-, ám ak
kor nem nagy jövöt jósoltak ne
kem, mondván, hogy a mozdony
vezetökhöz igazolt elödöm távo
zása után szétszéled a Vasutasok 
Szakszervezetének (VSZ) alap
szervezete. Nem így történt. Söt a 
tavalyi üzemitanácsi-választáso
kon mind a 11 üzemi tanács tag 
VSZ-jelöltként jutott be a testület
be. Ez annak ellenére történt így, 
hogy olyan "jelzések" jöttek a ri
vális szakszervezettöl, hogy most 
aztán lemossák a Vasutasok Szak
szervezetét. A vontatási fönöksé
gen a dolgozók száma az elmúlt 
időszakban csökkent, ennek elle
nére az alapszervezet tagjainak 
száma nem változott, vagyis ará
nyaiban nött. Mivel a komáromi 
fütöház is a mi fönökségünkhöz 
tartozik, így közös üzemi tanácsot 
alakítottunk, amelynek elnökévé 
engem választottak meg. Ennek 
ellenére Komáromban önálló alap
szervezet működik, de ez semmi
lyen problémát nem okoz köz.öt
tünk, továbbra is jó az emberi-, és 
munkakapcsolatunk. 

- Hogyan sikerült a szakszer
vezeti taglétszámot megtartani? 

- Talán e-z annak tudható be, 
hogy nálunk mindig történik vala
mi. Nem adunk szakszervezeti 
segélyt, inkább különbözö rendez
vényekre költjük el a pénzt. A leg
utóbbi nönapi ünnepségünk miatt, 

Erő és jogbiztonság 
(Folytatás az első oldalról) 

- Bizonyára befolyásolta választóid döntését, hogy az alapszerve
zetnél jelentős sikereket értél el. 

- A vontatási alapszervezetünk tavaly a VSZ elnöksége által kiírt 
pályázat második helyén végzett. Tennészetesen, ez nem csak az én 
érdemem, a tagság és valamennyi tisztségviselő hozzájárult az elisme
réshez. Jelenleg négyszáz tagunk van, ami a Mozdonyvezetök Szak
szerve-zetét figyelembe véve 58, 7 százalékos, nélkülük 87 százalékos 
szervezettséget jelent. Az összetartásunkat bizonyítja, hogy az üzemi 
tanácsi választásokat 93-ban tíz-egyre, a 95-öst tizenegy-nullára nyer
tük. 

- Külső minosítésekből tudom, hogy az országban olyan egyedül 
álló megállapodás született itt a munkáltatóval, amit akár felsőbb szin
teken is megirigyelhemének ... 

- Nagyon sok konfliktus árán, fokozatosan érlelödött meg mindkét 
félben az igény a kiszámíthatóbb együttműködésre. A tavaly létrejött 
hároméves megállapodás lényege: tiszteletben tartjuk egymás szerveze
ti sajátosságait és müködési szabályait. Ez az érdekegyeztetés alapja. 
Az eddigi tapasztalatok alapján a munkaügyi kapcsolatok rendezetteb
bé és kiszámíthatóbbá váltak fönökségünknél. 

-Aki már járt az irodátokban, annak bizonyára feltűnt, hogy alap
szervezeti szinten egyedülálló .színvonalú technikai felszereltséggel ren
delkeztek. Ezek szerint az szb-nek van mit a "tejbe aprítani"? 

- Azon kevesek közé tartozunk, akik nem csak a tagdíjból gazdál
kodnak. T ennészetesen, egy kis szerencse is kellett hozzá, dc mi idejé
ben léptünk. Az elsö befektetéseinket már 1991-ben megtettük. Eleinte 
csak magasabb kamatokra törekedtünk, de ma már komolyabb befekte
tésekre is merünk vállalkomi. Volt már olyan év, amikor több volt a 
vállalkozási bevételünk, mint a tagdíj. Mindez az szb-tagok bölcsessé
gét is dicséri. A bevételeink jelentös részét infrastruktúrára költöttük. 
Tennészetesen, ennek hasmát szintén a tagság látja, hiszen sokkal 
jobban tudjuk például öket infonnálni. 

- A megválasztásod egyben azt is jelenti, hogy kikerültél a VSZ 
Gépészeti Intéző Bizottságból (GIB). 

-A GIB valóban nagyon fontos volt nekem. Nem csak az.ért, mert a 
vasútgépész technikusi végzettségem is ideköt, hanem az.ért is, mert 
1992-bcn az alapítók között voltam. Személyesen is sokat köszönhetek 
a GIB-nck, mint szervezetnek is, és valamennyi tagjának. Őszintén 
mondom: hiányomi fog az az elhivatottság, ami létrehozta és müködtcti 
ma is ezt a szervezetet. A "gibcsek" még hisznek abban: a munkaválla
lók megértik, hogy szükség van a szakszervezetre. A tisztségviselő pe
dig csak akkor tudja tagjai érdekeit védeni, ha érzi, hogy az emberek ott 
állnak mögötte és támaszkodhat rájuk, ha kell meg is védik ... 

Remélem a tagok egyszer majd felismerik a szolidaritás lényegét: 
fclclösséggcl tartomak egymás iránt. A GIB ma is ezen dolgozik. Ezt a 
szemléletet szeretném a késöbbickben is ápolni. 

-Már csak egy kérdé.s maradt hátra: beszélnél az elképze/é.seidrol? 
- Eszterházy Péter szerint: " ... Az igazság azt követeli

i 
hogy az 

igazságo.st kövessük, a szükség pedig azt, hogy az erőset " Ugy tekin
tem, választóimtól lehetőséget kaptam arra, hogy ezt a smnléletct most 
már ne csak egy alapszcrvczctnél próbáljam érvényesíteni. A munka
vállalóknak ma leginkább jogbiztonságra van szObégOk. A tapasztalat 
S7lClint ennek érvényesítéséhez crörc is szükség van. Ezt az crot csak a 
szakszervezet biztosithatja, és ezt a uakszcrvczetcn ldvolickkcl is cl 
kell tudni hitetni. A munkabéke fenntartáséért partncrségrc törekszem a 
munkáltatóval, cgyüttrn0ködésrc a táisszakszcrvczkkel. Célom: kol
légáimnak. ne kelljen rettcgniOk. sem a munbhclyOkért, acm a mcgélhcté
sOkért, vagy pedig egy sztrájk terhét& ... 

{bránony) 

még sértödés is volt, mert csak a 
szakszervezeti tagokat hívtuk 
meg. Úgy gondolom, ezt vállalni 
kell. Ezenkívül rendezünk labda
rúgó-tornákat, tekeversenyt. Azt 
hiszem, hogy a szakszervezeti 
mozgalomba - az érdekvédel
mem kívül -, az ilyen tevékeny
ségek is bele kell hogy férjenek. 

-Milyennek tartod a szakszer
vezeti információ áramlását? 

Gagna Ferenc 
-Az új infó jobb, mint az elö

zöck voltak. Amikor megkapjuk, 
nyomban fénymásoljuk a saját 
gépünkön, majd szétküldjük, illet
ve kiragasztjuk a faliújságokra. 
Ami a Magyar Vasutast illeti, egy 
kicsit soknak tartom azt a pénzt, 
amit az éves előfizetésért ki kell 
fizetni. Azt mondják a kollégák, 
hogy az 1 százalékos tagdíj fejé
ben megkaphatnánk az újságot in
gyen. 

A mozdonyjavító múltclyben 
10-12 szerelő dolgozik a gépek 
gyomrában elbújva. Nem szíve
sen árulják el nevüket, de az.ért el
mondják, hogy ebben a relatíve 
kicsiny műhelyben végzik cl azo
kat a nagy javítások, amelyeket 
valamikor csak az Északi Jármú-

javító Föműhelyében engedtek 
csak volna meg. 

A kezdö szakmunkások brut
tó bére 20.000 forint körül ala
kul, amelyet a munkások kcvc
sellnek. Felvetésemre, hogy ép
pen Györ az a város, ahol a jó 
szakmunkás válogathat az aján
latok között, az egyik szerelő 
csak ennyit mond: - Mi már 
megmaradunk vasutasnak, mert 
csak a mozdonyokhoz értünk. 
A fiataloknak még érdemes vál
tani, de nekik sem egyszerű, pél
dául azAudinál szigorúbb egész
ségügyi-pszichológiai vizsgála
ton esnek át a jelentkczök, mint 
a vasútnál. Igaz, hogy itt olyan 
körülmények között dolgozunk, 
hogy egyik mozdonyból a má
sikba szereljük be az alkatrésze
ket, de már megszoktuk, mara
dunk. 

A kazánházban néhány söp
rögetö munkást látni, ők a 
salakolók, azok az idénymunká
sok, akíkct csak a tütési szezon
ban alkalmaznak. Itt találhatók 
az országban az utolsó szencska
zánok. Már több elképzelés is 
született az átalakításra, gáztüze
lésre, de pillanatnyilag nincs rá 
elegcndö pénz, másik érv a fej
lesztés ellen, pedig az, hogy a 
salakosok és néhány tütö mun
kahelye emiatta mcgszünnc. Da
ruval emelik fel a majd' 400 ki
lós csillét a kazán torkához, a 
szén úgy folyik be a garatba, 
hogy semmilyen pornyomot 
nem hagy maga után. A régi ka
z.ánban lobog a ttlz. Amikor ki
felé megyek, az clőkészitöbcn a 
salakolók még mindig söprOgct
nek. A por fojtogató. 

Az InterCity Szombathely fc
löl késve érkezik, és a hazai ipar 
fellegvárából, mintegy 10 perc 
eltéréssel indul el. TP 

ÉPÍTÓGÉPEINKKELA BIZTONSÁGOS 
ÉS GYORS KÖZLEKEDÉSÉRT 

MÁVGÉPKFT. 

Ágyazatrostáló gép Ellenálláshegcsztó gép 
Megújult formában, vá1toza11an elkötelezettséggel 

megoldjuk a gondját, 
ha- vasútépítőgépre, 
ha-vasúti gép javításra 
ha-földmunkára 
ha - üzemanyag-szállításra, vagy 
ha - az előbbiekkel összefllggő 
gépbérletre, szolgáltatásra van szüksége. 

Korszerű és megbízható gépparkkal, 1tcll6 

szakértelemmel 
ajánljuk magunkat! 

Keressen és hfvjon bennllnket! 

MÁV Vu6tépit6-, Gépellit6 6s Smlpható Kft. 
Budapest X. ker. K66r u. l/d. 

Tel: 260-04-23 
Fu:260-82-81 
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Mibe fektessük pénzünket? 

Olvasóink kérték: a Magyar Vasutas hasábjain foglalkozzunk pénzbefektetési lehetőségekkel is 
(ne csak a Hámvileli törvény fontosságára hh'juk fel a figyelmet). Az alapszervezeteknek -
éppúgy, mint a magánszemélynek - jó gazda módjára kell forgatni a pénzvagyont. Nem biztos 
példáu� hogy a látra szóló bankszámla a legjobb befektetési mód. A jobb és biztonságosabb gazdál
kodás megteremtéséhez nyújtunk segítséget sorozatunkban. 

Befektetési tanácsadással fog
lalkoi.ó cégek azt javasolják, hogy 
a befektetö ossza három egyenlö 
részre a tökéjét. Az elsö harmad
ból vásároljon állampapírokat, a 
másodikat helyezze el valamilyen 
befektetési alapba, míg a 
harmadikat költse cl a tőzsdén rész
vényekre. Így biztosítva van, 
hogy megfelelö hozamot érjen cl, 
ugyanakkor védve van a befekte
tés elértél1elcnedése ellen is. Ezt 
a módszert azonban csak a na
gyobb tökével rcndelkezöknek 
érdemes követni, mert a különbö
zö befektetési formáknak költsé
ge is van. 

Vegyük clöször az állampapí
rokat. Diszkont kincstárjegyhez 
magánszemély csak brókercég 
megbízása után juthat. Vásárolhat 
egy, három vagy hat hónap lejá
ratú állampapírt. Ezt a formát szin
tén nem érdemes kis pénzzel el
kezdeni, mert az értékpapírügy
nökök felszámolnak egy-négy ez
reléknyi jutalékot, amely nem 
túnik soknak, viszont egy-három
ezer forint a minimális megbízási 
díj. 

A kisebb befektetéssel kalku
lálóknak érdemesebb jegyezni a 
lakossági kincstárjegyeket 
bármilyen futamidövel -, vagy 
hosszú távra - három év - az 
államkötvényt. Az így elérhetö 
hozamok jelenleg évi 25 százalék 
körül vannak. Aki bízik a pénz
ügyi kormányzat ígéretében, an
nak feltétlenül ajánlatos az állam
kötvény, mert Medgyessy pénz
ügyminiszter ígérete szennt 1998-
ra az infláció 10 százalek alá eSlk. 
Viszont az államkötvény-tulajdo
nos még ekkor is az idén beígért 
25 százalékos kamatot veszi fel. 

A különbözö kötvények és be-

fektetési alapok jó hozammal ke
csegtetö befektetési formák. Itt 
nem árt az óvatosság, ezért inkább 
a nagyobb bankok által kibocsá
tott kötvényeket érdemes előny
ben részesíteni. Vigyál.Jli kell a 
sávos kamatozású papírokkal, 
mert a futamidő végén magas ho
zamot ígérök megtévesztik a kis
befektctöt. Ugyanis, ha kiszámol
JUk az átlaghozamot a teljes fu
tamidőre, akkor kiderül, hogy az 
kevesebb, mint bám,elyik fix ka
matozású befektetés. 

Mindemellett, ha mégis a bank
számla mellett tesszük le a vok
sot, akkor is érdemes a számlán 
lévö összeget különböző futam
idöre lekötni. Érdemes a gazda
sági sajtót tanulmányol.Jli, mert 
ezáltal kiválaszthatjuk a legked
vezöbb kamatozású lekötést. 

Legkockázatosabb befektetési 
forma a részvény. Itt meg kell kü
lönböztetni a tőzsdére bevezetett, 
illetve az OTC-piacon (tözsdén 
kívül,) forgó papirokat. Az év ele-

jén kezdődött gyors árfolyam
emelkedésnek köszönhctöen sok 
kisbefektetö nagyobb összeget 
nyerhetett rövid idö alatt. Egy pél
da erre: aki november 30-án jegy
zett 2000 forintért, az most 5000 
forint feletti áron értékesítheti a 
tőzsdén, több mint 150 százalék 
haszonnal. Van cllenkczö esetre 
is példa, hiszen két évvel ezelőtt 
560 forinton lehetett jcgyc:zni, 
amely ma 160-170 forinton forog 
a parketten. Ezek ugyan szélső
séges példák, dc jól mutatják, hogy 
nem árt az óvatosság. A tözsde 
szinte mindenre reagál. Amikor 
Bokros Lajos lemondott, a tözs
deindex 100 pontot zuhant, vi
szont mikor Medgyessy Pétert 
kinevezték, újra visszaállt az ere
deti trend. 

Szakértök továbbra is jósolják, 
hogy a külföldi befektetöknck 
megmarad a vásárlási kedve, ezért 
érdemes még részvényt venni. 

(folytatjuk) 
TP 

Az alapszervezetek gazdálkodásáról 
A Vasutasok. Szakszervezete Elnöksége határozatot ho

zott az alapszervezetek 1995. évi gazdálkodásáról 
A testület megállapitotta: a gazdálkodásra még. most is jel

kmző, hogy bevétekik jtlent8s részét/ ordúják iJnsegélyt1.ő ju
talmazási kiadásokra. Az h-dekvédelmifeladatokra-surájkal.ap, 
propaganda, míiklJdés-továbbra sem fektetnek kelliJ hangsúlyt 
A pén:.fe/ha.su,álásának e:.en módja nem segítette a tagmegtar
tást, tagszervezést A gazdálkodás tekintetébm nem történt szem
liletvá/Jás, így 1996-ra nem sikerüll elérni, hogy az al.apszerve
zdek biztos anyagi alapokon álló, erős érdekvéthlmi szervn.e
tekké váljanak.Az EbiiJJtség fontosnak tartja, hogy a J.sz vala
mennyi tis:tségviseliijének és szervének elsődleges feladata le
gyen a tagmegtartó tevékenység, IIIMlyet e/silsorbdh « szalcsr.er
vezeti tagsággal való szemilyts kapcsolattartás útján kell meg
valósítani 

MÁV VASJÁRMŰ 
Járműjavító 

és Gyártó Kft. 
Tevékenységi körünk: 

- Bz motorkocsi remotorizációja, korszerűsítése, fővizsgája 
Bl.X átalakítása motorkocsivá, korszerűsítése, fővizsgája 

- M 47 remotorizációja 

- 4 tengelyes személykocsi fővizsga 

- Teherkocsi részlegvizsga, futójavítás, fővizsga az alábbi 
típusoknál: Gbgs, Gbs, Tcs, Gags, Lgs, 

- Eas emelt szintű fővizsga, főjavítás 

- Eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi gyártása 

- Vasúti nosztalgia járműjavítás 

- daruk, emelőgépek, emelőszerkezetek vizsgálata, 
javítása, minősítése 

- acél- és alumíniumszerkezetek gyártása, szerelése 

- láng- és plazmavágás, szemcseszórás 

- nagypontosságú fémmegmunkálás forgácsolással. 

•• 

C
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Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./fax: (94) 313-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

, 

Atszervezés bizonytalanságokkal 
A VSZ Anyaggazdálkodási In
téző Bizottsága a szakág kö
zeli íeladatairól és jövőjéről 
szóló vezérigazgatóhelyettesi 
tájékoztatót kezdeményezett. 
A jelenlévő titkári tanács tag
jainak - indokolt aggódó ér
deklődése miatt - a tervnet
hez képest hosszabbra nyúlt. 
Az április 4-én megtartott íó
rumon, amelyet a VSZ elnök
sége támogatásával rendeztek 
meg, dr. Bíró Tibor, a VSZ al
elnöke is részt vett. 

Az elmúlt hónapokban külön
bözö, egymásnak is ellentmondó 
híresztelések keltek lábra, amelyet 
- sajnálatos módon - az egyes 
társ57.akszolgálati kollégák rossz
indulatú megJegyzései k1sértck. 
Emiatt felháborodott és esetenként 
kétségbeesett kérdéseket fogal
maztak meg szertári szakszerve
zeti bizottságok az ország külön
böző helyein. A fórum hallgató
sága választ kért az anyaggazdál
kodási ágazat egy újabb átvilágí-

tásának okaira, valamint arra a kér
désre, hogy miért nem kezdődött 
meg a szakszolgálat átszervezé
se. Szentgyörgyi Tamás vezér
igazatóhelyettes a MÁV Rt. költ
séggazdálkodásának összefllgg6-
seibe ágyazva ismertette és indo
kolta azokat az intézkedéseket, 
amelyek az anyaggazdálkodási 
szakszolgálatra várnak az elkövet
kező másfél-két évben. Kifejtette: 
a szakszolgálat racionalizálására 
készített intézkedéstervezet vég
rehajtását azért halasztották el, 
mert a MÁV Rt. SZMSZ módo
sítása elhúzódott. 

Az érdekképviseleti és érdek
,·édelmi szervezetek által hevesen 
kifogásolt Újabb nyugati cég által 
végzett átvilágításának okaira rea
gálva a vcz.érigazgatóhclycttes el
mondta, hogy nem kcr1llt pénzé
be a MÁV-nak ez az átvilágítás, 
nem sok új adalékokkal szolgál
hattak, a megoldási javaslataikat 
pedig csak részben fogadták el. 

Igéretet tett arra, hogy a "két
lépcsös irányításra'' való áttérés 

átdolgozott változatát rövid időn 
belül véleményezésre átadják a 
szakszervezetnek és a központi 
üzemi tanácsnak. A felvázolt el
képzelés szerint a gazdálkodás
irányítási rendszer (GIR) beve
zetésének idejére - várhatóan 
1998 elejére - 1300 munkavál
lalóra kell lecsökkenteni a szak
szolgálat jelenlegi 1900 ff>s létszá
mát. A szakszolgálatot fclügycló 
vezérigazgatóhelyettes tájékozta
tójában elhangzottak mcgerósitet
tek egy sor előzetes "fél-infonná
ciót". Olyan - sajnos kedvezöt
lcn - következményekkel járó 
ö557.efllggésekrc világított rá, ame
lyekre egyaránt mihamarabb fel 
kell kész.illnic a szakszolgálat ve
zctóinck, dolgozóinak és az ér
dckképviseleti szerveknek. Erre 
való tekintettel az 1B azzal a ja
vaslattal fordult a titkári tanács
ülés résztvevőihez, hogy a hallot
takat a lchetö legrövidebb idön 
belül hozzák az érintett munka
társak tudomására. 

Bánszegi Józser 

VASÚTVONAL SZÜLETIK 

MÉRFÖLDKŐ A HAZAI VASÚTÉPÍTÉSBEN 

Nagy a várakozás 
A magyar-szlovén vasúti összeköttetésről 

A magyar vasúthálózat a múlt 
század nyolcvanas éveitöl kez
dődően a trianoni békekötés 
időszakáig szinte teljesen ki
épült, s európai szinvonalat 
képviselt. Tudomásunk sze
rint, azt követöen napjainkig 
csak a dédei, valamint a 
Sztálinváros-Rétszilas ,·ona
lak rövid szakaszai létesültek. 

A szlovén -magyar vasúti 
összeköttetés tervezett megvaló
sítása ezért olyan örömteli ese
mény. Jó érzés arra gondolni, 
hogy a század második feléböl 
nem csupán a rombolás emlékeit 
hagyjuk magunk után - hiszen 
az 1968. évi közlekedéspolitikai 
koncepciónak több mellékvonal 
áldozatául esett -, hanem „ új 
nemzetközi fövonalal is létreho
zunk" - mondotta Nagy Béla, a 
KHVM Vasúti Közlekedési Fő
osztályának helyettes vezctöje, 
aki a munka clökészitésérc alakult 
tárcaközi bizottság koordinátora. 

A hazánkkal szomszédos álla-
mok közül egyedül Szlovéniával 
nem épült ki vasúti kapcsolat. E 
hiány pótlása mindkét fél alapve
tő érdeke s fontos feladata. Ma
gyarország számára a tengerpart
ra jutás kedvezöbb feltételei te
remtődnek meg, míg a szlovén fél 
az európai vérkeringésbe kapcso
lódhat be általa. A vasúti szálli
tásban a kikötök kiemelt szerepet 
játszanak. Jelenleg az Adriára irá
nyuló forgalom menetidejének le
rövidítését nagymértékben akadá
lyozz.a, hogy a vonal Horvátor
szágot átszelve, ham,inc kilomé
teres távolságon belül két határ
állomási érint. Ez az állapot Eu
rópában példa nélküli. Az össze
köttetés megvalósításának ügyé
ben a két ország közlekedési mi
niszterei 1994-ben írlák alá a 
szándéknyilatkozatot. Elkészült 
azóta az EBRT által finanszíro
zott megvalósíthatósági tanul
mány, majd megtörtént annak vé
leményezése és értékelése. A kap
csolat közel 50 kilométer hosszú 
pályaszakasz építésével ,megte
remthető. A nyomvonal tekinte
tében több alternatíva vetődött fel. 
A Szombathely-Szentgotthárd 
útvonal egyrészt a térségben élök, 
valamint a természetvédők heves 
tiltakozása, másrészről a meglé
vő vasúti pálya elavult volta miatt 
hiúsult meg. Emellett a vonal át
épitése a terepviszonyok folytán 
tetemes füldmunkával járna, s a 
nagysi.ámú, de kis teherbírású híd 
cseréje tovább emelné a beruhá
zás költségét. Az őrségi variáns, a 
Rátót-Zalalövő-Bajánsenye 
vonal hasonló okokból esett ki a 

rostán. Végül a Zalalövö
Ba1ánsenye Hodos--Mura
szombat változat maradt életben. 

Zalalövötöl az országhatárig 
hiányi.ó 22 kilométeres új szakasz 
vonalvezetésében született elő
sror egyezség. Zalalövőtől azon
ban a fövonal Kórmend---Szom
bathely, illetve Zalaegerszeg irá
nyából is megközelíthctö. A vá
lasztott utóbbi megoldás Vas és 
Zala megyék önkormányzatai 
között konfliktust idézett clö. 
Nagy Béla hangsúlyozta, hogy az 
új vonal európai hálózatba kap
csolásának ügyében nem a megyei 
érdekek domináltak. A döntés hát
terében kizárólag a múszaki beil
lcszthetóség, valamint a finanszi
rozh atóság szempontjai álltak. 
Zalaegerszeg állomás tehcnnente
sítése és a tranzitszállitás zavarta
lanságának biztosítása érdekében 
Zalaszentivánon három darab cl
kerOlö1 úgynevezett deltavágány 
épül. Igy a meglévö vonalsza
kaszból csupán a Zalalövő-Za
laegerszeg közötti részt szüksé
ges felújítani. 

A szlovén vasúti kapcsolódás 
a magyar oldalon három fázisból 
tevődik össze. A tárgyalássoro
zatot irányító tárcaközi bizottság
ban a közlekedési szal1cr01ct mel
lett a pénzügy, a belügy (határál
lomások létesítése okán), az ipari 
és a füldmüvelési (nagy szállitók
ként) minisztériumok is képvisel
tetik magukat. A feladat sokrétű
ségéből adódóanjogi, pénzügyi, 
müszaki és határállomási albizott
ságokban folyik a részletes elem
zö munka. A föosztályvczetö-hc
lyettes meglátása szerint - opti
mális ügymenetet feltétczve - az 
idén decemberre a minden fóru
mot megjárt, s engedélyezett tcrv
dok1.1mcntáció, valamint a beruhá
zás pénzügyi fedezetének kon
cepciója egyaránt elkészül. A jövő 
év márciusa táján - az időjárás 
fllggvényében - megkezdödhet 
a kívitelezés, mely az elképzelé
sek alapján másfél esztendeig tart 
majd. Bár a vonalszakasz villa
mosítására nem nyílik még lehe
tőség, a tervez.és során ezen -
később minden bizonnyal meg
valósuló - 0tem szakmai kritéri
umait is figyelembe vették. 

Az új nemzetlcOzi ffivonalon az 
Ozembe hclyez.ésc után várható
an évi 2,5-3 millió tonna áru s:zAl
litására lesz lehetőség, növelve a 
MÁV bevételét. A szakértök szá
mításai szerint az építési költsé
gek cirka 15 esztendő alatt térül
nek meg. A beruházási munka ide
je alatt azonban a térségben meg
nő majd a vaspálya vonZÁSköré-

be tartol.Ó szakmák iránti igény, s 
a vonalszakasz üzemeltetése is 
növeli a betölthetö álláshelyek 
számát, azaz a térség foglalkozta
tási helyzete átmenetileg javulni 
fog. Az érintett falvak köz.össégei 
hogyan viszonyulnak a vasút 
szomszédságának gondolatához? 
Hajdan - különösen a század
előn - a települések versengtek 
azért, hogy a sínpárok a 
közelükben haladjanak. De ma
napság annak örülnek-e, hogy ál
taluk az európai közlekedés vér
keringésébe kerülhetnek, avagy 
csupán a kertek alatt dübörgő sze
relvények hatását érzékelik? Nagy 
Béla tapasztalatai szerint az em
berek - minden Ott, amerre jártak 
- nagy várakozással tekintenek 
a lcendö vasút építése elé. Bár a 
vonalszakasz elsösorban áruszál
lítási feladatok ellátására lesz hi
vatott, a régiók köz.ötli közleke
désben a személyszállítást is szol
gálni fogja. Az országon belüli 
összeköttetés kedvezőbb lesz. 

A vonalvezetés körzetében lévó 
helységek polgármesterei a kö
zelmúltban elsö kézből kaphattak 
tájékoztatást a pályaépítési elkép
zelésekről, s annak települési von
zatairól. A vasút mint közlekedé
si fonna népszerúségét a k0lön
bözö körökből származó kezde
ményezések híven tükrözik. A 
rendszerváltás idején elemi erő
vel tört fel a hajdan e/szakított 
vonalak újraegyesítésének óhaja 
az országhatár minden irányából. 
Sajnos, az államkassza az ilyen 
kívánalmak finanszirozására nem 
képes, de amennyiben a határ 
menti térségekben befektető tűnik 
fel, a minisztérium szakmailag tá
mogatja a megvalósítást. 

Rengeteg olyan panaszlevélröl 
tudunk, amelyekben sérelmezik, 
hogy pár kilométer hosszú pálya
szakaszt miért nem képes meg
építtetni a tárca. Sokan nem gon
dolnak arra, hogy a régi vicinális 
vasutak nyomvonalvezetése, ív
sugarai stb. nem felelnek meg a 
mai kor követelményeinek. To
vábbá az elhagyott pálya töltései
nek környékét már szinte minde
nütt körülvették építményekkel, 
benőtte az élet, s így nem hasmo
síthatók. S akkor még nem esett 
sm a határőrség és vámhivatal le
telepítéséről. Az újjáélesztés Ogyc 
tehát a köztudatban rejlő elgondo
lásoknál lényegesen ÖSSl.etettebb 
folyamat. 

A megszülető magyar-szlovén 
kapcsolat viszont mérfüldkövct 
jelent a XX. századvégi hazai vas
útépítésben. 

-ódri-
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- NEVELOOTTHONOK -

A Magyar Államvasutak-a szegénység llinygere & a IIOl
gálat ellátása teremtette igény alapján - már a milt lá
zad végén létrehozta első gyennekintézményeit. Az évszá
udos m<.iltra visszatekintő nevelőotthonok a történelem 
során mindig megblzbató támaszt ny<.ijtottak a 
vasutascsaládoknak. A MÁV Rt a gyennekintézményeinek 
működtetésére létrehozta a „Vasút a gyennebkért" Alaplt
ványt. ReméljOk az alábbi tudósltásunkkal is hozzájárul
hatunk az adakozni súndékozók táborának szélesUéséhez. 

Kaposvári márciusi ifjak 
„ Trombita harsog, dob pereg/ Kész a csatára a sereg" -szólt a 
hang,zórókbó� és a „diáksereg" felkészOlten várta az Onnepeket 
Kicsik és nagyok mozdultak a hivó szóra, melyet a Diáktanács 
(DT) juttatott el nemzeti OnnepOnk előtt a„ Vasút a gyermeke
kért" alapltvány kaposvári diákotthona általános iskolásaihoz. 

Az időjárás is velünk „ünnepelt", ugyanúgy, mint 148 évvel ezelőtt, 
havas eső próbálta ki az ifjúság türelmét. A fiatalos hév azonban legyó
z.ött minden akadályt: esőt és feladatot egyaránt. A szervezők (a DT 
tagjai és Löczi Ferencné segítő tanár), valamint Markó Krisztina törté
nelem sz.akos kolléga sokféle feladattal várták a gyerekeket. Gerendán 
átkelve, pikádóval és labdával célozva, kötelet mászva - amelyben 
nevelőik is segíthettek - bizonyíthatták, hogy méltóak a márciusi if
jakhoz. Az elméleti feladatok is rengeteg játékot rejtettek: dallamot is
mertek fel kottáról, és énekelték is azonnal: ,Most szép lenni katoná
nakf'. Mellé számtalan ismert dalt gyűjtöttek még a korszakból. Má
sutt csákót hajtogattak a honvédeknek, sorolták a márciusi ifjak vezére
inek nevét, az események helyszíneit, s eljátsz.ották, hogyan képzelik 
el az akkori fiatalok találkozásait. Felidézték a Pilvax-beli versbemuta
tót, s Petőfivel együtt esküdtek: ,, ... rabok további Nem leszünk!" A 
feladatok sora rajzok kész:ítésével fejeződött be, mely munkák még 
láthatók a Diákotthon híradóján. 

Március 15-i játékos visszaemlékezésükkel a kaposvári 
vasutasgyerekek bizonyították, hogy „ a nemzet talpköve nemcsak a 
tiszta erkölcs, hanem a föld is, s rajta a magyar nép" (Eötvös). 

Lóczi Ferenc 
igazgatóhelyettes 
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MŰVELŐDÉS-SZABADIDŐ 

Kulturális élet 
Nagykanizsán 

Mozgalmasan telt a nagykani
zsai Kodály Zoltán Vasutas 
Művelődési Ház idei első ne
gyedéve. 

A farsangban egymást követ
ték a vigalmak. Az állomás és a -
pályagazdálkodásicsaládi estjén 
fellépett Csepregi Éva és Farkas 
Bálint. A zenét a ,,DALMA", a 
mozdonyvezetökből álló zenekar 
szolgáltatta. Ezután a mozdony
vezetök, a vasutasóvoda és a reiki 
klub rendezett télüzö bált. A 
MÁV-nyugdíjasok és a Kertba
rát-kör jelmezes - fánkver
sennyel egybekötött -vigalma 
szintén említést érdemel. 

A Várótermi Tárlat-sorozatban 
az erdélyi-vargyasi festett bútor, 
a vert csipke és népviseleti, vala
mint a kézműves kiállítás egya
ránt nagy érdeklödést keltett. 

A személyiségfejlesztö tanfo
lyamot egy csipkeverö klub be
indulása, valamint a vasutas kert
barátok sz.ámára szerve:zett nö
vényvédelmi tanfolyam követte. 

A Pécsi Vasutas Művelödési 
Ház által s:zerve:zett ,,.Józ.sef Atti
la Szavalóverseny" területi vetél
kedöjén az első fordulóban az in-

tézmény által indított versenyzö 
lett a győztes. A nemzetközi 
FlSAICkiállitá.sra, valarninta 150 

éves a vasút alkalmából rendezett 
képzőművészeti kiállításra az in
tézmény 3 vasutasfestőt neve:zett 
be. Terveik köZőtt s:zerepel egy 
tennés:zetgyógyászati tanfolyam 
is. 

A vasutasnap alkalmából -a 
müvelödési ház működése 50. év
fordulqjára-rende:zvénytörtént> 
ti kiállítást terveznek. A vasúttör
téneti klub kutatásai alapján· az 
intézmény megjelenteti a Vasúti 
Évkönyv, Nagykanizsa 1996 
cúnű kiadványt, amely a korábbi 
kiadvány folytatásaként képes 
epizódokat köz.öl a nagykanizsai 
vasút történetéből, és pillanatké
pet nyújt a város vasúti jelenéből. 
Belfüldi és külfüldi kirándulás is 
szerepel a nyáreleji programban. 

Hétvégi napokoo az Old 's Klub 
és a DESPERADÓ Klub rendez
vényein sok száz fiatal talált ott
honra. 

Hetente két alkalommal könyv
tár áll az olvasók rendelkez.ésére 

Mónai Zsuzsanna 
igazgató 

VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓK 

Vetélkedő és országos 
találkozó 

A Vörösmarty Mllvelódési Ház 
Természetjáró Baráti Köre és 
az MVSC természetjáró szak
osztálya a „150 éves a Magyar 
Vasút" jubileumi rendezvény
sorozat keretében három rész
ből álló országos találkozót 
szervezett február 24-25-én 
Miskolcon. 

A rendezvény játékos szellemi 
vetélkcdövel kezdődött. A MÁV 
Rt. Vezérigazgatóság, a Budapes
ti Üzletigazgatóság, a Debrecen 
Üzletigazgatóság, a szobi, a szol
noki, a györi és az MVSC 4 fős 
csapatai 12 feladatot kaptak Ko
vács László játékvezetőtől. Szí
nes, fordulatos „összecsapás" 
után hirdetett eredményt a 3 tagú 
zsúri elnöke, Mányai Miklós, a 
MÁV Rt. Vezérigazgatóság Sze
mélyügyi Főosztály osztályveze
tö-helyettese. 

Győzött a győri - Szabó l�t
ván, Szabó Istvánné, Németh Ar
pád, Temesi Ödőn - összetételú 
csapat, az MVSC - Szőgi La
jos, Csornai Béláné, Bodon 
Lászlóné, Karczag Tamás - és 
a Budap,esti ŰzlC?tigazg�tóság -
Óvári Arpád, Ovári Arpádné, 
Bódy Gabriella, Heincz Szilvia
versenyzői elött. A dobogósok az 
ajándékcsomagok mellé UdUlőbe
utalókat kaptak, amelyeket 

Mányai Miklós, Gávay Pál, a 
MÁV Rt. Miskolci Üzletigazga
tóság igazgatóhelyettese és 
Szabóné Nagy Julianna, a Vörös
marty Múvelődési Ház igazgató
ja adott át. 

A kisiskolásoktól a nyugdíja
sokig minden korosztály képvi
seltette magát a következö ,.for
dulóban", a hagyományos bakan
csos bálon is, amelyet az Rt. 
Tánc-studió színvonalas músora 
és tombola is színesített. 

Vasárnap reggel különvonattal 
utaztak a vasutas tennészctbará
tok a I.ÁEV kiliárú végállomásá
tól Mahócáig. Erre a LOKO „Kis
vasutak nyomában" túramozga
lom keretében került sor. A 72 
résztvevö három útvonal közUI 
választhatott a verőfényes téli idő
ben. Egy részUk a Mahóca kör
nyéki tanösvényeken tett sétát. A 
l O kilométeres út végén 
Lillafüreden szálltak újból kisvo
natra. A legbátrabb tennészetjá
rók pedig Farkasgödör, Buzgó
kő, Örvénykő, Szentlélek felke
resése után a Garadnától a másik 
szárnyvonalat is beutazta. 

A több generációt megmozga
tó, pozitív visszhangot kiváltó 
országos találkozó résztvevöi kel
lemes emlékekkel távoztak Mis
kolcról. Kovács Attila Gábor 

VASUTASSPORT 

Tavaszi f ocirajt 
A labdarugó NB L tavaszi nyi
tányában a három vasutascsa
pat közül a BVSC-Dreher az 
első, a DVSC-Epona a negye
dik, núg a Haladás VFC kieső 
helyről rajtolt A három csapat 
háza táján arról érdeklódtOnk, 
hogy a szakvezetők mit várnak 
a csapatoktól 
Haladás-VFC 

Szombathelyen, a téli időszak
ban, a klub anyagi helyzetének 
rendezését tartották a legfőbb cél
nak. Emiatt új játékosok igazolá
sára kevés pénz maradt. Úgy hír
lik, hogy eMek ellenére nagyon 
sok próbajátékos megfordult a 
klubuknál, de mindössze csak né
gyet sikerült szerzödtetni. Kiss 
Péter a Fradiból, Varsányi a 
Pannalatból, egy színes bőrü lab
darugó pedig Hollandiából érke
zett. A negyedik játékost a me
gyéből, egy alsóbb osztályú csa
patból igazolták. Mihalecz István 
vezctöcdzónek az volt a feladata, 
hogy a tavaszi idényre jó szelle
mú, küzdőképes csapatot alakít
son ki. A hangulat jó. A szakve
zetők bíznak az NB l-ben mara
dásban. 

DVSC-Epona 
A debreceni sportvezetők úgy 

vélekednek, hogy Garamvölgyi 
Lajos vezetócdzó tanítványai jól 
felkészültek a bajnokság folyta
tására. Megnyugtató számunkra 
az is, hogy a csapatból, a sok kérő 
ellenére sem távorott senki. Pe
dig a válogatott játékosokért, el
sősorban Sándor Tamásért, 
Dombiért, de a többiekért is, a 
Fradi tekintélyes összeget ígért. 

Erdei Zoltán klubelnök 
örömmel újságolta, hogy sike
rült együtt tartani a csapatot. 
Érkeztek új játékosok is Delr 
recenbe. A Békéscsabától pél
dául kölcsön kapták Csató 
Jánost, Nyíregyházáról pedig 
Bagoly személyében tehetsé
ges támadó köz.éppályást iga
z.oltak. Debrecenben dobogós 
helyez.és és nemzetközi kupa
s:zereplés a cél. 
BVSC-Dreher 

A Szónyi úton bizakodó a han
gulat. A csapat kemény alapozás 
után ciprusi túrán vett részt, ahol 
Egervári Sándorveretóedzö irá-

MÁVTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 
§a" 

(Ú · \�) A MÁV 100 százalékos tulajdonú 
� 1 // 

-� · vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
-Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása 

egész Európában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar export, import, 

tranzit viszonylatokban Ukrajna és FÁK-országok 
területére, illetve az azokat tranzitban érintő szállítmányok 
esetén fuvardíj-költségviselés az említett sz.akaszokon. 

-Saját képviselet Európa legnagyobb szárazfüldi 
,,kikötőjében", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

-Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíj-kalkulációk készítése, hivatalos okmányok 

kiállítása, szükséges szállítócszköz.ök megrendelése, 
közreműködés a vámkezelés során. 

- Köz.ös vállalkozások Ukrajnában és Olasz.országban. 
Telefon: 269-1324 

Postacím: 1368 Budapest, Pf.: 153. 

nyitásával folytatták a felkészü
lést. Mint ismeretes, az őszi baj
nok két tehetséges fiatal labdarú
góval, az olúnpiai válogatott Dár
daival és a Kazincbarcikáról iga
z.olt Komlósival erösödött. A volt 
pécsi középpályásért három j áté
kost - Kovácsot, Vemert, és  
Marozsánt - adtak kölcsön a 
Mecsek aljai csapatnak.Mezey 
György szakosztály-igazgató az 
elsö hely megőrzését, vagyis a 
bajnokság megnyerését várja a 
csapattól. Hasonló eredményt vár 
a magyar kupában. A jó s:zerep
lés a feltétele annak, hogy ősztől 
valamelyik nemzetközi kupában 
indulhassanak. 

A BVSC-Dreher bajnokesé
lyesként rajtolt. A lapzártáig le
bonyolított négy fordulóban két
szer gyöz.ött és két döntetlent ért 
el. Elzel pontjainak a számát 
nyolccal növelte. A Haladás is 
megtáltosodott. Négy mérköz.és
ből a vasiak is tíz pontot szerez
tek. Ez rendkívül jó teljesítmény, 
his:zen az őss:zel, az egész idény
ben csak kétszer győztek és mind-

Birkózás 
Szabad- és kötöttfogású egyéni 

orszÍlgos birkózó bajnokságot ren
deztek február utolsó és március 
első hétvégéjén a Pest megyei 
Tökölön, illetve Szegeden. A 
BVSC birkóz.ói mindkét fogásnem
ben indultak. Három bajnoki ara
nyat szereztek és kötöttfogásban 
több értékes helyezést értek el. A 
szabadfogásúak mezőnyében in
duló két válogatott, ÓVári László 
( 48 kg) és Dvorák László (82 kg) 
szerezte meg a bajnoki címet. A 
kötöttfogásúaknál nagyon hiány
rott a válogatott Takács Ferenc, 
akit a sérülése akadályozott meg 
abban, hogy szőnyegre lépjen. 
Ebben a fogásnemben Majoros 
István (51 kg) nyert bajnokságot. 
Ancsin (100 kg) a második, 
Czifferszky (68 kg) a negyedik, 
Simita (82 kg) az ötödik, Balog 
(130 kg) ugyancsak az ötödik he
lyen végzett. Március végén Bu
dapesten rendezték a Birkózó 
Európa-bajnokságot. A BVSC 
három válogatottja, Óvári, Dvorák 

, és Majoros közül Dvorák ezüst
érmes lett és biztosította helyét az 
Atlantai Olimpiára. (vf) 

össze tíz pontot gyűjtöttek. A 
D VSC-Epona rajtja sikertllt a leg
rosszabbul. A Loki kétszer vere
séget s:zenvedett, egyszer gyöz.ött 
és egyszer döntetlenre játszott. A 
Szónyi úti vasutasrangadón is alul
maradt a BVSC-Dreherrel szem
ben. Igaz, hogy az idény vége még 
mess:ze van. Az elvesztett ponto
kat azonban már nem lehet pótol
ru. 

Visi Ferenc A győztes győri csapat munka közben 

, , , 

KESZENLETIDEJERE 

Az 1996-os esztendő egyik legfontosabb érdekvédelmi feladata 

Vízszintes: 3. Megíejtendö 
(Folyt.: függ.!.) 10. Reichstagban 
van. 11. Szabolcs megyei község 
... matolcs. 12. Nagytestű vándor
madaram. 14. Tórium. 16. Körül
belül. 18. Elmegyek.22. Égtáj. 23. 
Sroba jelzője lehet. 25. Véradó 
(latin). 26. Katonai egység. 28. 
Szabászati szerszámot. 30. Elit 
katona. 31. Rádium. 32. Ybl pá
ratlan betűi. 33. Fiú része. 34. Téli 
sport. 35. Latin Erosz. 37. Női 
név. 38. Tyúkanyó mondja. 40. 
Női név becézve. 41. Nagy esés. 
43. Rendörségi felügyelet alatt. 
44. Tanítóképzö. 45. Kés jelző
je. 46. Francia író. 48. Eljáró fele. 
50. A padlót súrolta. 55. Megfej
tendő. (A függ. 17. folytatása.) 

Függőleges: Megfejtendő. 
(Folyt.: vizsz. 3.) 2. Megvalósí
tottuk. 3. Képes volt cipelni. 4. 
Váci (keverve) 5. Áztat közepe. 
6. Ború egynemű betűi. 7. Rob
banóanyag röv. 8. Kettős betű. 9. 
Nem kevés. 13. Megíejtendő. A 
függ. 17., vízsz. 55. befejezése. 
15. Haza. 17. Megfej tendö. 
(Folyt.: vízsz. 55. és függ. 13.) 
19. Vodkában van. 20. Férfinév. 
21. ... Marianna. 24. (Könyvet) 
ajánl (-ék). 27. Azonos mással
hangzók. 29. (francia) szerelem. 
33. Fűszernövény. 36. Poros 
elem része. 39. Angol egy. 42. 
Kaszás része. 47. Olga László 
Zoltán. 49. Fegyvert használ. 50. 
Tagadó m,, 51. -ban, -ben (la
tin). 52. Köd egynemű betűi. 53. 
Személyes névmás. 54. Arc ré
sze. 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 
r"I

Á -

10 11 ... 

12 13 14 115 16 17 
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1::17 38 �9 40 

41 142 43 
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Megfejtés 
A márciusi második számban megjelent keresztrejtvény 
megfejtése: 
„Nemz.etünknek mindig az volt az egyik hibája, hogy vagy 
nem bízott magában, vagy elbízta magát ... " Széchenyi. 
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Dr. :\-1árkus Imre, a VSZ elnöke rovata 

Mit jelent május elseje a természetnek? 

XL. évfolyam A V AStrrASOKSZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1996. ÁPRILIS, MÁSODIK SZÁM 

A természetnek a tavaszt, a megújulást, a 
reményt, a kikeletet jelenti. Megváltozik az 
emberek hangulata, jobb kedvük lesz még 
akkor is, ha ma gondok tornyosulnak a 
munkavállalók feje felett. 

MIT JELENT NEKÜNK MÁJUS ELSEJE? 
Május elseje mit ad a munkavállalók

nak? Erőt, megújult erőt, és számos meg
oldásra váró új feladatot. Május elseje 
összefogásra szólítja a munkavállalót 
azért, hogy biztosabb legyen a munkahe
lye, kiszámítható legyen a bére, hogy a 
családjával megélhessen, valamint biztos 
kenyere legyen. 

Tirpák Józsefné 

vizsgáló fökalauz, 
Miskolc 

..... A munka ünnepét általában 
munkával töltöm. Néha a::onban 
kimegyek a majálisra kicsit ki
kapcsolódni. Kár, hogy erre nincs 
elég időm ... " 

Beninczki Istvánné 

Vasutasok Szakszervezete 
Központja 

" . . A felvonulásra ma sokan 
emlékeznek úgy, hogy kötelező 
mit. pedig senkit sem kényszeri-
1ettek a részvételre. A május 
elsejei programok erősítették az 
emberek összetaHozását, Abban 
az időben talán sokkal több jó lwl
lektfra létezett. mint ma ... " 

Ferenczi Mihály 
tolatásvezető, 

Budapest Ferencváros 

-

.-

... ' 

" ... A rendszerváltás előtt eg_i: 
hargitai kisvárosban. Székely
keresztúron éltem. Kellemes em
lékként él bennem, hogy az ottani 
zenekar tagjaként. mint nagydo
bos már kora reggel ró/luk az 
utcákat, zenével köszöntve a 
munka ünnepére ébredő embere
ket ... " 

Majális a ligetben 

Darvas Attila 
kocsivizsgáló, 

Budapest, Nyugati pu 

" . . . Május elsején dolgozom: 
dupla pénzt kapok ... " 

Balogh Katalin 
raktárkezelő, 

Nyugati Szertárfőnökség 

..... Örülök, hogy ma már nem 
kötelező a/elvonulás, ezéH is szí
vesebben ,·eszek részt a ceglédi 
majálison ... •· 

A rendszerváltás óta, az összefogásra 
van a legnagyobb szükség ebben az or
szágban, mert enélkül a bérből és fizetés
ből élő dolgozók a családjuknak nem tud
nak elfogadható megélhetést biztosítani. 
Ezért kell erősíteni a szolidaritást a mun
kavállalók között. Dolgozzon bárki íróasz
tal mellett, vagy legyen lakatos, ha nincs 
meg közöttük a szolidaritás, ha nincs kel
lő egység, érdekét sokkal nehezebben tud
ja érvényre juttatni. 

Össze kell tehát fognunk. Közösen kell 
kiállnunk a jogos érdekeink megvédése 
mellett. Nem félhetünk, nem lehet megal
kudnunk, nem szabad a háttérbe húzód
nunk. Le kell győznünk a megosztottságot. 
Az összefogás legyőzhetetlen erőt sugároz. 

Rangot kell szereznie a munkavállalónak 
a politikai hatalom és a munká.ltató előtt. 
Ne születhessenek meg olyan döntések 
ebben az országban, amelyek a munkavál
lalók számára hátrányosak. Ne fordulhas
son elő az, hogy a dolgozók a véleményü
ket hiába mondják el. 

Végezetül nézzünk szembe önmagunkkal 
is. Tegyük fel a kérdést: mit jelent a Vas
utasok Szakszervezete tagságának a má
jus elseje? Küzdelmet a szakma rangjáért, 
a vasút megmentéséért. Harcot egy igaz
ságosabb - a végzett munká.t elismerő -

bértarifáért. Hadjáratot a jogtalan elő
nyök megszüntetéséért. S nem utolsósor
ban azt is jelenti nekünk a május elseje, 
hogy meg kell erősítenünk sztrájkképes
ségünket. 

Kollégák! Közös tehervállalással ered
ményesebbek lehe-
tünk, biztosabban 

L 
h 

védhetjük közös ér- 1 
� tékeinket. Ez május 

elseje üzenete. 

, , ,, 
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Vita a VET-en 
A MÁV Rt.-vel folyó érdek
egyeztetó tárgyalások egyik 
!�fontosabb fóruma a Va,súti 
Erdekegyeztetó Tanács (VET), 
ahol a munkáltatót a vasút fel
sószintű nzetói, a szakszer
,·ezeteket pedig az általuk ki
jelölt delegációk képviselik. Itt 
születnek a megállapodások 
a munkavállalókat érintó leg
fontosabb kérdésekben (példá
ul a kollektív szerzódés köté
se, módosítása, bérezés, foglal
koztatás szabályai stb.). A dön
tésekhez a munkáltató és a 
reprezentatív szakszervezetek 
egyetértése szükséges. 

A munkavállalók érdekeinek 
kellő súlyú képviseletét, sajnos, 
több esetben akadályozzák a szak
szervezetek közötti nézeteltéré
sek, amelyek egy szakszervezet 
javaslatának érdemi tárgyalását is 
lehetetlenné teszik. Példa erre az 
alábbi eset, amely a VÉT április 
18-i ülésén történt. 

A kollektív szerződés módosí
tásai között a VSZ tárgyaló dele
gációja javasolta, hogy az átve
zénylési díjat terjesszék ki a for; 
dulósz.olgálatot teljesítőkre, illet
ve a pályavasút hasonló beosztá
sú dolgoz.óira. Ezt a javaslatot a 
Mozdonyvezetők Szakszerve
zetének (MOSZ) képviselőjén kí
vül valamennyi szakszervezet 
logikusnak tartotta és egyetértett 
vele. A MOSZ képviselője, 
dr.Borsik János kijelentette, hogy 
ezzel nem ért egyet, mert a moz
dony vezetöi ,beosztás a többi 
munkakörrel nem hasonlítható 
össze. Ez a megnyilvánulás több 
ok miatt is érthetetlen. Egyrészt 
egy fordulósz.olgálatos dolgoz.ó
nak ugyanolyan hátrányt jelent, 
ha egy héten belül megváltoztat
ják a munkaidő-beosztását (pél
dául forgalmi sz.olgálattevőt 7 óra 

helyett 18 órára vezényelnek sz.ol
gálatba), mint a moz.donyvezetők
nek, másrészt az a szakszerve
zet, amelyik egy másik munka
vállalói érdekvédelmi szervezet 
követelése ellen abban az esetben 
lép fel, amikor a saját tagjait az 
nem érinti hátrányosan, a szoli
daritás, az etika alapvető normáit 
sérti. Ez a magatartás a nyugati 
szakszervezeti mozgalomban is
meretlen és remélhetőleg a ma
gyar visz.onyok között is elítél
hető. 

A MOSZ alelnöke álláspontja 
ismertetésénél a VSZ képviselő
jét személyében 1s megsértette, 
amikor kijelentette, hogy régen 
volt vasutas és így a munkakörök 
ismeretét elfelejtette. Ezzel kap
csolatban azonban azt is meg kell 
jegyezni: a VSZ képviselője ké
sőbb távoz.ott a vasúttól, mint a 
MOSZ delegáltja, több évtizedes 
gyakorlata alapján megfelelő is
meretekkel rendelkezik az egyes 
vasúti munkakörökről. A VSZ 
képviselőjének tehát volna miből 
felejtenie, ezzel szemben a vita
partner abban a szerencsés hely
zetben van, hogy kevesebb ta
pasztalatból nincs mit elfelejtenie! 

Mi mennyi? 
A legutóbbi lapszámban 

megjelentettük a Kollektív Szer
ződés módosítására a VSZ szer
vezeteitől beérkezett javaslato
kat. Az étkezési hozzájárulás 
emeléséről a kez.deményezőt 
másolva azt írtuk, hogy az 1600 
forintos mértéket fel kell emel
ni kétezer forintra. Olvasóink 
felhívták figyelmünket, hogy 
sajnos a jelenlegi tényleges 
mérték mindössze 1200 forint. 
Mi mennyi?, a tévedésért el
nézést kérünk. 

GYŐR-SOPRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

SOPRON LOGISZTIKAI KÖZPONT 
SZOLGALTATA,SAI 

• RO-LA-vonatok napi nég y alkalommal 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

e HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon naponta 
Mag y arország területén el- és f elfuvarozás 

e DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAPEST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

e BALKAN SERVICE 
SOPRON - Törökország, Bulgária, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 
e SOPRON-ROTTERDAM 

Magyarország területén el- fS felfuvarozással 
e SOPRON-ZAHONY 

Nyugat-Európa-FÁK-országok viswnylatában 

További információk: 

GySEV Rt. Vezérigazgatóság 
1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. 

Tel.: 201-1782 

Hozzászólások és válaszok 
A Magyar Vasutas március második felében megjelent lapszámában hírül adtuk: Horn Gyula miniszterelnök részvételével 
tanácskozott a Magyar Szakszen·ezetek Országos Szövetsége szövetségi tanácsa. Beszámoltunk arról, hogy a VSZ küldöttei 
közül dr. �lárkus Imre és Molnár G)·örgy kapott lehetóséget arra, hogy nyilvánosan is kifejtse véleményét. Terjedelmi korlátok 
miatt akkor :\tolnár György hozzászólását csak erósen megkurtítn közöltük. Az alábbiakban két írásban beadott beszéddel 
(Varga Gyuláné, Karácsony Szilárd) együtt pótlólag ismertetjük a mondandókat. Közreadjuk továbbá a munkaügyi miniszter 
levélben érkezett reagálását is. amelyet a kormány nevében írt. 

.. . .  Több lakossági fórumon a 
tisztelt miniszterelnök úr kifejtet
te. és ebben egyet lehet érteni 
Önnel, hogy a gazdaság stabili
zációjáért folyó kemény munká
ban segíteni kell a kormányt. és 
bizalmat kell kapnia. Hinni kell a 
kibontakozásban. 

Vé/eménvem szerint. azonban. 
a kormán_vnak is pozitfr jelzése
ket és gesztusokat kell tenni a 
polgárok számára. hogy ne lan
kadjon ez az igényelt bizalom. 

Sajnos, ilyen gesztusokat nem 
nagyon észleltünk - annál több 
kapkodó, végig nem gondolt in
tézkedést látunk-, ami időnként 
megingatja bizalmunkat, i(venek 
például csak legutóbb: a fogászati 
ellátás végig nem gondolt piaco
sítása és az adóelőlegek levoná
sával kopcsolatos káosz. 

Elvárjuk, hogy átgondolt intéz
kedések történjenek a gazdaság 
stabilizálására. Elsősorban új 
munkahelyek megteremtésére. 
mert ez lehet a szociális kérdések 
megoldásának is feltétele. 

Ma. sajnos. a nyugdíjasok túl
nyomó többsége létminimum alatt 
él. Meg merem kockáztatni azt a 
kijelentést, hogy a létminimum 
alatt élő n}ugdíjasok többségének 
megélhetési és bizalmi tartalékai 
a mé(1ponton vannak. 

A ko.'7Tlány ne énse jelre a vi
szonylagos türelmünket! 

Hetek óta szenvedé(yes vita fo
lyik a nyugdíjasokat képviselő ér
dekvédelmi szervezetek között -
a tagság nyomására -, hogy 
meddig várhatunk a nyugdíjasok 
érdeksérelmének az eddigiektől 
határozottabb megjelenítésével. 

Nem akarunk a jobboldal de
magógiájának usszályába kerül-

Molnár György hozzászólása 

ni. Mutatták a közelmúlt (márci
us I 5.) eseménrei. hog1· a szociá
lis mél}ponton é/ö, elkeseredett 
emberek között. sajnos, erre is 
van vevőkészség. 

Azt v!Jrjuk és kérjük a kormány
tól és Ontől. építsen az érdekkép
viseletek jelzéseire! 

Köszönjük. hogy képviselóink
kel felévenként találkozik, de kér• 
jük. ezeket a szükséges intézkedé
sek is kövessék. 

Ne feszítsék a húrt például az
zal, hogy még el sem készült a 
statisztikai hivatal jelentése az 
1995. évi nettóbér-növekedésről. 
máris bejelentették, hogy 1 szá
zalékkal megkurtújákaz 1996. évi 
tervezett nyugdíjfejlesztést. 

Egyetértünk a Sándor László 
által bejelentett MSZOSZ-állás
ponttal. hogv az év elején kopott 
I 2 százalék mellett az év második 
felében szükséges a nyugdíjak 2-
3 százalékos fejlesztése. 

Ne a kisnyugdíjasok jillérjeibö/ 
akarják a pénzügyi egyensúlyt 
megteremteni! 

Orömmel és köszönettel vettük 
aktív vasutasok és nyugdíjasok. 
hogy a kormány a vasút gazda
sági helyzetének megszilárdítása 
során átvállalta a MÁV magas 
tb-tartozásait Információink sze
rint. sajnos. ez a pénz a mai na
pig nem érkezett meg a társada
lombiztosítás pénztárába. 

Nagyon úgy néz ki, hogy amit 
nyertünk a réven. elvesztettük a 
vámon! 

Szükségesnek tartjuk és támo
gatjuk az egészségügy és a társa
dalombiztosítás reformját. 

legyen azonban az átállásra 
kellő idő úgy, hogy alapvető biz
tosítási jogok ne sérüljenek. 

A különböző a reformok ki
dolgozását végző - közgazdasá
gi műhelyek és pénzügyi /obbyk 
mellett a kormány figyeljen a de
mokratikusan megválasztott, a 
biztosítottak bizalmát élvező nyug
díj- és egészségilgyi biztosítási 
önkormányzati testületek és szak
értőik véléménrére is. 

Ne csak erőből, a hatalom po
zíciójából tárgyaljanak velük! 

E téren biztatónak tartom a 
kormány állásfoglalását, hogy e/
halasztotta a nyugdíjkorhatár
emelésre vonatkozó döntését, 
hogy azt szélesebb összefiiggése
iben is megvizsgálhassák. 

Kérjük az MSZOSZ Szövetségi 
Tanácsát, lépjen/e/ azért. hogy a 

tervezett reformintézkedések 
emberkö::pontúbbak legyenek. ne 
csak a p1uc laikus törvényeit kö
vessék. 

Bízom abba. hogy az állam
háztartási reform bevezetését is 
érdemi vita és párbeszéd előzi 
meg. Fontos eszköze lehet ez a 
korábban említett- kormánypo
litika iránti bizalom erősítésének. 

Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
A nyugdíjasok szeretnék hinni 

és megélni. hogy az átalakulás 
sok áldozat mellett - meghozza 
a várt eredményeket. 

Azok a nyugdíjasok pedig, akik 
az önök pártjára adták szavaza
tukat, remélik. nem fognak csa
lódni ... " 

Varga Gyuláné hozzászólása 

Hozzász.ólásomban az érdekegyeztetéssel foglalkoz.om. 
Tudom, milyen a munkabéke és volt alkalmam megtapasztalni a 

munkaharcot is. Tapasztalataim azt mutatják, hogy ha a munkabéke 
időszakában hatékony érdekegyeztetés folyik, elkerülhető a munka
harc. 

Az érdekegyeztetés a demokrácia építőköve, a társadalmi konszen
zus, a társadalmi egyensúly kovásza. 

Az érdekegyeztetés társadalmasításának ellenzői azzal érvelnek, hogy 
ha az érdekegyeztetés mechanizmusát rendszerbe állítanák, a nagy 
töke kevésbé jönne hazánkba. Az érv hamis, és legfeljebb csak a kalan
dortőkét riasztja, a valódi multitókének a bí- és tripartizmus, az ILO
egyezmények sora a kis7.ámíthatóságot jelenti, a meglepetésszerű mun
kaharc elkerülhetőségét. 

Hogy mennyire komolyan gondolták ezt a töke képviselői, tulajdo
nosai, biz.onyitja az ILO létrejötte az 1919-es Versailles-i békeszerző
dés részeként. A szervezet háromoldalú részvételre épült és mú.ködik 
mmd a mai napig. Egyezményei három oldal résztvevőinek érdekét 
tükrözik és sz.olgálják. 

Ha megnézzük az EU-tagországok - ezek közül is a jólétiek - érdek
egyeztetési és döntési rendszerét, láthatjuk, hogy virágzik az önkor
mányzatiság és az önszerveződési fórumok érdekegyeztetési rendsze
re 

Karácsony Szilárd hozzászólása 

Demokráciában a döntéseket az énntettekhez minél közelebb kell 
vinni, erre valók az önkormányzatok. Amikor ez lehetetlen, a horiz.on
tális és a vertikális fórumok érdekegyeztetése útján - a fórumok által 
delegáltak képviselik az érdekegyeztetések "eredményét". 

Úgy gondolom, üdvözölnünk kell a kormány feketegazdaság el
len tervezett és időközben meghoz.ott in zkedéseit. A gyakorlat azon
ban azt mutatja, hogy az állami ellenör2 ; nem elégséges, önmagában 
nem tudja hatékonyan elejét venni a rejtett gazdaság elburjánzásának. 

A demokratikus HATALOM nem féltékeny az önkormányzatokra 
és érdekegyeztető fórumokra, hanem TÁMASZKODIK rájuk. 

Sok, vagy kevés az érdekegyeztetés költsége? Az mi fogalmaink 
szerint emlegetett országokban, mind a GDP-l- z, mind a költségvetés
hez hasonlítva sok. Ez azért van, mert az állam úgy igyekszik befolyá
sát biztosítam, hogy ahova öt meghívják harmadik, negyedik, ötödik, 
stb. oldalnak, ott az érdekegyeztetés költségét ő állja. Az állami illetéke
sek mégis azt mondják, hogy ilyen hatékonyan megtérüló frankok, 
márkák, forintok és koronák nemigen találhatók. 

Az újabb és újabb hivatalok mellett szükség van társadalmi ellen
órzésre. Az önszerveződő kontroll megtestesítői a gazdasági szférá
ban jelenlévő és tevékenykedő szakszervezetek. A tapasztalat szerint, 
ott, ahol a szakszervezetek a legcsekélyebb mértékben is jelen 
vannak, a feketefoglalkoztatás esélye és gyakorlata teljesen 
visszaszorul. 

Nem öncélúan kérjük tehát, a kollektív joggyakorlás támogatását. 
Nem pénzt kérünk, hanem esély
egyenlőséget és következetessé-

Felbecsülhetetlen az a hasz.on, amit úgy hívnak, hogy társadalmi 
konszenzus, társadalmi egyensúly. Vagyis az érdekegyeztetésre költe
ni a legjobb befektetés. A magyarországi Érdekegyeztető Tanács költ

ségvetése (dologi és mú.ködési 
költség 7,2 millió forint) nem felel 

get, meglévő jogaink betarthatósá
gát. Nem tűrhetó állapot, hogy 
ma Magyarországon a megél
hetés biztonságát kockáztassa 
az, aki szakszervezeti tag mer 
lenni! Úgy gondolom, hogy a 
szakszervezeti jogok gyakorolha
tósága nem képezheti a kétoldalú 
egyeztetés tárgyát. Azok betartá
sának támogatását a hatékonyabb 
munkaügyi és munkavédelmi 
ellenórzéssel kell megteremteni, 
hiszen az a munkáltató, aki kije
lenti, hogy az általa vezetett gaz
dasági társaságban nem lesz szak
szervezet, nem csak a Munka tör
vénykönyve, hanem az Alkot
mány ellen is vét! 

Az állampolgárok egyéni és 
kollektív jogainak biztosítása nem 
pusztán szakszervezeti érdek, ha
nem társadalmi szükségszerű
ség. 

A szakszervezeti jogok haté
kony alkalmazása és a tisztség
viselók felkészültsége szoro
san összefüggő fogalmak. Nem 
valamilyen passziónk kielégítésé
hez kérünk segítséget, amikor a 
szakszervezeti tisztségviselők fel
készítését sz.óba hozzuk, hanem 
a baloldali értékrend megőrzésé
hez és fejlesztéséhez. Meggyó
ződésünk, hogy valódi balolda
li értékek nélkül nem képzelhe
tő el európai léptékű sz.ociális pi
acgaz.daság. 

Kiss Péter munkaügyi 

miniszter reagálása 
Köszönöm, hogy megküldték számomra a Vasutasok Szakszer

vezete két tisztségviselőjének az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa 
március 22-i ülésére készült hozzász.ólását. 

A háromoldalú érdekegyeztetés iránt a kormány szilárdan elkö
telezett- egyetértésben a Varga Gyuláné asszony hozzász.ólásá
ban foglaltakkal. 

A kormány egyeté�l is, hogy a háromoldalú érdekegyez
tetés működési feltételeit javítani szükséges, s ez a téma is napiren
den van az érdekegyeztetés továbbfejlesztéséról most zajló tár
gyalásokon. 

A kormány kész arra is - egyetértésben az MSZOSZ javasla
tával -, hogy jogi szabályozás és más eszközök révén előmoz

. dítsa a kollektív tárgyalások és megállapodások gyakorlatát. 
Ezzel kapcsolatban örömmel vennénk a szakszervezetek -

így a Vasutasok Szakszervezete · konkrét javaslatait. 
A fekete munka visszasz.orítását illetően az a meggyőződésünk 

- egyetértésben Karácsony Szilárd úr felvetésével -, hogy e 
területen sikereket elérni � mint számos nem.zetlcözi tapasztalat is 
biz.onyítja- a kormány, a szakszervezetek és a munkaadók együt
tes erőfeszítései révén lehet. 

A szakszervezeti jogok biztosítását a kormány is alapvető fon
tosságúnak tekinti. Fnnek megfelelően azt az álláspontot képvisel
jük - mint ezt az Érdekegyeztető Tanácsban lefolytatott vita is 
jelezte · , hogy e jogok betartatása részét kell, hogy képezze a 
munkaügyi ellenőrzés tárgykörének és meg kell, hogy jelenjen a 
most készülő Munkaügyi Ellenórzési törvényben. 

A vasúte_gés1.Ségügy ügyében jelzett aggodalmakat megértJü1c, s 
egyben az Onök megértését kérjük az iránt, hogy a kormány- az 
egészségügy egészében végbemenó reform keretében� e terüle
ten is kívánatosnak tartJa a szükséges ésszerúsítéseket. 

. 

meg egy demokratikus országtól 
elvárható mértéknek. A Phare
pénzek nélkül már összeom Ion 
volna. Egy autó ára, vagy egyes 
banktisztviselők végkielégítésének 
a fele. Elfogadhatatlanul kevés. 

Szeretném felhívni a Mimsz
terelnök úr figyelmét arra, hogy a 
kormány bátran kez.deményezze 
az ILO-egyezmények ratifikálá
sát, sz.óljon az érdekegyeztetés
rő� a kollektív tárgyalások elő
mozdításáról, vagy a munkaügyi 
ellenőrzésről. E kérdésekben 
mindig számíthat a Vasutasok 
Szakszervezetére. 

Végezetül ismét a Miniszterel
nök úr segítségét kérem a Vasút
egészségügy rendezetlen helyze
te miatt. Tavaly 1995. március IO
én, amikor az MSZOSZ Női Vá
lasztmányát fogadta, már kértem 
ez ügyben a segítségét, de a prob
léma még, sajnos, nem oldódott 
meg. 

A vasútegészségügy a vasuta
soké kell, hogy maradjon, mert 
számos intézmény nagy- és déd
apáink téglajegyeiből épült. A vas
utas a kollektív szerződésen kí
vül a vasútegészségügyért és a me
netkedvezményért ül le spontán a 
sínre. A konfrontáció elkerülése 
érdekében, a Vasutasok Szakszer
vezete nevében, ismételten kérem 
a Miniszterelnök úr segítségét a 
békés mego !dás kialakításában. 
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GAZDALKODJOKOS 

Mibe fektessük pénzünket? 
(második rész) 

Olnsóink kérték: a Magyar Vasutas hasábjain foglalkozzunk pénzbefektetés! ügyekkel Is (ne csak 
a számviteli tön·ény fontosságára hívjuk fel a figyelmet). Az alapszervezeteknek - éppúgy, mint a 
magánszemélynek- jó gazda módjárá kell forgatni a pénzvagyont. :\"em biztos példiul,hogy a litra 
szóló bankszámla a legjobb befektetési mód. A jobb és biztonságosabb gazdilkodis megteremtésé
hez nyújtunk segítséget sorozatunkban. 

Gazdálkodjunk továhbra 1s 
okosan, de óvatosan. Nem sza
had hmni a túlzottan nagy hoza
mokkal kecsegtetö ajánlatoknak, 
mert ezen kft.-ék és bt.--ék mögött 
többnyire pi lótajáték-szervezök, 
vagy csalók állnak. Elöfordult, 
hogy ''történelmi csengésű nevű" 
vállalkozó sem tudott idöben fi. 
zetni, és a TV-reklám sz,amara 
bizonyult okosnak, akt nem bízta 
rá a pénzét. Ne legyünk butábbak 
a szamárnál, ezért pénzünket csak 
nagyobb bankokra, vagy JÓ nevű 
brókercégekre bízzuk. ( Habár ez 
utóbbinak is van némi kockázata, 
amelyet a MÁV -osoknak nem 
kell különösen magyarámi.) 

A kamatok esnek, ezért fclé11é
kelődnek a hosszabb távú befek
tetések. Érdemes különböző be
fektetést alapokban elhelyezm a 
megtakarításokat. mivel ezen ala
pok jó hozamokat ígérnek, illetve 
emellett adókedvezményhez lehet 
jutni. Ez a kedvezmény adóhitel 
formájában realizálható adóbeval
lás után. Ehhez először a pénzin
tézetnél tőkeszámlát kell nyitni, 
amelyre elhelyezik a vásárolt 
vagy Jegyzett értékpapírt. Az adó
kedvezménynél mindig a bekerü
lési értéket veszik figyelembe, 
amelyet a következ.öképpen szá
molhatunk k1: 

Vegyünk 100 OOO forint befek · 
tetést, amelyet 365 napig tartunk 
tőkeszámlán. Ezután jár 100 OOO 
/ 365 x 365 nap x 0,30, azaz 
30 OOO forint adóvisszatérítés. Ez 
csak akkor igaz, ha az adófizető 
legalább 60 OOO forint személyi 
jövedelemadót fizetett az adott 
évben. Vigyáz.at, ez nem végleges 
kedvezmény, hanem csak hitel, 
amelyet a következ.ö évben vissza 
kell fizetni. Ha a következő évben 

1s ugyanekkorra iisszegű befekte
tést, ugyanilyen hosszú ideig tart 
a tőkeszámlán, akkor nem kell fi. 
zetn1. Ha több a befektetés, akkor 
a különbsél! 30 s1á1.alékát vissza
igényelheti: Természetesen, az év 
folyamán a tőkeszám !áról lehet 
eladni és lehet rá újra venni érték
papírt. Ilyen esetben a következ.ö 
évi bevallásnál a pénzintézet az 
átlagos befektetésről küld igazo
lást, amelynek 30 sz.ázaléka után 
Jár az adókedvezmény. 

Tőkesz,ámlára helyezhetők a 
részvények is, de csak a7Álk, ame
lyekhez tőzsdei megbízás útján, 
vagy nyilvános kibocsátás során 
jutott a befektető. A kisbefekte
tőknek ajánlatos a tőkeszámla, 
mert az erről értékesített papírok 

után a forrásadót (az árfolyam
nyereség 10 sw.aléka) nem kell 
megfizetni. 

Részvényvásárlásra brókercé
get kell megbízn� amelyik a limit
ár (legalacsonyabb vételi érték) 
megadása után vásárol, amiért ju
talékot sz.ámít fel. Ez többnyire 1 
sw.alék, minimum 1000-töl 3000 
forintig. Ezután az értékpapír t6-
keszán1láia kerüi amelyet szintén 
a brókercégnél érdemes nyitni. 
Némelyek ezért is költséget szá
molnak fel. 

Ezután nem marad más dolga a 
befektetör,ck, mint figyelni a tözs
dei árfolyamokat, és mikor ked
vez.ö az ár, akkor kell az értékpa
pírt eladni. 

TP 

Támogatják 

a kombinált fuvarozást 
'1ájus 22�n Budapesten tartja kongresszusát a Nemutkö
zi Közúti Fuvarozási Egyesület (IRU). A rendezvényt meg
előzően a �agyar Vasutas munkatársát is Kiskörösre hfvta 
a '1agyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A sajtótájékoztatót 
Martin Marmy az IRU főtitkára tartotta. 

Martin Marmy előadásában hangsúlyozta: a szervezet 63 ország. 
különböző közúti egyesületeit foglalja magába. A célja, hogy elő
segítse a köztítifui·arozásfejlódését, mert- szerinte - ez a szál
lítás1 fomia a legalkalmasabb a demokratikus fejlődés elősegítésé
re. A kongresszus megvizsgálja, hogy a gazdasági fejlődés és a 
környezen'édelem problémáit hogyan lehet összehangolni a közúti 
fuvaroz.ásban. A nemzetközi szervezet tervezi, hogy a tagszerveze
tek Budapesten imának alá egy chartát, amelyben kötelezettséget 
vállalnának a káros anyagok kibocsátásának csökkentéséről. A 
kombinált fuvaroz.ás formát támogatják a közutasok. Kiemelten fon
tosnak tartJák a közút-vasút összekapcsolásának lehetőségét. Új
ságírói kérdésre válaszolva, fötttkár elmondta: a "csereszekrényes" 
kombinált fuvarozási módszert referálja az IRU, mivel a "gördüló 
országút"' háromszor többe kerül. -tz-

A Vasúti szállítás leendő "favoritja" 
az eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi 

FELHASZNÁLHATÓ: ELŐNYEI: 
széna, szalma, 

- papírbála, 
- acéltekercs, 

- raklapos áruk, 
- kötegelt faipari lemezek, 

hőszigetelő anyagok szállítására. 

MŰSZAKI ADATOK: 
A kocsi: Rils Jelű 
Forgóváz: Y 25 Css 
Rakterület hossza: 18550 mm 
Rakterület szélessége: 2 700 mm 
Saját tömeg: 2 9 t 
Raksúly: 40 t 
Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 
Szerkesztési szelvény: UlC 505 

gyorsan, könnyen rakodható, 
-- a ponyvavető mozgatása könnyű, 

a szállítmány védett az idójárással szemben, 
- vámzárható, 

- bérleti diJa alacsonyabb egy fedett kocsiénál. 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

GyártóKft 

Ne feledje: Jó termék, al�csony ár - az l1VJ ilyet kfnál! 
--

�TUV� Szombathely, Szöv6 u. 85. 
�

lr ?� Tel./fax: (94) 313-313 
@�rn3Lf Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

ISO 9002 

, 

Aprilis 
A MÁV Rt. K6zpontl Üzemi 

Tanicsa (KOT) április 16-án 
tartott liláin egyOttdöntkl M· 
körben mtgtirgyalta a MÁV 
Rt. központi kei.elésében lfv6 
iidül6k fér6helyel elosztisinak 
idei évre érvényes elveit. 

A KOT e&>1etértett azzal, hoay 
az üdül6fér6helyek osztásának 
alapja az üzletiaazaatósáaok, a 

A Vasutasok Szakszervezete 
három tlsztségvlsel6je 1996. 

április 10-e és 13-a között Gy6-
rl István alelnök vezetésével 
tett látogatást Jugoszláviában. 
A delegáció tagja volt Márt Gá
bor, a szegedi területi bizott
ság titkára, és Pszota Árpid, a 
VSZ Gépészeti lntéz6bizott
ság titkára. • 

A delegációt Zorán Antity a 
Szerb Vasutas Szakszervezet el· 
nöke fogadta. A kinttartózkodás 
alatt a VSZ képviselői a Szerb, a 
Montenegró-i és a Jugoszláv Vas• 
utas Szakszervezet vezetójével és 
Nebojsa Bakics úrral, a Vezér
igazgatóság informatikai igazgató
jával is találkozhattak, aki egyben 
- a munkáltató részéről- fele
lős a szakszervezeti kapcsolato
kért is. A jugoszláv vasút terüle
tén a Szerb Vasutas Szakszerve
zeten kívül, - amely a 37 ezer 
vasutasság többségét tömöríti -
több független szakszervezet is 
múködik. A megbeszélésen köz
ponti kérdés volt az embargó ide
iglenes feloldását követóen a vas
útte ljesí tmén yek felfejlódése, 
amelyet hátráltat a vasút gördülö
állományának súlyos helyzete. 

Sztr�jk a távoli Ausztráli 
Több európai tánszakszervezet rendsuraen anepllldl lapJ6' a Vasutarok 
minap a többnyire szines magazinok köalitt egy táYOU flldrfa- Ausztrilla ""r' 

salnak újságja érkezett meg a surkesztWainkbe. A Khloqalm6 Szállftó 

fotóval ötven oldalon szimol be az ausztrál k6zlekedhl - á nen bellll 
munkavállalók mindennapjairól, örömelkrQ á kllldelnielitll. A tlbb min 
mintegy fzelít6ül klragadtunk egyet, amely talán példakált II aolailbat aA 
csak azt mutatja be, hogy a világ egyik legudaaabb ora-a6'an II harcolni 
jogaiért. hanem talán az alkalmazott módszerek II mesawleleadlk. 

A cikk írója hírt ad arról, hogy A fegyelmezetten 6s CIYséacsm pódút sik.-t 
a Sz.állítási Szakszervezet 1995. megtartott szlrijk a vu6t v� kicme� 
augusztus 28-án tartotta elsó nem- sét újabb dfayalitiokra Unync- szaWlyo 
zeti sztrájkját az Ausztrál Nem- ritette, amelyet augusztus 30-n akár 
zeti Vasutaknál. A munkabeszün- hívtak ÖSS2lc. A tárgyalis el&t a búbol a vi 
tetést kiváltó konfliktus a kollek- Szállítási Szakszcrve7.Ct gy4lésr A 
tiv szerződés tizenkilencedik sza- tartott, ahol minden aolgilati hely NeDIZCti 
kasza körül bontakozott ki. A cég- képvisc16je ldfejte&te vélcméa� dott kol 
vezetés a vonatszemélyzet és csa- a munkáltatói javaslatról 6s besá- nykotta, 
ládtagjaikérdekeinekfigyelmenkí- moll a SZb'ijk aapjú hozott dön· den olYl:B, 
vül hagyásával kívánta nyolc óra tésükrol.ti bo:aászóló bidlta a munka 
ötven percről tizés fél órára emelni munkált,IÓ levelflt. amelyben a rii 
a fővonalakon a "csak mozdony- sztrájk � �IOlta fel • 
vezetővel" - nálunk is ismert - dolgombl. Az �1 udn 
közlekedó vonatokon eltölthető ültek le "1Jya1Di • snlcnavezct 
szolgálati idót. Mivel a tárgya Iá- és Nemati V&llltat'�). 
sok kudarcba fulladtak, a szak- hosszú 6s �-..., 
szervezet begyújtötte az érintett tcs�-l 6li6 IU,..._ 
szolgálati helyeken dolgozók vé- lctcttJIIClaz•�� 
leményét a javaslatról. A kollek- lyet elküldleluai ... l ; l 1 _. 

tfv Szerződés 19. szakaszáról tar- szolgilali Wylt_... .... 
tott munkásgyúléscken a résztve- napon '-Uil ��,�� 
vők egyértelmúen elutasftották a Végercta!iaJbwr 
munkáltató kezdeményezését 

A végsó sl.Ót a melbourne-i te
herpályaudvaron tartott küldött
gyúlés mondta ki. Az ott megszü
letett tiltakozó határozatot elküld
ték minden szolgálati helyre, ame
lyet a visszajelzések alapján a vas
utasok egyhangúlag támogattak. 
Ekkor a Szállítási Szaks7.ervezet 
benyújtotta az fgy kialakftott egy
séges javaslatát • vasút vezdésé. 
ni:k. amelydazmq táJIY8)ái alap
nak sem fogadott el A Nemzeti 
Vasutak vc:zet{jj bejelen�k: egy
oldalúan véFhajtják elképzelése
iket, bevezetik a hosszabbított 
munkaid6t Ezzel a megegyezés 
minden esélye szertefoszlott. A 
drJYatisok zúkutcibe kerill6s6-
vel a � Unytelen volt 
199S. aupiztus 28-tól huszon
négy' 6rü mijtba hfviu a Nem-
7.Cti :V.ú6t minden vuutuáL 

A �SiPaksmYWCki;z-; 
'fOIIIJi• -- 1' -\la� . 

....__ _________________________ _,...,�----tiíltMil•· 





1996. ÁPRILIS, MÁSODIK SZÁM 

A százötven éves magyar vasút 
Aránylag kevesen tudják azt, hogy hazánk első vasútját 1827-ben nyitották meg. Ebben az ldlben 
Odmer salzburgi sóbánya-igazgató lebegővasúttal akarta összekötni Pestet Szolnokkal. Blzottú& 
alakult erre a célra és báró Wenckheim Jó::sef elnöklete, valamint Jó::sef nádor buzgó t,moaatúa 
mellett elhatározták, hogy Szolnokig ugyan nem, de Pesttől Kőbányáig kísérletképpen meafpftlk a 
bányaigazgató vasútját. 1827 júniusában éppen nagyvásár volt Pesten, amikor a lebeg6w,sl,t elké
szűlt. 

Az első megrakott kocsik elin
dulásakor azonban a felső geren
dák nem bírták el a súlyt és lesi.a
kadtak, azért. mert a tartóoszlo
pokat egymástól túlságosan tárni 
állították fel. A szűkséges javítá
sok elvégzése után Szent István 
napJán József nádor jelenlétében 
nyitották meg űnnepélyesen a le
begővasutat. Hat kocsit 300 má
zsával terheltek meg és Kőbányá
ról egyetlen ló vontatta be őket 
.Pestre. Ehhez a teherhez azután 
négy másik kocsit is kapcsoltak. 
benne 68 teljes felszerelésú kato
nával: ezt meg két ló húzta el 
könnyen. A lebegövasut mégsem 
vált be, mert oly tökéletlenül épí
tették meg, hogy javításának és 
karbantartásának költségei az 
egész bevételt felemésztették. A 
vállalat tehát 1828 márciusában 
kénytelen volt felszámolni. Vele a 
magyar vasútépítés űgye is 
hosszú időre lezárult. A nemzet 
erejét politikai harcok foglalták le. 

Amikor aztán az 1832/36. évi 
pozsonyi diéta 13 vasútvonal 
építését si.avazta meg, ismét fog
lalkozni kez.dtek a vasút gondola
tával. Ebben az időben a maradi 
közvélemény mindig csak a ló
vor•atású vasútról álmodozott, 

talán azért 1s, mert Ausztriában 
szmtén ilyen lóvasutakat építet
tek. Nemzetgazdasági okokat is 
felhoztak mellette, mondván: 'Ha 
a Középponti Vasut lóeröre lesz 
berendezve, ehhez magyar ló és 
magyar vas lesz használható, te
hát az ezekért kiadott pénz 
bentmarad az országban, míg 
ellenben a bécs·györi vasut göz
eröre terveztet-vén, a sinekért és 
gépekért a pénz kü/foldre vitetik 
ki." 

1840-ben a Pozsonrból 
Szentgyörgyre vezető 14 kilomé
teres vasútvonal lóüzemmel nyílt 
meg. Ezt hat évvel később Nagy
szombatig hosszabbították meg 
és lóvontatással múködött mint
egy harmmcöt esztendőn keresz
tül. Az első magyar gőzüzemű 
vasutat l 846.július l 5-én nyitot
ták meg Pest és Vác között nagy 
ünnepélyességgel. Az első magyar 
moz.dony kicsinyített mását a bu
dapesti közlekedési múzeum őrz1. 
A Nagy Testvérek cég építette, 
"Derú" volt a neve. Akkoriban 
ugyanis a moz.donyok éppen úgy 
nevet kaptak, mint a hajók. (A 
Magyar Központi Vasút forgó 
alváz.as, fedett kocsi volt. Téve
sen tartják magyarnak az egyik 

Száztizennégy facsemete 

a "Zsuzsi" útvonalán 
A debreceni önkormányzat a múlt év 6s:dn a száztizennégy 
esztend6vel eul6tt Indult, kés6bb "Zsuzsi" névre keresztelt 
erdei kisvasút meguiintetésér61 döntött. A debreceniek pil
daérték(I tánadalml ösuefogán azonban megmentette "Zsu
ait", s az önkormányzat ezt örömmel vette tudomásul -
mondta Hevessy József polgármester április közepén • kis
vasút feltámadását jelképez6 első úton. 

A 114 éves születésnapot 114 facsemete elűltetésével és a 
pálya környeutének megtisztításával kön.öntötte • Zsuzsi 
Kisvt1sÍltirt baráti Kör, amelynek felhívására diákok és fel
n6ttek együtt ásták a gödröket szombaton • vasúti pálya 
mentén • fehér nyárfáknak. Az id6járás nem kedvezett az 
akciónak: reggel ugyanis bokáig ér6 hóban kezdlidött • 
munka. de még délben is akadtak hófoltok, amikor a város 
polgármestere & Fekete László, • Hajdú-Bihar Megyei Köz-. 
gyillés alelnöke elültették • száztiunnegyedlk facsemetét 
• bármashegyalJ•l végállomáson. A kisvasút Idei üzemelte
�re megvan a fedeut - jelentették be a faültetést követei 
sajtótájékoztatón-, a Föld,,,íivellsi,gyi Minisztéri""' Erdl
suti Hivt1tala I,2 millió forinttal támogatjt1 az erdei vasutat, • 
városi önkormányzat pedig hárommillió forintot különített el 
erre • célra. Az erdészeti hivatal egyébként a debreceni kis
vasút rekonstrukcióját Is kész anyagilag támogatni. 

Az onzágos "Mentsük "'eJ • kisvtls1'takat!" program kere
tében áprtlls 27-én kisvasúti napot rendeznek Debrecen
ben, amelyre több száz érdeklődőt várnak. Arról pedig, hogy 
az Idén milyen menetrend szerint közlekedik majd a "Zsu
ul", az üumeltet6 Debreceni Közlekedési Vállalat szakmai 
javaslata alapján • város közgyűlése fog dönteni ". 

német vasúttársaság kezdetleges 
nyitott, kénengelyü sz.emélykocsi
Ját.) 

Érdemes felidéznünk a Buda
pesti Híradó 1846.július 23-i szá
mának beszámolóját a pest-váci 
gőzvasút megnyitásáról: .. Elvég
re Magyarország évlapjaiban is 
iktathatjuk egy oly ünnep megün
neplését, milyenról eddig csak 
olvastunk. A czivilizáczió leg
újabb fejleménye Hunnia /óvá
rosának is nyújtá azon élvezetet, 
melynek majd minden európai 
/óváros már egv idö óta örvend 
és kikocsikáztatá egy csodasze
rú gözelöfogattal a meghívottak 
százát egyszerre. a pamlagok 
kényelmes ölén. villámi, azaz 
vasut1 sebességgel. t. i. 50 és né

hány perez alatt Vácz városába, 
hová eddig a pestiek csak egyen
ként. vagy legfeljebb párosan, 
vakító homokfe/hókön keresztül 
és a legszilajabb magyar ló fel
nap megizzasztásáva/i, gyönyör 
nélküli és unalomteljes utazással 
érhettek. 

1846. évi július 15-én délután 
3 órakor rendkívüli mozgás tá
madt Pest városában. A nép ei.er
nyi csoportjai a pályaudvar felé 
nyomultak, hol a sorkatonaság és 
a polgári örsereg díszes egyenru
hában tisztelgett; a főnemesség és 
a királyi hivatalnokok fenyes hin
tó kban, az uracsok sebes 
tilburykban vágtatva érkeztek, 
mert 4 órára volt kitüzve az elsó 
gőzmoz.donyos vasut ünnepélyes 
inaugurácziója, mely annyiszor 
hirdetve volt, de most egyszer tel
jesedésbe ment. Alig sz.emléltük 
meg a csinos és legnagyobb ké
nyelemhez alkalmazott, nagysu
rú, 58 személyt befogadó 
waggonokat és a legfényesebb 
díszszel butororott udvari kocsit, 
alig rázták meg kezeiket az ország 
minden részéből összesereglett 
vendégek: megérkezett a fényes 
udvar is föherczegi családjával, 
mire a meghívottak helyet foglal
tak hét olyan nagyszerü 
waggonban, melyekben könnyen 
350 személy férhetett, azután vi
rágokkal kosrorúrott és zászlók-
kal díszített gőzmoz.dony "Buda 
és Pest„ egyet nyerítének vagy 
sivítának és az udvari kocsi meg
indult hét waggonnal a sokaság 
bámulatára, amely alig kiabálha
tott egy-két "éljen"-t örömében, 
annyira meg volt a látvány saját
szerú rendkívülisége által lepetve. 

Alig tünt el szemeink elöl az 
utolsó pesti nézó, már is a palo
taiak és fóthiak állanak e/öttünk, 
kikhez tán távolabb helységökbe/i 
lakósok is valának vegyítve, mert 
hintókat és kocsikat lehetett látni 
a pálya egész hosszában, (mely 
épen nem kietlen vidéken vonul 
el, minthogy egyfelól a budai he
gyek, más/elöl egy kellemes ró
naság változékonysága dúzlilc) és 
25 percznyi utazás után a 
dunakeszii állomáson megállunk, 
hol fával a tenderek és vízzel a 
katlanok láttatnak el, mire ismét 
e/indulunk és Gijd mellea elröpiil
vén, 24 percznyi utazás után a 
mozsarak harsogása között 
Váczon leszálltunk . . . honnan 
viszszamentünk nagyobb gyorsa
sággal Pestre. hol tömérdek nép 
várá viszszaérkeztünket, mely 
távollétünkben a pá/yaudvarts a 
kocsik megtekintésére bebocsát
tatott, most pedig alkonyallror a 
városba viszszavándo,t,lt." 

Nosztalgiázunk, tehát va
gyunk - költhetnénk át a 
mondást. És ez sokszorosan 
érvényes a vasútra. Mostan
ság, amikor sorra megszünte
tik a kisebb szárnyvonalakat, 
hírük sem marad a pöfög6, 
döcögő mozdonyok_nak és 
híiséges kocsijaiknak. Oröm az 
ürömben, ha akadnak érték
mento1c.. 

Szentesen, a Dél-Alföld dí
zelvonatainak legfőbb vonta
tási fónökségén, Valkai Csa
ba nevéhez köt&iik a nosz
talgiázás. Neki köszönhet6, 
hogy egy BC 395-ös és egy 
BC 390-es motorvonatot 
megmentettek az utókor szá
mára. Kollégáival együtt fá
radságot nem kímélve felújí
tották a két mozdonyt és né
hány kocsiját. A zöldre fes
tett járgányok a húszak évek
től kezdve rótták a sínpályá
kat, mígnem hatvan esztendő 
elteltével öreg korukra elérte 
ókel a nyugdíjaztatás. 

Csillogó külsejükkel most 
újra az érdeklődés középpont
jában állnak. Kigördülnek a 
sínekre, és róják a kilométere
ket. Nosztalgiavonatként kül
földi turistákat röpítenek. 

Vfzszlntes: 1. Május ré&i ma
gyar neve. Megfejtend6. 10. A 
füge. 8.angol neve. 12.Ruhaayár 
márka volt. 13. Menyassz.ony. 14. 
Törökférfinév. 16. Adóhivatal 3/4 
része. 17. Kézi lövőeszközt. 19 . ... 
Miklós�építész. 20. Szekeret húzó. 
22. Megfejtés: az év ötödik hava 
nevének eredete ... római istennő. 
23. Eiffel része. 26. Béla, Yvett, 
László. 27. Indián nemzetség. 30. 
Angol nem. 31. Anaol kevert olaj. 
32. Gyors latinul. 34. Színpadi mú
faj. 36. Távolsá& mértékeaység 
(röv). 37. Baaolyf éle. 38. Ejt6er
nyősök vezényszavL 40. Európai 
folyó. 42. Méter. 43. A vlzszintes 
20. 44. Kopasz keverve. 46. ÖSi 
IDll)'8l' férfinév. 49. Az erd6 része. 
50. Valós. 51. s:zótoldalék. 52. 
... hurt (tejtermék). 53. Római hat. 
55 . ... Marianna (szlnésznő). 57. 
... aörl. (táncosnő). 58 . ... a cso
dák csodája. 

Fia!lfleles: 1. Pena<'I (röv.) 2. 
Ülnök (röv.) 3. Nikkel 4. Néma 
kör. S. Népsz.erú fizikusprofesszor 
(lV-músorban is.) 6. Semmikor. 
7. Tudomhyos fok. 8. A fej dísze. 
9. Kedvező mepz.6lltú. 10. Mee
feJds: 1886-os amerikai esemény. 
Eanek álHt emléket • május 1. 
munltásünnep. 11. ... ResiL l 5. 
N<'li becenév. 16. A kereücddem 
eaYik eredménye. 17. Félkör alak 
18. A maüt jelz6je. 21. Bio 
kemve. 24. Elmenne. 25. Hinta 
jelz6je. 28. Elftél6 fokv6 alkat
matoSSM- 29. E,yik szOl6 bec6zve. 
33. Duna ltle. 35, Csöpps61 
j e(:t-é�). 31. A b6romazö1 

A sz.abadsághan: kitöráét me&
előro politikai bonyodalom nem 
kedvezett a vasútépltés Ogymek 
s a vasút gróf Széchenyi közleke
désügyi miniszterhez fordult se
gítségért. A miniszter a vasút álla
mi megváltását ajánlotta fel. Más
fél évi küz.delem után. /8SO. 
március 7-én, a vAtlalat 
20,458.361 forint á1éltt '81"2.li•t 
lékos állami kö1"'ny �
ta a vasutat az o� �� 
nak és ezzel az dió� ..... 
vasút története il:Mfr«4írt ,;{,;q·111!11 
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Üzletrész-értékesítés felhangokkal 
„Forródrót" a VSZ és MÁV Rt. vezetői között 

A MÁV Rt. vezetése a megszokottnál „keményebb" hangvételre kényszerítette a Vasutasok Szakszervezetét a többségi 
vasúti tulajdonú gazdasági társaságok üzletrész-értékesítése körül kialakult tarthatatlan helyzet miatt. 

Amint arról a Magyar Vasutas korábbi lapszámaiban már többször is tájékoztattuk olvasóinkat a MÁV Rr. igazgatósága februárban - a 
jogszabályokban előírt véleményezési folyamat mellőzésével - döntéseket hozott több vasúti tulajdonú gazdasági társaság üzletrészének 
teljes, vagy részleges elidegenítéséről. A VSZ, amikor tudomást szerzett a döntésről, azonnal tiltakozott az eljárás ellen, és egyeztetést kért 
Kálnoki Kis Sándortól, a MÁV Rt. elnökétől. Erről március elsején tárgyaltak, amely megállapodással zárult. Ennek értelmében a MÁV 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a kft. üzletrészek értékesítésének terveit előzetesen véleményezteti a felügyelő bizottságokkal, tagi képviselők- 1 

kel, valamint az érdekvédelmi és érdekképviseleti �zervezetekkel. Kálnoki Kis Sándor elfogadta a VSZ kapacitás/e/mérésekre vonatkozó 
• Javaslatát is. Sajnos, a megállapodás ellenére a MA V Rt. igazgatóságának április 29-i ülése - a március elsején megkötött megállapodást 

figyelmen kívül hagyva-helybenhagyta a februári döntést. Ezek után a VSZ elnöke május kilencedikén ismét nyomatékosan felszólította a 
MA V Rt. vezetőit az üzletrészek elidegenítésére vonatkozó jogszabályok betartására. Rigó Zoltán a levél kézhezvételét követően - soron 
kívül - intézk�dett, s kérte valamennyi érintett kft. vezetőjét, hogy a kapacitásfelméréseket és a szükséges véleményeket május 31-ig ' 
bocsássák a MA V vezetőségének rendelkezésére. Dr. Márkus Imre levélben köszönte meg a vezérigazgató úr gyors döntését, amely 
elkerülhetővé tette egy szakszervezeti kifogás benyújtását. A VSZ elnöke együttmúködési szándékának bizonyítékául írásban tájékoztatta az 
előzményekről az érintett gazdasági társaságok vezetőit, kérve őket, hogy a rövid határidejű feladat elvégzésével múködjenek közre a MÁV 

1 Rt. középtávú gazdálkodási érdekeit befolyásoló döntések megalapozásában. Az egyeztetések és a levélváltás eredményeként, a MÁV Rt. 
; vezérigazgatója-a korábbi döntések helyben hagyásával-a leterheltségi tanulmányok ismeretében és a jogszabályokban előírt vélemények 

mérlegelése után teszi meg a szükséges intézkedéseket. 
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REFLEKTORFENYBEN A VASUTEGESZSEGUGY -

FÓRUM A MÁV KÓRHÁZBAN 

A május eleji napsütésben 
ugyanolyannak látom a MÁV 
Kórház és Központi Rende
lőintézet - kívülálló számá
ra teljesen e�beforrt - biz
tonságot nyujtó és tekintélyt 
parancsoló épületét, mint ti
zennégy évvel ezelőtt, ami
kor újfelvételesként szakor
vosi vizsgálat miatt kellett itt 
jelentkeznem. A kórház 
Podmaniczky utcai bejáratán 
belépve megcsap bennünket 
a jellegzetes korházi illat. 
Reflexeim működnek: némi 
szorongást érzek a gyomrom 
táján. Nem csak az illendőség 
kedvéért, hanem mert a hama
rosan kezdődő rendezvény 
közös, a főigazgató főorvos 
első emeleti irodájába 
sietűnk. Az előszobában kis 
türelmet kémek. Arra azon
ban nincs idő, hogy leüljünk, 
mert megérkezik dr. Wöljl 
József, aki éppen egy egész
ségügy finanszírozását tagla
ló konferenciáról szintén nem 
régen tudott csak elszabadul
ni. Néhány pillanatra leülünk 
a főigazgato úr irodájában. A 
fórum technikai reszleteit 
egyezteti a két vezető. Figye
lem a gesztusaikat. Fegyel
mezett mozdulataik mögött 
érződik a feszültség, pedig 
mind a ketten gyakorlott elő
adók. 

A témakör, amiről ma szó 
esik: a vasútegészségügy jö
vője, közel négyszázezer em
bert érint. Itt kitapintható, az 
a felelősség és elszántság, 
amin a következő hetekben 
nagyon is sok múlik. 

Elindulunk a második eme
leti konferenciaterem felé. 
Már szakmai kérdésekről esik 
szó. A száz-százhúsz érdeklő
dőt befogadni képes terem
ben legfeljebb negyven fe
hérköpenyes orvos és nővér 
várja a kezdést. Amíg eldön
töm hová ülök, átvillan az 
a�yamon: szükségünk van 
raiuk, ragaszlwdunk a mun
kájukhnz, és mégis milyen ke
veset tudunk róluk. 

első 

Dr. Márkus Imrével és dr. Bíró Tiborral fórumra igyekeztünk a MÁV Kórházba. A VSZ 
elnökével és alelnökével délután két óra előtt néhány perccel ültünk be az autól>a. Annak 
ellenére kénytelenek vagyunk gépkocsival menni, hogy a VSZ székháza és a MA V kórház 
e� ugrásra van egymástól. Sietnünk kell, mert az imént fejeződött be egy elhúzódó tárgya
las, a tagokat pedig sohasem szabad megvárakoztatni. 

A köszöntő szavak után be
kapcsolom a magnót és fel
csapom a jegyzetfüzetet. 

Dr. Wölfl József bevezető
jében arra utalt , hogy öröm
mel tett eleget dr. Márkus 
Imre VSZ elnök kérésének, aki 
azért jött, hogy első kézből 
adjon tájékoztatást a vasút
egészségügyet, azon belül a 
MÁV Kórházat érintő jogsza
bály- változásokról és átszer
vezési tervekről. .. Tájékozat
/anságunknál csak a pénzhi
ányunk a nagyobb" - írom 
fel a főigazgató mottónak 
szánt szavait. 

A VSZ-elnöke az elke
rülhetelen államháztartási re
formhoz köti a társadalombiz
tosításban végbemenő törté
néseket. Véleménye szerint: 
- A szakszervezeteket nem 
hagyhatják hidegen e válto
zások, hiszen az állampolgár
ok életszínvonalára mind az 
egészségügy, mind a nyugdíj-

rendszer átalakítása hátrá
nyokat sejtet. ,,Résen kell len
nünk" - mondta. - Nem 
véletlen, hogy a VSZ aláírás
gyűjtést kezdeményezett a 
nyugdijlwrhatár emelése el
len. A férfiak nyugdíjba vo
nulásának hatvankét évre 
emelése a szolgáltatás-ellen
szolgáltatás elvét csorbítja 
aklwr, amilwr a statisztikák 
szerint 63 év az átlagos élet
lwr. Az aláírásgyűjtés állam
polgárként érint bennünket, 
�ezért azt kérte, hogy szakszer
vezeti hovatartozás nélkül 
csatlalwzzanak ahhoz. 

- A vasútegészségügy 
megreformálása érdekében 
ugyanolyan lázas törvényke
zés folyik, mint a nyugdíjre
form kérdésében. Az előkészü
leti szakasz végéhez érkezett 
a területi ellátási kötelezett
ségről szóló törvény, amely 

többek lwzött azt hivatott sza
bályozni, hogy a jövőben, 
milyen módon fogják megha
tározni, elosztani az egész
ségügyben meglévő kapaci
tások lwzött az üzemeltetésre 
fordítható összegeket. A VSZ 
ebben a folyamatban felada
tának érzi , hogy a vasútegés
zségügy sorsát figyelemmel 
kövesse. Olykor ez akadozik 
- mondta a VSZ elnöke - s 
nem mindig megy a maga út
ján. Legutóbb például a Vas
utas Társadalombiztosítási 
Igazgatóság segítségével 
megszerzett törvénytervezetre 
kellett órák alatt reagálni, 
mert az említett törvényterve
zetből kimaradtak a speciá
lis egészségügyi ellátást 
nyújtó intézmények: a honvé
delmi, belügyi és vasútegész
ségügyi betegellátás, vala
mint az egyetemek. 

(folytatás a 3. oldalon) 

V't'' V't'' V't'' e o. e o. e o. 
A ysz egy napon belül három vétót nyújtott be a 
MA V Rt. vezetésének. A pályagazdálkodási, gépé
szeti, távközlési és biztosítóberendezési intézoöizott
ságait ugyan más-más dokumentum, de azonos mo
tívum kényszerítette az érdekvédelmi eszköztár 
drasztikus eszközének alkalmazására. 

A MÁV Rt. idei tervei alapján az egyes szakigaz
gatóságok elkészítették a szakágaik racionalizálásá
nak akcióprogramjait. Az abban foglaltak azonban 
több ponton ellent mondanak a reprezentatív szak
szervezetek és a MÁV Rt. által megkötött 1996-ra 
szóló és a hároméves megállapodásoknak. {Az egyes 
kifogásokról, azok indokairól, illetve a forgalmi és 
anyaggazdálkodási szakszolgálatnál kisértetiesen ha
sonlító állapotokról - lapunk 6. és 7. oldalán olvas
hatnak.) 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezete elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek 
egy-egy olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szak
szervezeti tagság érdekeit. 

A magyar jogrend demokratizálódása nem kerüli, nem 
kerülheti el a társadalombiztosítást, azon belül az egész
ségügyet sem. A vasutasok és családtagjaik, közvetlen 
hozzátartozóik joggal aggódhatnak féltve őrzött kincsü
kért, a vasútegészségügyért. A közelmúltban meghozott 
jogszabályok az egészségügyi ellátások területén is pia
ci viszonyokat teremtettek. Nem mindegy tehát, hogy ezek 
a változások miként csapódnak le a vasútegészségügyi 
intézményekben, a vasutas betege/látásban. A Vasuta
sok Szakszervezete éppen ezért kötelességének érzi, hogy 
figyelemmel kísérje minden olyan jogszabály születését, 
amely a munkavállalók és biztosítottak ellátását érinti 
és lehetőségei szerint azokat megbízói érdekeinek meg
felelően befolyásolja. 

Az Országgyűlés a közeljövőben allwtja meg a terüle
ti egészségügyi ellátási kötelezettségről szóló törvényt. 
A VSZ szakértői véleményezték a törvénytervezetet és 
kiderült, hogy a MÁV-kórházak, mint speciális ellátást 
biztosító egészségügyi intézmények kimaradtak a tör
vénytervezetből. Kollégáimmal azonnal tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a tervezetet gondozó Népjóléti Minisz
térium politikai államtitkárával. Amint a"ól a Magyar 
Vasutas áprilisi második számában is beszámoltunk, a 
közlekedési és a népjóléti tárca, valamint az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, a, Vasutas Társadalombiz
tosítási Igazgatóság és a MA V képviselőivel létrejött 
talállwzón olyan közös álláspontot alakítottunk ki, ame
lyet sikerült a lwrmányülés előtt a tervezetbe beépíteni. 
A módosító indítványt a lwrmány is támogatta, ebben 
segítő szerepet játszottak az MSZP parlamenti frakció
jának vezetői - Szekeres Imre és Kósáné Kovács Mag
da -, valamint Lotz Károly Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi miniszter. 

Az Országgyűlés elé kerülő törvénytervezet a vasút
egészségügyben lévő kórházi ágyak felét területi kötele
zettségként automatikusan elismeri. A másik ötven szá
zalék sorsát pedig az önlwrmányzatokkal folytatandó 
egyezkedés fogja meghatározni. 

A kórházi ágyak megtartásában jók a pozícióink, hi
szen a MÁV-kórházakban és gyógyházakban dolgozó 
alkalmazottak alapos szakmai felkészültsége, a magyar 
átlagnál magasabb technikai felszereltség és a betegek
kel való megkülönböztetett bánásmód több mint bízta
tó. 

A vasutasoknak és a vasútegészségügyben dolgozók
nak nem mindegy, hogy ezek a kérdések miként dőlnek 
el. A Vasutasok Szakszervezete tekintélyét latba vetve 
mindent megtesz annak érdekében, hogy az egészség
ügyet érintő jogszabályokban a vasutasok érdekei egy
értelműen kifejezésre jussanak. Ezentúl érdekeltek va
gyunk abban, hogy az esetleges szabad kapacitásokat 
nyitottá tegyük a nem vasúti szféra számára is. Meg kell 
találni mielőbb a megfelelő finanszírozási formákat. 

A vasútegészségügy más részeinek, az üzemorvosi, szak
rendelői, közegészségügyi és rehabilitációs intézmények 
átszervezéselwr az a legfontosabb szempont, hogy a vas
utasság a jövőben is hozzájusson az őt megillető ellátá
sokhoz. Ennek biztosítása érdekében a VSZ levélben kért 
tájélwztatást a MÁV illetékes vezetőitől a vasútegészség
ügy belső átalakítási mun-
kálatainak tervezetéről. A 
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válasz megérkezését köve- ,

1
� 

tően azt tagsági vitára fog-
ja bocsátani a Vasutasok 
Szakszervezete 
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Döntésre várva A beteg érdeke az első 
Ahogyan az egészségügyi dolgozók látják: szükség van rá! 

A nsútegészségügy jövője a ,·asutas munkavállalók és nyugdíjasok érdeklődésének középpont
jában áll. Bizonyítja ezt, hogy az elmúlt években a ,·asútegészségügyi dolgozók felhívására 
több57.ör is kinyilvánították ragaszkodásukat az államegészségügytől független intézményrend
sur egységes fenntartásához. 

A vasútegészségügyet termé
szetesen, mint a legtöbb vas
úti szakmát, azok ismerik 
legjobban, akik benne élnek. 
A Magyar Vasutas Szabó 
Lászlót, a Buda pesti Terü
leti Egészségügyi Központ 
(f EK) VSZ alapszervezeté
nek megbízott szb-titkárát 
kérdezte, aki munkába állá
sa óta szakszervezeti tag, sőt 
tisztségviselő is. 

-- Közegészségügyi fel
ügyelőként nem csak a vas
útegészségügyet volt alkal
mam nagyon jól megismerni, 
hanem vasutat, a vasutasokat 
is. Sajnos, a több éve tartó bi
=onytalanság nem csak ben
nünk, vasútegészségügyi 
dolgozókban hagyott mély 
nyomot, de érezzük a szolgál
tatásainkat igénybe vevő ak
tív és nyugdíJasok támogató 
aggódását 1s. Pedig ez az in
tézményrendszer, akárcsak 
Európa-szerte ma 1s háborítat
lanul működő társai, a több 
mmt 125 éves fennállása alatt 
bebizonyította létjogosultsá
gát. 

- Villantsunk fel néhány 
érdekességet a vasútegés=
ségiigy múltjából. 

� Mint utaltam rá, a MÁV 
egészscgugy1 szolgálatát 
1880-ban ho=ták létre. A pá
lyaorvosok üzlctigazgatósá
gonként egy-egy föorvos irá
nyításával a munkaalkalmas
ság megállapításán túl a kez
detektől végezték a vasutasok 
(és biztosítottként a család
tagjaik) gyógyító-megelő=ő 
egészségügyi ellátását. Talán 
kevesen tudják, hogy a nyílt 
vonalon lévő örházakba az 
orvost kijelölt tehervonatok 
szállították k1 a fekvőbete
gekhez. A vonat legfeljebb 
öt percig - köteles volt vár
ni. Ennyi id<> állt rendelke
zésre, hogy az orvos ellássa a 
paciensét. Ha mégis maradnia 
kellett, akkor megadott időre 
kézihajtánnyal mentek érte. 

-A vasútegés=ségiigy több 
intézmény egymásra épült 
rends=eréből áll. 

· A mai Központi Rende-
1 ő i n té ze t helyén a Pod
maniczky utcában már 1892-
ben múködött az első s=ak
rendelő, amelyben nőgyó
gyás=, gégész, ideggyógyász 
és sebész szakorvosok látták 
el az arra rászorulókat. A 
vasútegészségügyi hálózat a 
betegellátás m inden elemét 
felsorakoztatja a járóbeteg 
ellátástól a szakrendelésen és 
a kórházi ellátáson át a reha
bilitációig, sőt a gyermekin
té=ményekig. Sajnos, a mai 
napig szükség van erre, hiszen 
a vasúti szolgálat felőrli az 
emberek egészségét. A kimu
tatások szerint a vasutasok 
között még ma 1s az átlagos
nál gyakoribbak a mozgás
szervi, emésztőrendszeri és 
idegrendszeri megbetegedé
sek. 

- A Területi Egés=ségiigyi 
Kö=pontokra milyen felada
tok hárulnak? 

- A TEK-ekhez tartozik az 
ii=emorvoslás, az ii=emi fogá
szati ellátás, a pszichológiai 
laboratórium, a kö=egészség
ügyi szolgálat és mindezek 
háttereként az egészségügyi 
szakanyaggal is foglalkozó 
ga=dálkodási szervezet. 

Szabó László 

Említelle, hogy több éve 
bi=onytalan a vasútegés=ség
iigy helJ'=ete Mióta tart e= az 
állapot? 

- Természetesen, akárcsak 
máshol, Itt 1s a pénz körül fo
rog minden. A honvédelmi, 
belügyi és vasúti egészség
ügyi mtézmények miiködését 
1992-ig a a Pénzügymimsz
téri um elkülönitett állami 
alapból fizette. A fenntartást 
és a beruházásokat a honvé
delmi és a bclüg:xminisztéri
um, illetve a MÁV fizette. 
Négy évvel ezelőtt, amikor 
megszü\etett a vasúttörvény 
és a MA V részvénytársaság
gá alakult, változott a tulaj
donos és afinans=íro=ás is. A 
vasútegészségügy1 mtézmé
nyek felett hivatalosan a Köz
lekedési, Hírközlési és Víz
ügyi Minisztérium gyakorol
ja a tulajdonosi jogokat. A 
működési költségeket az Or
szágos Egészségbiztosítási 
Pénztár (OEP) biztosította, 
ezzel mintegy „egy kalapba 
kerültünk" az állami egész
ségüggyel. Az elmúlt év szep
temberében a foglalko=ás
egészségiigyről ho=ott tör
vény tovább bonyolította a 
helyzetet. A törvény szerint a 
Jövőben az ii=emorvoslás nem 
állami feladat, a=t a vállal
kozások - így a MÁV is -
kötelesek az OEP helyett ii=e
meltetni. A háziorvosi, a szak
rendelői és a kórházi ellátást 
OEP teljesítményfinanszíro
zási rendzerben továbbra is 
fizeti. 

E= a ke11ősség milyen ha
tással van a vasutasokra? 

- - Egyrészt az OEP által 
finans=íro=ott ellátásokat a= 
ors=ágos mutatók szerint kell 
szúkíteni, azaz például az 
ágyszámok leépítésénél nem 
veszik figyelembe sem a spe
ciális vasúti megbetegedések 
magas számát, sem azt, hogy 
a vasutasok a saját egészség
ügyi intézményeik megterem
téséhez évtizedeken keresztül 
anyagilag is hozzájárultak. 
Másrészt a vasúti üzemorvo
soktól megvonták a táppén=
re vétel és a munkára képes 
állapot megállapításának jo
gát. Ezáltal nem csak annak 
áll fenn a veszélye, hogy a 
háziorvosok - amennyiben 
egyben nem üzemorvosok -
az állami egészségügyi ren
delőkbe és kórházakba utal
ják be a betegeket a vasutas 
intézmények helyett, ami to
vábbi leépülést gerjeszthet, 
hanem vasútbiztonsági gon
dokat is felvethet a munkára 
képes állapot esetleges hibás 
megítélése, mivel a vasút ve
szélyes üzem. A vasúttör
vényben is előírt egységes 

vasútegés=ségügyi háló=at, 
tehát, finanszírozási oldalról 
megbomlott, ami később a 
vasutasok betegellátásában 
nem kívánatos hátrányokkal 
járhat. 

- A vasútegés=ségügyben 
foglalkoztatott kö=el 
háromezerötszáz munkavál
laló számára ez mit jelent? 

- Természetesen, bizony
talanságot. Nem lehet tisztán 
látni a folyamatok végét. A 
törvények június 30-ig bi=to
sítják a működési feltételeket, 
azután új szerződéseket kell 
kötn� mind az OEP-pel, mind 
a MA V Rt.-vel. A vasútegész
ségügy körül kialakult hely
zetben nehéz bizakodónak 
lennt. De nem csak a közeljö
vő miatt komolyak a feszült
ségek, hanem a munkahelyek 
megtartása és a bérek miatt 
1s. Sajnos, a TEK-eknél is 
gyakoriak az elbocsátások. 

- Mi a hel}'=et a bérekkel? 
� Amíg az OEP által finan

szírozott intézményekben 
(rendelők, kórházak) esélye 
van az állami egészségügy
ben alkalmazott béremelés 
végrehajtására, addig az 
üzemorvosi és közegészség
ügyi területen dolgozók az 
idén a TEK-ektől még nem 
kaptak bérfejles=tést. Csak a 
tisztánlátás miatt említenék 
néhány jellemző hért: példá
ul amíg az állami közegész
ségügyben a főiskolai vég
zettségú felügyelő 50-60 e=er 
forintot keres, addig a MÁV
nál ez nem éri el a harminc
ötezret. Nálunk egy fogorvos 
sem keres ennél többet, illet
ve az asszisztensek bére sem 
több 17 OOO forintnál. Az ala
csony fizetések mellett a bi
zonytalanság miatt néhány 
jól képzett szakember máris 
elhagyta a vasútegés=ségügyi 
inté=ményeket. 

- Az elhang=ottak szerint 
nagy s=ükség lenne a végső 
döntés,ek meghozatalára. 

- Ugy gondolom, ez nem 
csak a mi érdekünk lenne, 
akik a vasútegészségügybcn 
szolgálunk, hanem a vasuta
soké is. Bízwtlc benne, hogy 
a vezetők a szakmai érveket 
f igyelembe véve hamarosan 
döntenek. A vasútegészség
ügy a specialitása miatt az 
egész világon a vasút szerves 
része. Nem lehet véletlen, 
hogy még a magánvasutak is 
külön egés=ségügyi szolgála
tot tartanak fenn. A saját 
munkám, a közegészségügy 
számtalan esetben közvetlen 
összefüggésbe hozható az 
áru- és személyszállítással. 
Gyakorta kell például a kül
földről beérkező vagonról el
döntenünk, hogy milyen fer
tőtlenítést igényelnek. De a 
legfontosabb mégis csak az, 
hogy a vasutasok a jövőben 
is ho=zájuthassanak a= őket 
megillető speciális orvosi el
látáshoz. Ugy gondolom, ez 
részükről nem csak 
tradicionális óhaj, hanem a 
tulajdonukhoz való jog is. Az 
aktív vasutasságból több 
mint negyvenezer és százezer 
nyugdíjas a vasútegészség
ügy helyzetének megnyugta
tó rendezését a MA V-hoz 
való tartozásban látná. Re
méljük, jó vezetői döntések
kel még megfordítható a vas
ú te gé szsé gügy egységét 
megbontó folyamat. 

-szp-

(folJ1atás az első oldalról) 

A Vasutasok Szakszerveze
te- nyomást sem nélkülöző 
- közbenjárására, sikerült 
elérni. hogy már a kormány 
elé bekerülő tervezet tartal
mazza az érdekképviseleti vé
leményt - mondta Márkus 
Imre. -Konkrétan: elértük, 
hogy a MÁV kórházakban je
lenleg meglévő ágyak felét, a 
vasutasság országos ellátá
sának biztosítására érintetle
nül kell hagyni. Mindössze a 
másik ötven százalék kerül be 
a területi alkuba. ami a lakó
területi igényeket veszi figye
lembe. 

Az elhangzott számok sú
lyát megpróbáltam „beazono
sítani". A fórum többi hallga
tóJ ának tekintetéről leolvas
ható, hogy konkrét emberi 
sorsok húzódnak meg mögöt
tük: - Sz9lnokon 300 ág>·, a 
Budai MA V Kórházban 384 
ágy, a Budapesti MÁV Kór
házban 900 ágy felének fi
nanszírozása már biztosított. 
A többi megmentéséért érvek
kel és Jó eséllyel indulunk. A 
VSZ az eredmény érdekében 
lobbyzik - ehhez kéri az el
nök a MÁV kórháziak szak
mai segítségét. - Mert arra 
a minőségre, amit ez a kór
ház nyújtani tud, szüksége 
van a magyar állampolgár
oknak - emeli fel a hangját 
a szónok. - ,.Direkt nem azt 
mondtam vasutasokat! Az al
kut a szabad kapacitások le
kötéséért, a finanszírozásért, 
a meg>•ei önkormányzatokkal 
kell lefolytatnunk. A VSZ eb
ben a folyamatban a KHVM 
szakértői oldalán vesz részt. 
amire a minisztérium jegyző
könyvben vállalt kötelezett
séget. Ebbe azért mentünk 
bele, mert a munkavállalókat 
az Egészségügyi Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezete 
képviseli a törvénytervezet 
szerint." - teszi hozzá hig
gadtan az elnök, majd az ed
digi tárgyalások további két 
kényes pontjára tér rá: - .. A 
Vasutas Társadalombiztosí
tási Igazgatóság (VTIJ, akár
csak a vasútegészségügy egé
sze, szintén kimaradt a tör
vénytervezetből. Természete
sen. nem hagytuk annyiban, 
hiszen a VTI társadalombiz
tosítási ügyekben meglévő 
szerződési jogát a vasúttör
vény rögzíti. Közbenjárá
sunkra bekerült a tervezetbe 
a vasútegészségügy fianan
szírozásában létfontosságú 
szervezet. Ennek köszönhető
en jelen lesz minden megyei 
megállapodás megkötése
kor." 

A Népjóléti Minisztérium
ban lefolytatott egyeztetésről 
szólva megtudtuk: - felve
tődött a tárgyaláson a mun
kaképessé nyilvánítás jelen
legi, tarthatatlan gyakorlata. 
Természetesen, ezt a szakmai 
kérdést nem akartuk politiku
sokkal megvitatni, annyit 
azonban elértünk, hogy ha
marosan további szakértői 
konzultációkra kerül sor. 
Ug>•anis lehet, hogy egy epi
lepsziás munkavállalónak az 
érdeke azt diktálja, ez ne de
rüljön ki róla, de ha történe
tesen egy mozdonyvezetőről 
van szó, akkor az utasoknak 
és a pályaudvarokon várako
zóknak ez nem lehet közöm
bös. A vasút veszélyes üzem. 
amit a jelenlegi házi és üzem
orvosi rendszer nem követ. A 
közlekedésbiztonság érdeké
ben rövid időn belül fel kell 
oldani ezt az ellentmondást. 

A születőben lévő törvény
tervezet témáját lezárandó, 
Márkus Imre lélegzetvételnyi 
szünetet tartott, majd belefo-

gott a jelenlévőket ugyancsak 
,.húsbavágóan" érintő témá
ba, a vasútegészségügy átala
kításának taglalásába: 

-- A Vasutasok Szakszer
vezete sürgeti, hogy végre zá
ruljon le a vasútegészségügy 
átszervezése. Ez a javaslat 
akkor vált reálisan elérhető
vé, amikor Lotz miniszter úr 
kinevezte Szabó Tivadart, a 
MÁV Rt. személyügyi igazga
tóját a téma biztosává. Mi 
akkor azt kértük Szabó úrtól, 
hogy hallgassa meg az egész
ségügyben dolgozók vélemé
nyét. Ismereteim szerint, a 
döntést előkészítő konzultá
cióknak itt is volt állomása. 

� elnök úgy tudja, hogy a 
MA V még nem tette le az át
alakításról szóló terveit.A 
VSZ erről véleményt csak ak
kor tud alkotni, ha megkapta 
az előtel]esztést. - A vasút
egészségügyet folyamatos bi
zonyta /anságba n tartó álla
potnak véget kell vetni - szö
gezte le az elnök. Az intéz
ményrendszer működtetését 
nem tudjuk úgy elképzelni, 
hogy a vasutassághoz a jö
vőben ne legyen meghatáro
zó mértékben köze. Azt kértük, 
hogy az előterjesztés gazda
sági számításokkal alátá
masztott alternatívákat tar
talmazzon. Megfogalmaztuk, 
vizsgálják meg minden lehet
séges tulajdonosi formára -
KHVM. MÁV Rt. eg>•éb társa
ság - a finanszírozás és a 
fenntartás forrásait, a szabad 
kapacitások lekötésének mód
ját, mert ahhoz, hogy dönteni 
tudjunk. ezeket a paraméte
reket ismernünk kell. Elmond
tuk - hangsúlyozta az elnök 
-, hogy a vasútegészségügy 
szakmai egységességét kíván
juk fenntartani. Nem mond 
ellent ennek az elvnek azon
ban, ha a finanszírozást kü
lönböző forrásokból biztosít
ják. Nem látom akadályát 
annak., hogy különböző tár
saságok, befektetők szóba ke
rüljenek akkor, ha továbbra 
is a vasút lesz a meghatáro
zó . .Jelenleg hol tartunk? A 
MA V-nak elmondtuk a szem
pontjainkat, amelyekben nem 
volt vita köztünk. A VSZ nem 
adott javaslatot a végső for
mára, mert az nem a mi dol
gunk. 

Befejezésül Márkus Imre 
kifejtette: - E témában a 
Vasutasok Szakszervezete el
nöksége is állást foglalt: 
amikor a munkáltató érdemi 
javaslatot terjeszt elő erről, 
akkor azt a VSZ tagsági vitá
ra kívánja bocsátani. Célunk 
a vasútegészségügyi ellátás 
színvonalának megtartása, 
amit jobbnak tartunk az átla
gosnál. Énékelhető a különb
ség, ez a vasutasok véleménye 
is. Nem a hovatartozás az el
sődleges, hanem a munkavál
lalók érdekeinek tiszteletben 
tartása. 

Ajelmlévők létszáma miatt nem 
túl hangos, de ösztönösen fel
hangzó taps ér7.ésem szerint nem 
a tisztségnek szólt, hanem az el
hangzottaknak. Az órámra pillan
tottam: közel egy órán át tartott a 
tájékoztató első rés:ze. A jelenle
vők azonban változatlanul kitar
tottak. (Mint később kideriilt. ér
demes volt!) 

-Az ágyszámok körül kiala
kult bizonytalan helyzet már-már 
a betegellátásra is rányomja a 
bélyegét-kezdte Dr. Wöljl Jó
zs-efhasonlóan alapos és szónoki 
fordulatoktól sem mentes besm
dét. - Egy zavart kolléga a mi
nap azt kérdezte tőlem: .. mi a 
jobb a kórháznak, ha felveszi a 
beteget, vagy ha nem?" Kérem, 
mi nem a kórháznak gyógyítunk! 
A beteg érdelre az e/só, mindenki 

az alapján döntsön. Jó lenne, ha 
nem a kórház jövője nyomaszta
ná az orvosokat és az ápolókat, 
hanem csak a beteggel törődné
nek. A kórház sorsáért aggódást 
bízzák rrínk, vezeto'1cre. Sajnos, a 
vasútegészs-égiigynek sokat árt a 
tájékozatlanság és a félrelÍljékoz
tatás. Közel egy évvel ezelőtt a 
Népszabadságban jelent meg egy 
cikk arról, hogy a MÁV kór
házat eladjuk a külföldieknek. 
Ezzel szemben az az igazság, 
hogy a Nemzetközi Egészs-égiigyi 
Központ a konnány engedélyével 
bérli az általa használt területet, 
ami nem csak bevételt jelent az 
intézménynek, hanem évi hatvan
millió forint értékben ingyenes 
vizsgálatot is vége.zhetünk. 

A főigazgatótól megtudhattuk: 
a MÁV Kórház állami tulajdon
ban van. Majd így érvelt-Az 
Á 1/amháztartási törvény értelmé
ben egy kórházigazgató kompe
tenciáját messze meghaladja még 
egy bérleti szenődés megkötése 
is. 

Dr. Wölfl Jói:sef szót ejtett a 
kórházban folyó beruházásokról 
és azok hatásáról, majd a születő 
törvényről így vélekedett:-Nem 
tartanám szerencsésnek, ha a jö
vöben nemcsak a VTI-vel kellene 
szenődnünk, hanem a megyei 
egészs-égügyi pénztárral is. A 
honvédség ezt nyögi. A VTI-vel 
nagyon jó a kapcsolatunk. 
Őket mindenképpen be kelle
ne vonni a megyei alkuba. Az 
ágyszámcsökkentésnek azért 
nem látom értelmét, mert at
tól, hogy kevesebb ágyon 
ugyanannyi beteget forga
tunk meg, az még nem lesz ol
csóbb a társadalombiztosí
tásnak. 

A kapacitáscsökkentéssel 
azért sem értek egyet, mert 
annyi beteget tudunk felven
ni, amennyit csak akarunk. 
Nem csak az egyéni betegek 
várnak arra, hogy bekerülhes
senek a MÁV Kórházba, ha
nem vállalatok is szeretnék itt 
gyógyíttatni az alkalmazotta
ikat. 1995-ben ez kjjzel har
mincmilliót hozott. 

Én az átalakítást szkeptiku
san tudom megítélni. Tapasz
talataim szerint sohasem a 
számítások döntötték el, hogy 
melyik szervezeti forma lesz 
alkalmas az üzemeltetésre. A 
döntéseket nem szakemberek 
szokták meghozni, amire az is 
példa. hogy a most készülő 
számításokat sem láttam. 

A főigazgató óvatosságra 
intett: - A foglalkozásegész
ségügy már-,.padlóra került". 
Ez azért következea be, mert a vas
útegészségügy nem tudott a/Jca/
mazkodni a változásokhoz. Kény
telen vagyok elmondani: az élet 
diktálta átalakulást különböző he
lyeken megakadályozták. Előre 
nem átgondolt módon és nem 
azok döntöttek róla, akik értenek 
hozzá. Össze kel/fognunk, mert 
csak közösen vívhatjuk meg acsa
tát, ehhez kérem a szakszervezet 
segítségét, és ígérem mi minden 
szükséges infonnációt meg fo
gunk adni -zárta tájékoztatóját 
dr. Wölfl József. 

Az előadások után kérdésekkel 
föl ytatódik a fórum. (Itt is az első 
kérdés felvetése volt a legnehe
zebb.) A legtöbb kérdés a saját 
közvetlen kömyezetról S7.61t Jöt
tek a vál�k is, amelyek a szitu
áció termés:zetéból fakadóan vagy 
kitérőek, vagy kiegészítő jellegű
ek voltak. Lman elfogyott az egy
másra szánt idő, fél öt múlt 

Néhányan kincstárian bizako
dó mosollyal búcsúmak el egy
mástól. Nem tudom eldönteni, ki
nek jobb, aki bclúlröl éli meg a 
folyamatokat, vagy aki várako:zá&. 
ra kénys:zerül. Az biztos, a mai 
fórumon elhangzottak, nem csak 
a kórházi dolgowkról szólt 

ksz. 
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A TERÜLETI IGAZGATÓSÁGOK JÖVŐJÉRŐL 

Kétszintű irányítási rendszer 
A tevékenység az elsődleges 

A MÁV Rt. átszervezése a vasutasokat évek óta bizonytalanságban tartja. A jelenleg 
végbemenő átalakítási folyamatot - a MÁV Rt. pénzügyi stabilitásának megteremté
se feltételeként - az állam, mint tulajdonos határozta meg a vasúttársaság vezetése 
számára, azzal, hogy azt 1998-ig be kell fejezni. A feszített ütemű átalakítás „célálla
potáról" megszületett a döntés. Az odavezető út azonban korántsem konfliktusmentes. 
A legtöbb vitát a kétszintű irányítási rendszer bevezetése váltotta ki. A VSZ Területi 
Irányítási Központok Intézőbizottsága május 7-én arról folytatott konzultációt, hogy 
a szakigazgatóságok elsődleges szerepe mellett az üzletigazgatóságok számára léte
zik-e jövőkép és ha igen, az mit takar? 

A több száz magasan képzett 
vasúti szakember sorsát érin
tő téma előadja Vizsy Ferenc, a 
budapesti üzletigazgatóság ve
zetője volt, aki egyúttal annak 
a munkacsoportnak isa veze
tője, amelyet a március 6-i ve
zérigazgatói értekezlet az üzlet
igazg11tóságok és üzemigazga
tóság szervezeti kereteinek és 
létszámának meghatározásával 
bízott meg. 

Cé/állapotban a szakigaziató
sági gazdálkodás, mint a MA V RJ. 

egyedüli-a fötevékenységek be

vételeit és ráfordításait a haté
konyság oldaláról megközelíteni 
lcipes- gazdálkodási rendszer 
valósul meg majd ebben az új/e/
építésben. A teriileti igazgatósá
gok helyének és szerepének meg
határozását elemző munka meg
kezdésekor, új gondolkodásmódot 
kerestünk - kezdte ismertetöjét 
Vizsy Ferenc. - Nem a két, vagy 
háromszintű irányítás volt a vizs
gálat tá,gya, hanem a teriileli igaz
gatóságok jövóbeli fe/adatit tar
tottukszem előtt. A kérdés kezelé
se természetesen nem konfliktus
mentes. Az elmúlt évek gyakorla
ta bebizon}Ítona. hogy párhuza
mos szakági és terii leti - úgyne
vezett mátrixrendsZl!TŰ-gazdál
kodás nem vált be, de egy kézben 
tartott gazdálkodási forma és 

mátrixirányítás megférnek egy
mással. 

A MÁV Rt. átszervezésének 
1998. évi célállapotában a gaz.da
sági irányítást a s7.akigazgatósá
gok gyakorolják majd, de a MÁV 
Rt. stratégiai tanácsa április 9-ei 
ülésén elfogadott koncepció sze
rint , böven marad feladat a teriile
ti igazgatóságoknak is. Ezek: a 
vasúttársaság gaz.dasági érdekei
nek teriileti képviselete; a hálózati 
optimumhoz köz.eli érdekharmo
niz.áció adott tcriilett.'ll a sz.ikigaz
gatóságok helyi szervezetei kö
zött; a gazdasági tervek és a reál
folyamatok gaz.dálkodási eredmé
nyeinek összevetése és a regioná
lis elönyökre alapoz.ott értékesíté
si munkamegosztásból fakadó fel
adatok ellátása. 

A szakmai és érdekképv1seleti 
vitára bocsátott elöterjesztés sze
nnt a teriileti igazgatóságok ajö
vöben olyan rugalmas struktúrájú 
személyügyileg átjárható, kis lét
számú szcrve7.Ctek lesmek, amely
ben szakmailag felkészült, tárgya
lóképes munkatár.-ak dolgo:mak. 
V1zsy Ferenc vitaindítója végén 
nyomatékkal hangsúlyozta: a 

.MÁV Rt. egé-sze szempontjából 
nem a területi igazgatósága fon
tos. hanem a tevékenysége. 

A vitában felszólaló mtézöbi
zottsági tagok felvetéseire reagál-

va az elöterjesztö elmondta: a te
rületi bizottságok jövőjét nem a 
létszám oldaláról közelítették meg. 
A/e/adat az elsődleges. amelyhez 
hozzá kell rendelni a szükséges 
létszámot, majd a bért. Az átala
kítás során figyelembe kell venni 
az igazgatóságok eltéró adottsá
gait is. A tervekben szerepló rö

vid határido7<et a célállapot eléré
sére kiszabott végső időpont-
1998 - határozza meg. 

A konzultáció végén Valet 
László, az intézőbizottság titkára 
az elhangzott hozzászólásokat is 
összegezve kifeJtette: üdvözlik a 
megvitatott dokumentumot, hiszen 
az több o(van „ tulajdonsággal 
rendelkezik", amely eltérő a ko
rábbi átszervezésekkel szemben. 
s a szakszervezeti megítélés sze
rint is pozitívan megkülönböztet
hetó az elődeitől. A legnagyobb 
erénye. hog>• nem létszámleépítés
hez keres érveket, hanem a MÁV 
Rt. globális érdekeit figyelembe 
vevő tevékenységekhez rendeli a 
munkeró-szükségletet. Az Intéző
bizottság támogatja a területi 
igazgatóságok jövőjét hosszú tá
von megalapozó elképzelése/cet és 
készséggel tesz eleget a Vizry Fe
renc által a végleges döntés e/ón 
felajánlott eg>•eztetési lehetőség
nek. 

-ksz-

A Vasúti szállítás leendő „favoritja" 
az eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi 

FELHASZNÁLHATÓ: 
- sz.éna, sz.alma, 

- papírbála, 
- acéltekercs, 
- raklapos áruk, 
- kötegelt faipari lemei.ek, 
- hőszigetelő anyagok sl-állitására. 

MŰSZAKI ADATOK: 
A kocsi: Rils jelű 
Forgóváz: Y 25 Css 
Rakterület hossz.a: 18550 mm 
Rakterület sz.élessége: 2 700 mm 
Saját tömeg: 29 t 
Raksúly: 40 t 

ELŐNYEI: 
- gyorsan, könnyen rakodható, 
- a ponyvavetö mozgatása könnyű, 
- a sl-állitmány védett az időjárással szemben, 
- váml.árható, 
- bérleti díja alacsonyabb egy fedett kocsiénál. 

Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 
Smtesztési si.elvény: UIC 505 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

Gyártó Kft. 

Ne feledje: Jó termék, alacsony ár - az MVJnyet kínál! 
--

�TUV�szombathely, Szövő u. 85. 

�fr 
r3-;:::::f/ Tel./fax: (94) 313-313 

@�rn31J Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
ISO9002 

•• 

A KUT szerint 
Vélemények a forgalmi szolgálat akciótervéről 

Az 1996. április 30-án tartott Központi Üzemi Tanács (KÜT) ülésén elhangzottakra hivat
kozva az alábbiakban közzétesszük a Gy. 69�7/1996. F.F.E. szám alatt megküldött "Raci
onalizálás 1996. A forgalmi szakszolgálat akcióterv el" cimfi előterjesztéssel kapcsolatban 
összeállított véleményt. A KÜT, a kapott szóbeli kiegészítés alapján szükségesnek tartja, 
hogy az előterjesztés végleges változatának kidolgozása során további megjegyzéseket 
tegyen és ezért kéri, hogy a későbbiekben is kapja meg a szükséges információkat. Az 
előterjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 

1.) A forgalmi szakszolgá
lat további létszámleépítést 
szervezési intézkedéssel nem 
tud végrehajtani a jelenlegi 
érvényes technológia mellett. 

- Szervezéssel végrehaj
tandó intézkedések esetén 
szükségessé válik az utasítá
sok módosítása, az ellenörzé
si rendszer felülvizsgálata. 

- A helyi sajátosságok fi
gyelembevételével és a fő
nökségeken működö üzemi 
tanácsok, illetöleg üzemi 
megbízottak elözetes véle�é
nyének kikérésével a KUT 

támogatja a szolgálati helyek 
összevonását. 

- Helyi egyeztetések után 
megtörténhet munkakörök 
összevonása azokon a helye
ken, ahol a forgalom bizton
sága nincs veszélyeztetve. 

- Az üzemidök csökken
tése nagy körültekintést igé
nyel, mivel az árufuvarozás 
gyorsasága, a menetrendsze
rűség be nem tartása további 
fuvaroztatókat fordíthat el a 
vasúttól. 

- Az egyes tevékenységek 
megszüntethetök, amennyi
ben olcsóbban megoldható és 

a vállalkozó vasút körébe 
nem tartoznak. 

- A technológiai módosí
tásnál, a gyengeforgalmú 
szolgálati helyek visszaminö
s í téséné l figyelembe kell 
venni a vonal adottságait, a 
vonatkeresztezési lehetösége
ket. A számításokon alapuló 
megítéléseket csak abban az 
esetben tudjuk támogatni, ha 
a nagy állomásközök esetén 
figyelembe veszik a techni
kai felszereltség hiányát, azt, 
hogy az intézkedés nagymér
tékben lecsökkenti a vonat
közlekedés sebességét, és ve
szélyezteti a forgalom bizton
ságát. 

- A nagymérvű visszami
nösítések után nem megol
dott az épületek állagának 
megóvása, az ott elhelyezett 
biztosítóberendezések, elekt
romos vezetékek örzése. 

- A szolgáltatások meg
szüntetése további piacvesz
tést jelenthet (spirális elv ér
vényesül). 

- A javasolt beruházások 
többsége „műszaki fejlesz
tés", amely nem eredményez 
bevételt, de további költség-

igénye lesz (fenntartás, kar
bantartás). 

- A szakszolgálat felügye
lete alatt lévö munkásszállá
sok privatizálása nem szere
pel az elképzelések között. 

2.) Az ezen a területen je
lentkező műszaki fejlesztések 
megvalósításához jelentős 
nagyságú forrásra van szük
ség, amelyet felelösséggel 
kell felhasználni. A javasla
tok és a létszámkiváltó beru
házások nem minden esetben 
vannak összhangban. Meg
ítélésünk szerint a javaslatot 
valamennyi érdekvédelmi és 
érdekképviseleti szervezettel 
meg kell vitatni. Az üzlet
igazgatóságok által elkészí
tett akcióprogramokat is szük
séges lenne megismerni. 
Ezeknek kell, képezniük a 
főosztály által összeállítandó 
program alapját. Összességé
ben az akcióprogram megva
lósításra közvetlen módon 
nem alkalmas, de iránymuta
tásnak, ajánlásnak felhasznál
ható. Az anyagban szereplö 
intézkedések részben megva
lósíthatók, de célszerű lenne 
ezen inté7.kedések időbeli ki
tolása 1997-re. 

F NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK j 
BRIT SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 

Hatékonyabb információs rendszer 
Drasztikusan csökkentették a bürokráciát 

A Phare program keretében 
hazánkban tartózkodó 
M:ary Berbar-t, a Brit Szak
szervezeti Szövetség (TUC) 
nemzetközi referensét látta 
vendégül a ,tagyar Szak
szervezetek Országos Szö
vetsége május 9-én, a aki az 
információs rendszer műkö
désének tapasztalatairól tar
tott tájékoztatót. 

A Brit Szakszervezeti Szö
vetség, amely fennállása óta 
komoly befolyást gyakorol 
az angol társadalomra, 1868-
ban alakult - mondta Mary 
Barber vitaindítójában. Az 
évszázados munkásmozgalmi 
tapasztalatokkal rendelkezö 
szervezet a brit munkáspárt 
létrehozásában is alapvetö 
szerepet játszott .. A szövetség 
a magas foglalkoztatásnak 
köszönhetöen a második vi
lágháború után érte el a leg
magasabb szervezettségét, 
ekkor tizenkétmillió tagja 
volt. A TUC életében 
Margaret Taecher 1979-es 
kormányra kerülése komoly 
törést jelentett. A konzerva
tív kormány ellenőrzése alá 
vonta a szakszervezeteket. 
Angliában viszont nincs 
munka törvénykönyve ezért 
egy sor olyan jogszabályt al
kotott a parlament, amely je
Jentösen korlátozta a szak
szervezetek működését. Ennek 
hatására és a nagyfokú mun
kanélküliség következtében 
a taglétszám hétmillióra csök
kent. 

Az elöadó önkritikus véle
ménye szerint a TUC jelenle
gi felépítését csak rossz pél
daként szabad felemlíteni. A 
kizárólag képviseletet ellátó 
„emyöszervezetnek" túl sok 
tagszervezete van, és a tag-

szervezetek összetétele is ve
gyesebb a kelleténél. Például 
a legnagyobb, mintegy 900 
OOO tagot töm9ritö tagszerve
zetben - az Altalános Mun
kás Szakszervezetben - az 
úgynevezett ,fehér" és „kék

gallérosok" egyaránt megta
lálhatók. 

A brit szakszervezeteket az 
elmúlt években bekövetke
zett társadalmi és kommuni
kációs változások belsö refor
mokra kényszerítették. Az 
1993-ban megválasztott új 
főtitkár komoly korszerűsíté
sekbe fogott, miután draszti
kusan csökkentette a szak
szervezeti bürokráciát. A 
TUC tevékenysége korábban 
bizottsági ülések sorából és 
belső doku-mentumainak ad
minisztrálásából állt. A vál
tozásra jellemzö, hogy 
valamennnyi korábban mű
ködő bizottságot megszüntet
ték. Mindössze a vezetö tes
tület, az Általános Tanács 
ülésezik kéthavonta. Azóta 
egy-egy konkrét téma feldol
gozására célirányosan fel
adatcsoportokat hoznak lét
re. Jelentösen megváltozott 
a kommunikációs munka is. A 
titkárság egyik legfontosabb 
részévé lépett el<'S a kampány 
és kommunikációs f<'Sosztály, 
amely országszerte nagygyű
léseket és összejöveteleket 
szervez. Fó feladatuk: bebi
zonyítani, hogy a TUC-nak 
van véleménye a munkavál
lalók sorsát befolyásoló tör
ténésekről, olyan formában, 
amelyre a médiák is 
felfigyelnek.Teszik mindezt 
olyan körülmények között, 
amikor a szakszervcut lehe
tóségeinek szúkülésével az 
információra szánt pénzcsz-

közök is jelentösen lecsök
kentek. A hatvanas években 
a S7.akszervezeti Szövetség és 
a Munkáspárt közös napila
pot adott ki, amelyet kényte
lenek voltak eladni. Azóta ez 
a lap a konzervatív érdekeket 
képviseli. De a taecherizmus 
fennállása óta egyre kevesebb 
a napilapok szerkesztöségei
ben az olyan az újságíróknak 
a súma, akik szimpatizálnak 
a szakszervezetekkel. 

A reformok a számítástech
nika alkalmazásában is jelen
tös változásokat hoztak. Az 
elsö számítógépeket 1988-89-
ben állították a szakszerveze
ti szövetség szolgálatába. 
Ezeket akkoriban csak az al
kalmazottak használhatták, a 
politikusok számára szinte 
tiltották. Természetesen, az 
évek során, ahogyan mind 
több adat bekerült az infor
matikai rendszerbe, megnött 
a gépeket kezelni tudók ha
talma. Az 1993-as vezetövál
tást követően ez is gyökere
sen megváltozott. Ma már va
lamennyi szakszervezeti veze
tó saját számítógépén keresz
tül részesévé vált az elektro
nikus információs rendszer
nek. Napjainkra nem csak a 
Brit Szakszervezeti Szövetség 
területi irodáit és tagszerve
zeteit köti össze hálózat, ha
nem például az interneten ke
resztül elérhetnek más adat
bázisokat is. Az új technika a 
szakszervezeti érvrendszert 
és tájékoztatást egyaránt ké
pes támogatni - mondta vé
gezetül Mary Barber (aki be
vallása s7.erint nagyon ragasz
kodik saját termináljához). 

KSZ. 





1996. MÁJUS, ÖSSZEVONT SZÁM MAGYAR VASUf ij 7 

VÉTÓ! VÉTÓ! VÉTÓ! 

SZAKMAI ELLENÉRVEK 
, 

A FEIB tiltakozik 
(folytatás a 6. oldalról) 

A kereskedelmi munkakörök megszüntetéséről 
A javaslatok között jelentós számú munkavállalót érintóen fogalmazódik meg kereskedelmi 

munkakörök megszüntetése. A javaslattevó alapvetően abból indul ki, hogy -- aránylag -
kevés számú az érintett állomáson a kocsirakományú küldemény, vagy alacsony a beszedett 
menetdíjbevétel. Fellelhető olyan munkakör-megszüntetésre irányuló javaslat, melyet egyik 
állítás sem alapoz meg. E javaslatok indoklásánál nem lelhető fel, hogy mekkora bevételvesz
teség prognosztizálható abból, ha adott állomáson a kocsirakományú küldemény fuvarozási 
(felvételi-leadási) lehetósége megszüntetésre kerül. Ha megtörtént volna a fuvaroztatói maga
tartás vizsgálata, annak eredménye nem tette volna kétségessé, hogy a körzetesítéshcz hasonló
an, a lehetőségek szúkitése a fuvar elvesztéséhez vezet. A gyakorlat szerint egy közepes távol
ságú közúti fuvaroztatás után a megrendelő nem veszi igénybe a vasút szolgáltatásait, hiszen a 
közúti fuvarozási tarifa degresszivitása, jellemzói (gyorsabb, pontosabb) a fuvaroztatót érdek
telenné teszik a vasúti fuvaroztatásban. Sajnos, a javaslattevó részéről az már ötletként sem 
merült fel, hogy azt a kihasználatlan kezelővonati kapacitást párosítva egy, az eddiginél lénye
gesen kedvezőbb expresszáru-tarifával, szabadabb helyi döntéssel, a fölös munkaerő-kapacitás 
bőven kitermelhetné a saját bérköltségét, ugyanakkor javíthatná az expresszáru továbbitás1 
kapacitás kihasználtságát. A bevételnövekményre való konkrét törekvés nem lelhető fel a 
javaslatokban, csupán a költségcsökkentés a fó célkitúzés, annak ellenére, hogy az eredmény
növelésnek a bevételszerzés a legpozitívabb módja, mert egyszersmind a későbbi időkre leköti 
az átmenetileg szabad kapaci.tásokat. A kereskedelmi létszámnak az eddigiekhez hasonló üte
mú csökkentése mellett a MA V Rt. retonkájából bízvást törölhető a „kereskedő vasút" kifeje
zés. Ehhez az 1rányultsághoz a Vasutasok Szakszervezete semmilyen szinten nem vállal part
nerséget. A javaslattevő a fentieken túlmenően figyelmen kívül hagyja, hogy kisebb állomáso
kon a kereskedelmi munkakörbe soroltak egyéb admmisztratív teendőket is ellátnak, tekmtet
tel am, hogy más munkavállaló e tevékenység végzésére - munkaidőalap és képzettség 
hiányában nem áll rendelkezésére. 

Több esetben fellelhető az az elképzelés, hogy a megszüntetni kívánt kereskedelmi tevé
kenységet a munkáltató a forgalmi szolgálattevővel kívánja elvégeztetni. Több, mint elgon
dolkoztató, hogy amíg a MÁV Rt. legkülönbözőbb vezetői és ellenórzési szintjein abszolút 
módon elkülönül a forgalmi, az árufuvarozási és a személyszállítási tevékenység, addig a 
,,kisállomási" forgalmi szolgálattevőből a MÁV Rt. olyan univerzális szakembert akar képez
ni, aki egymagában képes és köteles valamennyi tevékenység teljes értékú gyakorlására, mi
közben az oktatásukat és ellenőrzésüket végzőkből és az intézkedések megtételére jogosultak
ból egy középállomás munkavállalói létszáma kitelne. Ezzel egyidőben -- úgymond a munka
idó-kihasználatlanságuk miatt - az elismertségük, például bérezési oldalról, az utolsó sorban 
található. A többletismeret és többletfelelősség elismerése ugyanis nem lelhető fel a javaslatok 
között. Szakszervezetünk teljes mértékben támogatni tudná azt az új rendszert � ennek sajnos 
ma még retorikai elözményei is alig láthatók, hallhatók - , melyben alapvetően sokoldalúan 
képzett vasúti munkavállalók. a potenciálisan magasabb értékú munkaerejüket kellően elis
merő bérezés mellett, hatékonyabb vasúti tevékenységet végeznek. Mindaddig azonban, amíg 
ennek rendszerbeli feltételei nem adottak, addig az eddigieknél is szorosabban követeljük 
betartani azon előírásokat, mely szennt a munkavállalók elsősorban a munkaszerződésben 
foglalt munkakör ellátására kötelezettek, a forgalmi szolgálattevők, képzettségi előírásaikat 
figyelembe véve, a jelenleg hatályos rendszerben nem kötelezhetók - a forgalmi szolgálatte
vői besorolás és bérezés egyidejú alkalmazása mellett - más tevékenységre. Pozitív megítélés 
alá esne részünkről, ha a munkáltató az eddiginél umverzáhsabb képzési-besorolást-bérezési 
rendszer javaslatával egyszerre fogalmazná meg az univerzális foglalkoztatás gondolatát, és 
napjaink követelményemek jobban megfelelö képzés finanszírozása mellett valós alapokat 
teremtene a humán erőforrás hatékonyabb felhasználására. 

A szolgálati helyek jövőjéről 
Külön hangsúlyt szükséges fektetni a szolgálati helyek „megszüntetésére", átminósítésére és 

összevonására. 
A menetjegy-kiszolgálásról 

A menetjegy-kiszolgáltatás megszüntetésével együttjáró átminósítések jelentós bevételki
eséssel járnának, mivel az egyébként is alacsony létszámban foglalkoztatott forgalmi utazók 
nem képesek -- főleg a hivatásforgalom vonatkozásában - a jegykiadóőrök által eddig elért 
eredmények teljes pótlására. Az igen sok helyen ma meglévő bérletes utas helyébe jelentős 
,,néha fizető" utasmennyiség lépne be. Hangsúlyozottan igaz ez az „átjárhatatlan " Bz szerel
vényeken. 
A váróhelységekről és más ingatlanokról 

A közelmúltban tapasztalt eseteket alapul véve, azok az ingatlanok, melyek eddig a 
jegykiadóőn feladatok ellátását és némi várótermi szolgáltatást voltak hivatottak biztosítani, 
romhalmazzá válnak, a MÁV Rt. vagyonából leírhatók, ugyanakkor jelentősen csökkentik, 
elsősorban ősztől-tavaszig az utazás komfortját, tovább rontva ezzel a vasút közmegítélését. 

Az állomásfőnökségek megálló-rakodóhellyé alakítása az épületek vonatkozásában túl a 
vasút biztonságát szolgáló technika újabb, őrzésnélkühségét és veszélyeztetettségét jelenti, 
pedig ez már ma is megoldhatatlan feladat elé állítja nem csak a MÁV Rt-t, hanem az igazgatási 
és jogi szervezeteinket is. 
Az állomásfőnökök helyzetéről 

Az állomásfőnökségek összevonását érintő javaslatokról szólva megfogalmazódik a kérdés: 
milyen a viszonyuk a MÁV Rt. stratégiai tervezeteihez? Bizonyára nem túlzás azt állítaru, 
hogy amíg az eddigi létszámcsökkentési javaslatok, tervezetek, intézkedések, ,,iránymutatás
ok" arra sarkallták az állomásfónökségek vezetőit, hogy minél kisebb 'létszámmal végeztessék 
el az állomás feladatait (lllcár szabálytalanságok, jogtalanságok sorozata árán is), most a javas
lat megfogalmazza, hogy az eddig a beosztottak számát „fogyasztó" állomásfőnökök saját 
felszámolásuk végrehajtását kapták feladatul. Szakszervezetünk alapvetően nem a bizonyos 
koncentrációt jelentő új rendszer ellen tiltakozik, hanem az ellen az átgondoltságot nélkülöző 
elképzelés ellen, amely 2-3 évre abszolút bizonytalanságot hoz létre abban a munkavállalói 
körben, amely a kötelező személyi döntések valamennyi negatívumát viselte az elmúlt néhány 
évben, azok helyett, akiknek a csökkenteni kívánt munkaerő csak egy statisztikát jelentő szám 
volt, élő emberré csak akkor vált, amikor - ritka véletlen folytán - őt is érintette. Egyébként 
pedig „azért tartjuk az állomásfőnököt, hogy intézkedjen'' jelszóval a nehezebb, az embert 
próbáló intézkedést lerázták magukról. Érdemes tehát a javaslatokat összeállítóknak elmé
lyedni azon, hogy vajon elbírja-e a vasút, hogy többszáz (legalább hatszáz) állomásfőnököt 
elindít a bizalmatlanság útján, s ha igen, milyen érvekkel és főleg milyen felelősségvállalással? 

A regionális profitcentrumokról 
Súlyos hiányosságként értékeljük, hogy a javaslatgyújtemény teljességgel figyelmen kívül 

hagyja a szakszolgálatot érintó szervezetátalakítás aktualitásait. Nem lelhető fel benne az 
regionális profitcentrumok kérdésköre, annak ellenére, hogy ezen új szervezeti egységek kiala
kítása, hatáskörük meghatározása - tekintettel arra, hogy az új szervezetek vezetői kinevezés
re kerültek - az átalakítási folyamat egyik legfontosabb napi feladatként kellene, hogy keze
lést nyerjen. A konkrét szabályozások elkészítése, megtárgyalása és kiadása nélkül ugyanis ez 
a szervezési tevékenység, a körülötte kialakult bizonytalanság következtében jelentős gazda
sági és morális veszteséget testesít meg a szakszolgálat múködésének egésze vonatkozásában. 

Orosz Péter 
18-titkár 

A kifogások hátteréről 
Idézet dr. Márkus Imre 1996. május 13-án kelt, rugó Zoltánnak, a MÁV Rt. vezérigazgató
jának írt leveléből: 

., . . . A MÁV Rt. s=en•ezeteit, munkavállalóit és így s=aks=ervezetünket is leginkább azok az 
akció-programokfoglalko=tatják most, amelyeket a különböző szakágak - gépészet, forga
lom, pályaga=dálkodás, távkö=lési és biztosítóberendezési - a közelmúltban kiadtak. Nem 

fogadjuk el a programokban leírtakat, mert elő=etesen ezekhez szakszervezetünk véleményét 
nem kérték, vagy ha egy-két helyen kérték is, teljes egészében figyelmen kívül hagyták. 

A programokban egyértelműen megfogalmazódott egy jelentős mértékú 5-6 százalékos lét
számcsökkentési előírás. amefyet értesülésünk s=erint, a szolgálati főnökségek elsősorban el
bocsátások útján kfránnak végrehajtani. Ez a december 29-i megállapodásunk foglalkozta
tásra vonatkozó rés=ét két pontban is sérti, his=en a /06545//995//0. sz. Megállapodás 2. 
pontja a következőt tartalma=za: ,,Munkáltató 1996 évre vonatkozóan szervezeti egységei 
részére - a Ve=ériga=gatóság, üzletiga=gatóságok, üzemigazgatóság Záhony, valamint a Ve
=érigazgatóság közvetlen felügyelete alá tartozók kivételével - központilag nem ír eló sem 
százalékos, sem abszolút mértékben létszámcsökkentést. Munkáltató kötelezettséget vállal to
vábbá arra, hogy 1996-ban a léts=ámleépítés miatti munkáltatói rendes felmondások száma a 
végrehajtó s=olgálati főnökségeknél nem haladja meg az 1995. évi mértéket." 

Ezzel szemben az egyik akcióprogramban a következő szerepel: a= 1996. 03. 05. Vezérigaz
gatói értekezlet 5,1 l s=ázalékos létszámcsökkentés végrehajtását fogadta el a PHM szakszol
gálat területén. Tehát ez a= előírás a Megállapodás megsértését jelenti. Biztosan állítható, 
hogy az akcióprogramok alapján végrehajtásra kerülő elbocsátások száma meghaladja az 
1995. évi szintet és ez jelenti a Megállapodás második megsértését. 

Ezért a szakágakat irányító főosztályoknál az akcióprogramok ellen kifogást nyújtunk be. 
A múlt év végi tárgyalások során a Vezérigazgató úr többször hangoztatta, a tervezett 8 száza

lék körüli létszámcsökkentés nagyobb részét a gazdasági társaságokba való létszám-kivitellel 
i•alósítják meg. Ez évben eddig i(ven címen léts=ámcsökkentésre nem került sor, más módon 
viszont a létszámleépítés te,wzett mértékének végrehajtását elképzelhetetlennek tartjuk. .... 

Pályagazdálkodás 
A Vasutasok Szakszervezete Pályagazdálkodási intézőbizottság május 2-i ülésén tudomá

sunkra jutott, hogy a PHM Szakigazgatóság Zánkán megrendezett főnöki értekezletén 11 
szolgálati főnökök konkrét létsr.ámleépítési feladatot kaptak, szakszolgálati szinten 5,11 
százalékos mértékben. 

A fenti intézkedés miatt május 6-án rrásban kezdeményeztük a SZÉT összehívását, melyre a 
mai napig a PHM Szakigazgatóság nem válaszolt. Május 13-án kaptuk atájékoztatást, hogy a 

létszámleépítések konkrét formát öltöttek, a felmondásokat június I-jére tervezik. A zánkai 
értekezleten a szolgálati fónököknek átadott írásos létszám-, bér- és költségtervek.hez május 
13-án jutottunk hozzá, ami egyértelmúen megerősítette az információkat. 

Az intézkedés sérti a tavaly december 29-én, a MÁV Rt. és a szakszervezetek között az idei 
foglalkoztatásról megkötött „Megállapodást". Ezek miatt az Mt. 23. §.-ban foglaltak alapján 
kifogással élünk. Balogh László 

18-titkár 

Távközlés, biztosítóberendezés 
A Távközlési (fEB) Szakigazgatóság május 8-án a VSZ TEB intézőbizottsága részére átad
ta a Gy. 2110-80/1996. számon kiadott úgynevezett akcióprogramját. Az átadott program
ban a március 5-i vezérigazgatói értekezlet a szakigazgatóság számára erre az évre 5,11 
százalékos létszámcsökkentés végrehajtását (rta el6. 

A vezérigazgatói értekezlet előírása súlyosan sérti a tavaly december 29-én létrejött MÁV Rt. 
és a szakszervezetek közötti megállapodásban foglaltakat, mely a vasutas dolgozók ez évi 
foglalkoztatását rögzíti. A 105645/1996./10. számú „Megállapodás" 2. pontja ugyanis kifeje
zetten tiltja, hogy a szakigazgatóság egészére százalékos, illetve abszolút mértékú létszám
csökkentést írjon elő a munkáltató. 

A Gy. 2110-806/1996. számon kiadott ,,Akcióprogram" sérti a KSZ. 12. paragrafusában fog
laltakat, mivel az mtézkedés kiadása előtt az anyag véleményezésére a szakszervezetünknek 
nem volt lehetősége és így azt nem is véleményezte. A fentiek alapján az Mt. 23. paragrafusá
ban foglaltak szennt kifogással élünk. Kérjük a tisztelt vezérigazgató urat, hogy a benyújtott 
kifogásunk alapján a törvényesség helyreállítása érdekében intézkedjen a hivatkozott számú 
,,Akcióprogram" visszavonásáról és gondoskodJon a megállapodásban foglaltak szerinti eljá
rásról az 1de1 létszámgazdálkodás tekmtetében. Amennyiben kifogásunkkal nem ért egyet, úgy 
az Mt. 23. paragrafus (4) szakasza szennt egyeztető tárgyalást kezdeményezünk. 

Molnár Ákos 
18-titkár 

Gépészet 
A VSZ Gépészeti Intézőbizottsága (GIB) kifogást emelt a GF. 1996. évi intézkedési prog
ramja ellen, egyúttal május 14-én véleményezte a Gépészeti szakszolgálat szervezetfejlesz
tési koncepcióját. 

Az intézkedési terv olyan szervezési és privatizációs intézkedéseket tartalmaz, mely veszé
lyezteti a munkavállalók foglalkoztatását. A létszámhiány elismerése mellett eltűri a létszám
többlet meglétét 1s, de a leépítéseket mégis a hiányszakmák terhére kívánja megvalósítani. 

A versenyhelyzet bevezetése mellett a saját munkavállalói részére nem biztosítja az egyenló 
feltételek műszaki hátterét. A belső adóság 90 milliárdos nagysága mellett akarja versenyre 
kényszeóteni saját munkavállalóit, kilátástalan helyzetbe hozva őket. Tekintettel arra, hogy 
az előterjesztés sérti a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek között létrejött meg�llapo
dás foglalkoztatásról szóló fejezeteit, a GIB kifogással élt. Pszota Arpád 

18-titkir 

Anyaggazdálkodás 
A többi szakághoz képest az anyaggazdálkodás talán egy fokkal nehezebb helyzetben van. 
A szakszolgálat racionalizálása a gyakorlatban náluk is folyik minden hivatalos doku
mentum nélkül. 

A VSZ Anyaggazdálkodási mtézőbizottsága (AIB) az év elejétől folyamatosan igényelte, 
hogy a szakszolgálat jövőjét meghatározó tervekbe betekinthessen. Érdemi válasz hiányában 
- az intézőbizottság kezdeményezésére - május kilencedikén dr. Bíró Tibor, a VSZ alelnöke 
és Bánszegi József. az intézőbizottság titkára Szentgyörgyi Tamással, a szakszolgálatot fel
ügyelő vezérigazgató-helyettessel folytatott konzultációt a témáról. Az egyeztetés eredmé
nyeként a résztvevők megállapodtak abban, hogy az Anyaggazdálkodási és Külkereskedelmi 
Szakigazgatós�g (ASZKI) igazgatói tisztségére kiírt pályázat június 20-án esedékes lezárását 
lcövetöen a MA V eleget tesz a szakszervezeti elvárásoknak. 

A Vasutasok Szakszervezete Anyaggazdálkodási intézőbizottsága a munkavállalók sorsát 
figyelembe vevő szempontokat tartalmazó szakmai elóterjesztésre tart igényt. Bánszegi Jó
zseftől megtudtuk: a szakszolgálat racionalizálása elöre láthatólag jövó év decemberéig 
lezárul. Az intézőbizottság kötelességének érzi, hogy a folyamat során minden eszközzel képvi
selje a munkavállalók érdekeit, amihez kéri az érintettek támogatását. 
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TISZTSÉGVISELŐ-PORTRÉK 

Párbeszéd a tisztségviselők között 
Az elmúlt években nemcsak a vasút szervezeti struktúrája változott, hanem a változás jelei 
a szakszervezeten belül is tapasztalhatók. Erről beszélgettünk Mári Gáborral, a szegedi 
területi bizottság titkárával. 

Az 1994-es szakszervezeti 
kongresszuson kettős vona
lon indultunk. Egyrészt a 
szakmai intézőbizottságok 
kialakításával, azaz a szakmai 
érdekképviselet megjeleníté
se volt az elsődleges, másrészt 
pedig a területi felépítés meg
őrzésére törekedtünk. Az el
múlt két esztendő nem volt 
zökkenőmentes. A múködés
sel kapcsolatban bizonyos 
zavarok is tapasztalhatók. 
Ennek oka elsősorban arra 
vezethető vissza, hogy mi 
nem voltunk eléggé 
,, tagcentrikusak, vasutas szak
szervezeti centrikusak", mint 
amennyire kellett volna! Bi
zonyos érdekek kaptak prio
ritást, ami nem biztos, hogy 
kedvező irányba fordította a 
tevékenységünket. A helyzet 
felmérésére a közelmúltban 
két tanácskozásra is sor került, 
előbb Miskolcon a területi 
bizottsági (tb) titkárok, majd 
a Balaton mellett a tb-titkárok 
valamennyi intézőbizottsági 
taggal együtt igyekezetek kö
zös állásfoglalást kialakítani. 

- Miben kell változtatni? 
- A jövőben is alapvető 

feladatunk, hogy megőrizzük 
a szakszervezeti tagság bizal
mát és javítsuk a tagszervező 
munkánkat. Szükségességét 
indokolja például az is, hogy 
az elmúlt időszakban példá
ul olyan intézmények jelen
tek meg, mint a nyugdíjpénz
tár, amely hatással lehet a tag
létszám alakulására. Erre oda 
kell figyelnünk. Nálunk Sze-

geden, mint azt a 1egutóbbi 
tb- értekezleten is megállapí
tottuk az elmúlt hónapokban 
stabilizálódott a létszám. Fel
vetődött viszont, hogy a tag 
mennyire birtokosa az infor
mációnak. 

- Úgy láts=ik. a= informá
ció-áram/ás örök téma marad 
his=en ez évek óta javításra 
szorul ... 

- Igen, ez annak ellenére 
gondot jelent, hogy az infor
máció áramlásának útja bő
vült, meggyorsult. Gondolok 
itt a Magyar Vasutasban meg
jelent írásokra, a kéthetente 
kiadásra kerülő írásos infor
mációra, és más egyéb írásos 
tájékoztatókra, amit faxon 
gyorsan eljuttatunk az érde
keltekhez. Mindez azonban 
nem pótolja a személyes ta
lálkozást! S ez utóbbi érvé
nyes nemcsak a területi bi
zottság s?intjén, hanem alap
szervezeti szinten is. A titkár 
helyzete napjamkban nehe
zebbé vált, hiszen a szakszer
vezeti tisztségviselőknek is a 
gazdasági munka elvégzése 
az elsődleges. 

Az érdekvédelmi munka 
hatékonyságát nagy mérték
ben ronthatja az információ 
hiánya. Sok esetben a tag 
„nincs képben", emiatt téves 
következtetéseket von le a 
szakszervezeti munkáról. S 
máris jön a kérdése: Mit ka
pok a szakszervezettől? Ezért 
is fontos a pontos, a gyors és 
kielégítő tájékoztatás min
den szinten! 

Az említett két tanácskozá
son egyeztettük szervezeti 
dolgokban is elképzelésün
ket - folytatta Mán Gábor. 
- Eszerint a területi és szak
mai vonulatokat egyaránt 
működtetni kell a szerveze
ten belül. E szervezeti vonu
latoknak azonban figyelem
be kell venni a szervezet 
anyagi, technikai és személyi 
lehetőségeit. Elhatároztuk, 
hogy a következő kong
resszusig elindítunk egy „pár
beszédet", amelynek lényege, 
hogy ez a szervezet hogyan 
tud majd dolgozni a jövőben. 
Mi közülünk többen - mint 
már korábban említettem -
a szakmai és területi vonula
tot egyaránt eltudjuk képzel
ni. Viszont létfontosságú a 
tisztségviselők közötti párbe
széd! 

- Mi a hely=et a s=egedi 
területen? 

- Jelenleg több mint öt
ezer szakszervezeti tagunk 
van. A feladatainkat a kö
zelmúltban egyeztettük. 
Minden alapszervezetnél át 
kell tekinteni az információs 
munkát. Jó lenne - és ezt 
szeretnénk elérni-, ha az in
formációkat ne csak az alap
szervezet kapná meg, hanem 
az eljutna a taghoz 1s. Alap
vető gondot jelent a bizalmi 
hálózat hatékonysága, ez ré
gen 20-30, sót nemntkán 50 
föből is állott, most ismét újra 
kell szervezni, hogy megint 
életképes legyen. 

Gellért József 

LAKTANYA ZÁHONYBAN 

Mi lesz veled? 
Záhonyban a vonatkísérő laktanya szebb, jobb életet is megélt már, amikor is virágoztak, 

termőre fordultak a fák, kezelték, permetezték őket. A füvet kaszálták, még virágot is lehe
tett találni az udvaron. Pezsgő élet folyt, hiszen a laktanya szolgált pihenőül a vonatsze
mélyzetnek. Itt több irodát alakítottak ki, oktattak, vizsgáztattak is. 

És most? A fényképünkön 
is látható, hogy lassan hasz
nálhatatlanná válik, tönkre 
megy az épület. 

- Hogy mi is történt, miért 
vált szükségessé a= átépítés, 
erről kérdeztem Csorba Jó
zsefet, a Pálya-, Híd-, és Ma
gasépítési Szakigazgatóság 
regionális iroda vezetőhe
lyettesét. 

- Az épület állaga teljesen 
tönkrement. Elöregedtek a 
csövek, falak, legfőképpen 
pedig a födémszerkezet. A 
felújítást összekötöttük a te
tőszerkezet átalakításával. 

- Eddig mennyit költöttek 
az épületre? 

- 199 1-92-ben 24,7 milli
ót kaptunk erre a célra. Ter
mészetesen, ebben az összeg
ben benne volt a rezsiköltség 
is, így a fútés, a világítás, a 
személyzet, a víz, a szenny
víz, de közben a vonatsze
mélyzet is lakta az épületet. 

1993-ban is kaptunk 25,7 
milliót, amiből 10,5 millió 
forintot elköltöttünk, s ekkor 
jött a „bomba", vagyis leállí
tották a költség felhasználá
sát, félbemaradt az építkezés ... 

-A tervet ki készítette, ke
vesebb összegből nem lehe
tett volna az átépítést, felújí
tást elvégezni? 

- A terveket az üzemigaz
gatóság műszaki osztálya ké
szítette - kapcsolódik a be
szélgetés �e Szabó Pál, 
Záhony Uzemigazgatóság 
Vagyon,- és Befektetési Iro
da vezet6je. 

- Mint köztudott az épü
leten lapos tető volt ez ment 
teljesen tönkre. Kisebb költ
ség felhas1.nálásával a tetőte
ret nem lehetett volna beépí
teni, most egy új emelettel 
bővült a laktanya. 

Az iroda vezetője egy ma
kettet tesz az asztalra s elma
gyarázza, hogy mi hova ke
rült volna. Ezek szerint a föld
szinten lett volna az oktatás, 
a vonatszemélyzet elhelyezé
se, s irodákat is terveztek. Az 
első emeleten az iroda mel
lett vendégszobát, oktatóter
meket terveztek. A tetótérbe 
ugyancsak vendégszobákat, 
apartmanokat építettek vol
na. 

- Mennyiből lehetne most 
befejezni az építkezést, felújí
tást? 

- Le kell szögezni 
mo,ndja Szabó Pál -, hogy a 
MA V-nak most sincs pénze. 
Több lehetóség kínálkozik: 
közös vállalkozást tudnék el
képzel ni, vagy ha lenne 
olyan cég, vállalkozó, aki 
megvenné az épületet mond
juk szállodána�, vagy iroda
háznak. A MA V-nak eddig 
1 1.670 millió forintba van 
mint nyilvántartott költség, 
ezen alul nem tudja eladni az 
épületet. A befejezéshez 
egyébként 25-30 millióra 
lenne szükség, plusz a beren
dezések, bútorok megvásárlá
sa. 

Vajon, mikorra várható a 
teljes felújítás ideje? 

Kár ezért a frekventált he-
1 ye n fe kvó épületért, újra 
hasznosítani kellene. 

Szőgyényi Bertalan 

Pályamódosítás 
Szakszervezetből a regionális vasúthoz 

A magyar vasútvonalak hálózata a múlt század közepét61 kezdődően a trianoni békeköt& 
időszakáig épült ki, és azokban az évtizedekben európai színvonalat képviselt. Az első vi
lágháború után azonban ez a térség ellentmondásosan élte túl a nehéz évtizedeket.A tájegy
ségeket összekötő vicinálisok felett 1968-ban kongatták meg a vészharangot. Az azóta már 
elhibázottnak ítéltetett közlekedéspolitikai koncepciónak sok helyi érdekeltségff vonal esett 
áldozatául, közöttük olyan hajdan nagy forgalmat lebonyolító szárnyvonalak, amelyek 
hiányát a régiók kereskedelmi és gazdasági élete is megsínylette. 

Az érintett területek vonzás
körzetében élők tiltakozása 
akkortájt nem befolyásol 
hatta a döntés végkifejletét. 
A gazdaságosságra való hi
vatkozás zászlaja alatt zaj
lott a pusztítás. Tavaly ismét 
felelevenedett a még meglé
vő, a térségi mellékvonalak 
további sorsának ügye, s az
zal egyidejűleg a társadal
mi párbeszéd. A polgároso
dás előhírnökének is tekint
hető, hogy a megszüntetés 
helyett napjainkban, a nagy 
hálózatról leválva, az or
szágban negyedikként, ápri
lisban megalakult az 
Alpokalja Regionális Vasút, 
amely a Szombathely-Kő
szeg, valamint a Szombat
hely-Sopron ágvonalak gaz
dálkodását hivatott megre
formálni. 

Az új társaság vezetóje, 
Karádi László, 32 esztendeje 
szolgál a MÁV kötelékében. 
Tizenhat évig műszaki szak
emberként, majd ugyanennyi 
ideig szakszervezeti vezető
ként tevékenykedett e ma
mutvállalatnál. S a mostani 
kinevezése sem jelent teljes 
elszakadást. .,Tudom, hogy 
nehéz és fáradságos munka 
vár rám. Kitaposatlan ösvé
nyen kell haladnunk. Sok idő 
eltelik majd, amíg elveim tö
kéletesen megvalósulnak. De 
a feladatot nagyszerű kihí

vásnak érzem" - mondotta 
Karádi László. 

- Milyen eredményeket 
hozhat az új szervezeti forl'l]a 
a térségi vasút, illetve a MA V 
életében? 

- A kisebb területi egység
re bontás legnagyobb előnye, 
hogy mind az irányítás, mind 
pedig a gazdálkodás terén a 
folyamatok átláthatóbbá vál
nak. A nagyvállalat részeként, 
de pénzügyi önállóság birto
kában működve a gyakorlat
ban is bebizonyosodhat, 
hogv ha a felelősség és a dön
tés mechani1musai egymás
hoz közelebb kerülnek, ak
kor az eredményességi muta
tók javulhatnak. A közgaz
dászok számításai szerint a 
MÁV veszteségtermelésében 
a mellékvonalak csupán 13 
százalékot képviselnek. Így 
az 1968. évi megszüntetési 
koncepció téveszméken ala-

pult. Gyújtőjellegük miatt az
óta is a fövsmalak a költség
falók. A MA V globális érde
keinek érvényesülése folytán 
a ,,nagykalapban" a bevéte
lek és kiadások arányai, az 
egyes vonalszakaszok tekin
tetében elvesmek. A regioná
lis vasutak függetlenedése 
révén pontosabJ> kép alakul
hat ki arról, hogy a rendszer 
mely részei funkcionálnak a 
legkisebb hatékonysággal. 
Számomra az eredményesség 
fogalma nemcsak a költségek 
csökkentését foglalja magá
ba, hanem elsősorban bevé
tel-növekedést jelent. Tehát 
a régiós vasút, mint a MÁV 
szervezetébe épülő egység 
oly módon lesz önálló, hogy 
minden tevékenység kapcso
lódik az anyavállalathoz, üz
leti formát öltve. 

-A MÁV már hosszú ideje 
a veszteséges állami cégek 
sorába tartozik. Milyen esz
közökkel lehet nyereségessé 
változtatni a két „kiszakadt" 
vonalszakasz gazdálkodá
sát? 

- Elsősorban összefogás
sal. A regionális vasút von
záskörzetébe tartozó telepü
lések önkormányzatait, válla
latait és vállalkozóit, vala
mint oktatási és művelődési 
intézményeit megkeres\le, az 
összehangoltabb együttmű
ködés lehetőségeit szeretném 
felkutatni. Az állandó kap
csolattartást alapvető mo
mentumnak tartom. A meglé
vő és a potenciális utazókat 
és szállíttatókat kedvezó kí
nálattal kívánom megnyerni. 
Ehhez mindenekelőtt az igé
nyeket szükséges pontosan 
felmérni. A képviselőtestüle
tek a közlekedési lehetőségek 
ideálisabbá tételével a telepü
lések fejlődésének egyik for
rását teremthetik meg, így ér
dekeink közösek. Arra fogok 
törekedni, hogy a régiós vas
út léte pozitív hatást gyako
roljon a térség mindennapi 
életére, s a települések lakói 
magukénak érezzék ezt az 
egységet. A kölcsönös elő
nyök elve, természetesen, 
mindkét fél részéről áldozat
vállalással is jár. De az öve
zetekre épülő közlekedés fej
lesztése abban is különbözik 
a MÁV struktúrájában meg-
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Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása egész Eu-

rópában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar.export, import, 
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rületére, illetve az azokat tranzitban érintő szállítmá
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- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi ,,ki
kötőjében", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
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nyok kiállítása, szükséges szállítóeszközök megren
delése, közreműködés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olaszországban. 
Telefon: 269-1324 

Postaclm: 1368 Budapest, Pf.: 153. 

szokott módszertől, hogy az 
üzlettárs nem egy megfoghatatlan 
mamutcéggel áll kapcsolatban, 
hanem a vele rendszeres kontak
tusban lévő partnerrel. 

- A munkatársi gárdát 
mennyiben érinti a cégtáb/avá/
tás? 

-Már hórulpcüal e2elótt ada
tokat gyújtöttem a személyi állo
mány sz.erkezetéröl, családi hátto
rérö1. Rendkívül fo� tartom 
megismerni a dolgol.Ók munka és 
életkörülményeit, hogy meggyó
zödhessek arról, milyen mérték
ben számíthatok rájuk. A szak
sZCIVezet kebelén eltöltött 16 esz
tendő nem múlt el nyomtalanul. A 
gazdasági si.emlélet mellett a be
lán ívódotthumánusmegoldások
ra való törekvés gondolkodásom 
részévé vált. Tavaly ősszel egy 
aUSl.triai tanulmányúton előadás
sorozatot hallgattam az ÖBB át
alakítási mechanmnusáról. Bár a 
gazdasági környei.el és a hagyo
mányok lényegesen eltérnek a ha
zai viszonyoktól, a kedvezó ta
paS'ltalatokat érdemes átvenni. Az 
osztrák gyakorlatban elsö lépés
ként a vasúttársaság a szakszer
vezeti fórumokkal karöltve meg
győzte a munkatársakat az átala
kítássL'iikségességéröl, és csak azt 
követően indult el-a MÁV-nál 
napjainkban zajló- kétlépcsős 
irányítási rendszer kiépítése. 

A munkavállalóknak meg kell 
érteniük, hogy a racionálisabb 
gazdálkodás felé haladás kollek
tiv érdek. Ha a dolgozók hismek 
az alapelvekben, napi munkájukat 
jobb minőségben fogják végezni. 
Az új si.emlélet elfogadtatásának 
leghatásosabb fonnája az anyagi 
érdekeltség megjelenítése. E szel
lemben szeretném irányítani a re
gionális egységet. 

-A szakszervezet berkeiben 
eltelt idósmk történéseiből milyen 
tapasztalatokat meríten? 

-Si.aksz.ervezeti múltam az új 
funkció ellátásában komoly segít
séget nyújt Megismertem a dol
go1.6kat, a szakszolgálatok moz
gásterét, működésük ö�függé
seit, s akömyéken tevékenykedő 
gazdasági és önkonnányzati ve
retőket. Az elmúlt években dr. 
Márkus bnre VSZ-elnök egyéni
ségének és munkájának. köszön
hetően nőtt a szaksmvezetek te
kintélye. A gazdasági vezetők fel
imierték azérdekképviseleti s:B:r
veretekkel való párbeszéd nélkü
lözhetetlenségét. A munkavállalók 
érdekeiért harcoló követke7.etes és 
megértó, a megegyezés-e törekvő 
mentalitás a tárgyalóamal másik 
oldalán is erény. V ezetöként is a 
humánum, az emberekkel való tfr 
ródés, a gondok megoldására való 
törekvés fogja je 11ememi napi 
munkámat. 

-Hivatalát elfoglalva milyen 
jövőkép rajzolódon ki Ön előn? 

-A vasútvonalak három vég
pontjának települései, remélhető
leg, meghatározz.álc majd a kiboo
takozás mértékét. Szombathely, 
mint megyes2'.ékhely, valanúnt a 
két történehni város, Kőszeg és 
Sopron, polgári hagyományai 
esélyt adnak arra, hogy a nyugati 
országok vasútjainak színvonala 
felé közelitütk. Hiszen nem csu
pán a kismlgálás minósége, ha
nem az utami kultúra is szerepet 
játszik abban, hogy milyen körül
ménydc között szállítjuk az utaso
kat a települések köi.ött, illetve a 
fövonalakhoz. 

BÍ20Dl a térségi ömefogásere
jében és hatékonyságában. 

-ódri-
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1 
A pórul járt málházó 

Az 1960-asévekelején a Szerencs 
-Sátoraljaújhely vasútvonalon 
Olaszliszka-Tolcsva vasútállo
más vívta ki nem csupán a hiva
talos szervek, hanem az utazó
közönség dicséretét is a rendkí
vül gondozott kömyezetéért Egy 
vezérigargatósági ellenőr-an
nak idején - úgy minősítette a 
szolgálati helyet, hogy a Balaton 
partjára is beillene, ahol köztu
dottan nagyobb sú(vtfordítottak 
a vasúti épületek külső képére és 
a kömyezet vonzóbbá tételére. 

Valóban egyedülálló látványt 
adott a közel évszázados vadgesz
tenyefákkal s közöttük a szépen 
formált, színes vastartókon, va
lamint az ablakok külső párká
nyán, ízlésesen festett ládákban 
pompázó kü/önfe/e virágok gar
madájával. (Sajnos, a tekintélyes 
fákat mind egy szálig kivágták az 
épületfelújításakar, helyettük má
sokat nem ültettek!) 

A vonal többi állomásán is 
adva voltaka lehetőségek. Látswtt 
is itt-ott a törekvés a környezet 
szebbé tételére, de egyiküknek sem 
sikerült felülmúlnia az 
olaszliszka-tolcsvai vasutasokat. 

Persze, döntőnek az állomás
főnök hozzáállása bizonyult. Eb
ben nem mutatkozott hiány: 
Chemez László állomásfőnököt 
messze földön precizitásáról, 
pontosságától, rendszerető és 
rendteremtő képességéről ismer
ték a miskalci vasútigazgatóság 
illetékesei. Előző állomását a 
Boldva-völgy Szín állomást is 
( napjainkban Jósvafő-Aggtelek!) 
ő fejlesztette oly széppé, hogy ál
tala a vasút vezetői is kiérdemel
ték a legmagasabb elismerést 
Horthy Miklós kormányzó kör
nyezetéből. Ugyanis Horthy, ha 
vonattal közlekedett a Szelce-pusz
tai vadászatokra, külön vonatának 
-:-a kormányzati vonatnak-Szín 
volt a végállomása. Az ilyen „ vi
lágra szóló" eseményről Chemez 
Laci bácsi - ha élne- sok érde
keset tudna mondani. De ez már 

· egy másik történet a még régibb 
világból. 

Én igazgatósági forgalmi 
von a/biztosként kerültem kapcso
latba az á//omásfónökségge/. 
Chemez állomásfónökben kelle
mes külső munkatársra leltem. A 
szolgálati ellenőnések alkalmá
val - befejezve a hivatalos tény
kedéseket - sok mindenről vál
tottunk szót. !gy tudtam meg, hogy 
a vasútállomás tulajdonképpen 
Vámosújfalu nevű község terüle
tén fekszik. A névadó Olaszliszka 
falu közelebb, Tolcsva pedig tá
volabbra esik. E"e mondják ka
ján elégedettséggel a 
vámosújfalusiak, hogy a haladó 
vonatok Tolcsvának és 
Olaszliszkának csak fütyülnek, 
Vámosújfalun azonban meg is áll
nak. 

Az állomásfönöktól tudtam meg 
azt is, hogy Olaszliszka község a 
tatárjárás utáni település. Nevé
ben az első lakóinak neve rejlik. A 
távolról szembetűnő temploma a 
14. században épült. Tornya 
1609. év után készült el a felső
olaszországi templomtornyokra 
jellemző, romantikus stílusban. A 
környéken kizárólag ott látható 
ilyen templomtorony. 

Tolcsva hajdan híres mezővá
ros volt. Kincsem nevű szőlője a 
nagy kiterjedésű Rákáczi szólók 
legértékesebb darabja. A környé
ken terem a világon a legtöbb 
aranyérmet elnyert muskotályaszú 
nevezetű ital. 

Elújságolta a főnök, hogy 
Olaszliszkán még ma is fellelhe
tők olaszhangzású családnevek. 
Például az egyik málházóját 
Peregrini Jánosnak hívják. 

-Nagy betyár az öreg - tette 
hozzá némi kis bosszúsággal. 

Kíváncsiskodó érdeklődésemre 
tájékoztatott, hogy nem kis gond 
a mindenkit tetszésnyilvánításra 
késztető környezet fenntartása. Ö 
- mint régí futballista - a 
tolcsvai borkombinát csapatánál 
edzősködik.fizetségét borban kér
te és kapta meg. A tokaji aszúnak 
és szomo-rodninak jó pár literei 
segítették elő az eredményes kör
nyezetszépítést. Igaz ugyan, hogy 

a sátoraljaújhelyi vasúti kertészet
tői kapják a virágokat, de nemegy
szer „ meg kell kenni a kereket'', 
ha valami megszokottól eltérő 
megoldást akar valóra váltani. 

- Nézze - mutatta-, példá
ul azokat a hajlított vastartókat, 
amelyekről 2-3 méter magasság
ból csüngenek le a fa virágtartó 
kosarak, azokért bo"a/ fizettem. 

Megtudtam, a virágok gondo
zása a málházók feladata. Ekkor 
szóltam közbe, miért nevezte be
tyárnak Peregrini málházót. E"e 
is választ kaptam. 

A nyári időszakban a rengeteg 
virágot a hajnali és esti órákban 
is locsolni írta elő az állomásfő
nök. A málházók 12 órás szolgá
latában ez volt a legfontosabb ten
nivalójuk. Sok fáradtsággal járt 
a kannák cipelése a csaptál a vi
rágládákig. A hajlított vastartó
kon csüngő virágok locsolása 
külön nehézséget jelentett. A fő
nök készíttetett egy 3 méter hosszú 
farodat, a"a egy literes űrmére
tű edényt. Azzal kellett a magas
ba nyúlva öntözni kedvenc virá
gait: a virító petúniákat, muskát
likat, szalviákat, jegecskéket, pri
mulákat, büdöskéket, a Jegényvi
rágot és még másokat. A rúddal 
való öntözést rettenetesen meg-

utálták a málházók és cselhez fo
lyamodtak Peregrini felbujtásá
ra, ami ideig óráig sikerült is. 

Feltűnt az állomásfőnöknek, 
hogy a magasban, korábban 
pompázó virágjai egyre jobban 
kókadoznak. Nem tudta mire vél
ni a hervadást. Mi lehet az oka? 
Hiszen a málházók rendszeresen 
locsolnak, a virágkosarak alatt jól 
látszanak a csepegési nyomok. A 
földön tócsákban állt a víz reggel 
és este. Valamifele virágbetegség
re gondolt. Létrát keritett, hogy 
közelebbről megvizsgálja a virá
gok pusztulásának okár. Megdöb
bentő felfedezésre jutott: a virá
gok földje puskapor szárazon 
monsálódott szét ujjai között, ami 
annak bizonyítéka, hogy-ki tud
ja mióta? - egy szem vizet sem 
kaptak szegények. A reá/művelet 
helyett, egyenesen a talajra ön
tötték, az állomásfőnököt felreve
zetve és azt a látszatot keltve, hogy 
a cserepek bőven kapnak vizet, a 
fölösleg lecsurog alájuk a földre. 
Láthatja mindenki, ők becsülete
sen ápolják a virágokat. A turpis
ságra fény derült. A virágok élet
ben maradtak, de a málházók
élükön Perégrini Jánossal - egy 
negyedévre búcsút mondhattak a 
pénzjutalomnak. 

Halas György 

Elhunyt Halas György 
Elhunyt Halas György, a Magyar Vasutas külső mun

katársa. Kollégánk 1921-ben született Kisterenyén. 
MÁV szolgálatba 1940. október 30-án lépett Bicske 

Állomáson. Szolgálati helyei: Bicske, Érd állomás, 
Murakirályperlak, Isaszeg, Hatvan és Füzesabony állo
mások voltak. A Miskolci Igazgatóságon dolgozott nyug
díjba vonulásáig, 1981. május 13-ig, közben rangemel
kedés: segédtiszt, főtiszt, intéző, főintéző, majd 1972-
ben főfelügyelővé nevezték ki. 

Kitüntetései: 1961. kiváló dolgozó, 1968. köztisztasá
gi érdemérem ezüst fokozat, 1970. érdemes vasutas, 1971. 
törzsgárda arany fokozat. 

A 40 éves jubileumát 1980-ban ünnepelte. Emlékét 
kollégái és családján kívül a Magyar Vasutas olvasótá
bora is kegyelettel megőrzi. 
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Mesztegnyői randevú 
Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy a Magyar Közle

kedési Közművelődésért Alapítvány kezdeményezésére éves 
naptárt állítottak össze, amelyben meghatározták: egy-egy 
keskeny nyomközű vasútvonal megismertetésére mikor és hová 
szerveznek szakmai programot. Május l-jén a 
Balatonszentgyöry-Somogyszob vonalon fekvő Mesztegnyőn 
találkoztak a kisvasutak szerelmesei. 

Az 1500 lelkes Mesztegnyó a faluházában fogadta a szép 
számban érkezett látogatókat. A megjelentek között volt a 
körzet országgyűlési képviselője, Suchman Tamás privatizá
ciós miniszter. A Mesztegnyői Erdei Vasút történetét és ide
genforgalmi jelentőségét az üzemeltető Somogyi Erdészeti és 
Faipari Rt. vezérigazgatója, Bóna József ismertette. A vasút 
elődjét 1925-ben építtette Hunyadi gróf a birtokához tartozó 
erdőkből kitermelt faanyag elszállításához és a halastavak gaz
daságosságának fokozásához. A vontatást gőzmozdony biz
tosította. Az eredeti nyomvonalból öt és fél kilométer maradt. 
A mostani teljes hossz 8860 vágányfolyóméter. 

A háború után az erdészet a pályát felújította és 1958-ig 
lóvontatással faanyag szállítására használta. Ekkor kialakí
tották a megfelelő ív- és Iejtviszonyokat és a pálya gépvonta
tásra megint alkalmassá vált. Sze mélyszállításra engedélyt 
1961-ben kapott az erdei vasút. Az akkor még meglévő kiste
lepülések ily módon korszerűbb közlekedési feltételeket mond
hattak magukénak. E lehetőségek később elsorvadtak. Napja
inkban ismét egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható a ter
mészetszerető kirándulók, iskolai csoportok és vasútbarátok 
részéről. Az erdei vasút az egyik fő bázisa a környéken fejlő
désnek indult falusi túrizmusnak is. Ez a mindinkább kedvel
té váló pihenési forma népszerű a környéken - az utóbbi 
években egy idényben átlagosan ezer nyaralót jelent. 

A vasútvonal a Boronka-melléki tájvédelmi körzetet szeli át 
Felsókak végállomásig. A vidék növény- és állatvilága rend
kívül értékes. Az égerlápoktól a homoki gyepig a legkülön
bözőbb növénytársulások megtalálhatók. A patakokat égerli
getek, tölgy-, kőris- és szilerdők kísérik. Terjedelmes gyertyá
nosok húzódnak, ezeket néhol bükkösök váltják fel. Gazdag 
vízimadárvilág telepedett meg a természeti adottságoknak és 
a környezetbarát-gazdálkodásnak köszönhetően. Fészkel itt 
feketególya, rétisas, kormorán, búbos vöcsök. Az értékes pré
mű, haléhes vidra is honos. A palettát szarvas, őz és vaddisznó 
színesíti. 

Az erdei vasút vonalát az erdészet vezetőinek szakszerű ka
lauzolásával utazták végig a résztvevők. A végállomás mel
letti tisztáson pihenve a népi hagyományőrzésről és a műsza
ki emlékek (például kisvasutak) megmentéséről volt szó. 

A közeli Balaton mellett, a községben idegenforgalmi vonz
erőt jelent a már említett faluház is. Vezetője Kövesdi Tiborné 
tanítónő - Gizi néni - az intézmény lelke. Gyűjti a helytör
téneti relikviákat, népművészeti kiállításokat rendez, népi sza
bás-varrás tanfolyamokat szervez, bemutatja a lakás- és gaz
dasági berendezéseket, illetve felszereléseket nagyszüleink 
korából. Buzgósága, ügyszeretete nem ismer határt. Ezzel is 
segíti az Alapítvány jelmondatának megvalósítását: Mentsük 
meg a kisvasutakat! Horváth Károly 
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Bajnok csapatok 
A magyar sport élvonalá
ban, úgyszólván minden 
sportágban találhatók vas
utas színekben induló spor
tolók, illetve csapatok. Most, 
hogy a különböző sport
ágakban sorra fejeződnek be 
az 1995/96. évi bajnoki küz
delmek, sportolóink szép si
kerekkel örvendeztetik meg 
híveiket. 

A női kosárlabda NB I.
ben és aférji vízilabda OB I
ben április első felében ért 
véget a bajnokság. Mindkét 
sportágban vasutasbajnokot 
avattak. Kosár labdában a 
PVSK-Dália, vízilabdában a 
BVSC-Westel állhatott fel a 
dobogó legmagasabb fokára. 
Ismerkedjünk meg közelebb
ről az újdonsült bajnokokkal. 

A női kosárlabda NB I-ben 
két vasutascsapat, a PVSK
Dá/ia és a GYSEV Sopron 
szerepelt. A bajnokság alap
szakaszában sokáig úgy tűnt, 
hogy mindkét együttes 
egyenló eséllyel küzd a do
bogós helyezésekért. A haj
rában azonban a soproniak 
gyengébb teljesítményt nyúj
tottak. Így is beverekedték 
magukat a végső sorrendet 
eldöntő rájátszásba, amely
be az alapszakasz első hat 
helyezettje került Érmes he
lyezés t  azonban nem sikerült 
e lérniük. A pécsivasutas lá
nyok, asszonyok viszont foly-

tatták jó szereplésüket. Előbb 
a BSE-t, majd a döntőben, 
idegenben és a pécsi vissza
vágón egyaránt legyőzték a 
nagy riválist, a Diósgyőri 
KSK csapatát. 

A PVSK-Dália 1992 és 
1995 után harmadszor nyer
te m eg a bajnokságot .  A 
sportszerű mérkőzésen, nagy
szerű játékkal kiharcolt baj
noki címet nemcsak a vasuta
sok, hanem a város sportsze
rető közönsége is magáénak 
vallja. Erről tanúskodik, hogy 
a győzelem kivívása után a 
sportcsarnokban, majd a vá
ros központjában hajnalig 
ünnepelték a csapatot. 

A BVSC-Westel  vízilabda 
csapata is ritka bravúrt haj
tott végre. Annál is inkább, 
mivel ebben a sportágban 
évek óta az UTE és a Vasas a 
favorit. Az 1995/96. évi baj
nokság megnyerésének is ők 
voltak az esélyesei. Az alap
szakaszban is ez a két csapat 
végzett az élen. A rájátszás
ban - ebben a sportágban is 
a táblázat első hat helyezett
je került - a Szőnyi úti pó
lósok szinte megtáltosodtak. 
Előbb a Szegedet, majd a sok
szoros bajnok UTE csapatát 
búcsúztatták el, s így a dön
tőt a Vasassal vívták. 

Az első mérkőzés a Szőnyi 
úton volt. A Vasas, igazolva 
jó hírnevét, 6:4 arányban le-

győzte a BVSC-t. A visszavá
gót a Komjádi uszodában 
rendezték. Már mindenki el
könyvelte a Vasas győzelmét. 
Ezt azonban Gerendás 
György edző tanítványai 
meghiusították. Nagyszerű 
játékkal, kemény csatában 
10:8-ra legyőzték a Vasast. 
Következett a kétszer 3 per
ces hosszabbítás. Mivel 
újabb gól nem született, a hir
telen halálra marad a döntés. 
Ami azt jelenti, hogy az e/só 
gólig kellett játszaniuk a csa
patoknak. A győztes gólt a 
BVSC-Westel válogatott já
tékosa, Varga Zsolt érte el. 
Ezzel a vasutaspólósok, nem 
kis meglepetésre, 11 :8 arány
ban nyerték a mérkőzést, egy
ben a bajnoki címet. 

A két bajnokcsapat játéko
sait, szakvezetőit és a klub
vezetőket, április 25-én fo
gadták és köszöntötték a 
MÁV Rt. Vezérigazgatósá
gán. A fogadáson jelen volt 
dr. Magos György kereske
delmi vezérigazgató-helyet
tes, a BVSC elnöke és Sárdi 
Gyula, a MÁV Rt. Pécsi Üz
letigazgatóságának vezetője. 
A bajnokokat a részvénytár
saság vezetői nevében dr. 
Bajnai Gábor  köszöntötte, 
majd kiváló szereplésük mél
tatása űtán pénzjutalmat 
adott át a játékosoknak és 
szakvezetőiknek. R.V.F. 

Vízszintes: 1. Megfejtés. Pün
kösd virága. 11. Nagy költőnk. 
12 . ... Imre (balmazújvárosi film
színész. 13. Luk a földben. 14. 
Beállás. 15. Könyv eleme. 16. 
Angol nem. 17. A ló igéje a pá
lyára menet. 19. A világminden
ség (vissza). 20. A piacon az ilyen 
pénz a jó. 21. Papírra róna. 22. 
Részben uralkodik! (lat.) 24. Éle
tet olt ki. 25. Közismert vasuti al
kalmazottak. 27. Svéd autómár-
ka. 28. Számnév. 29. Tűzhely ré
sz.e. 30. Az élet hordoz.ó kódja. 
31. Elterjedt olasz kösz.öntés. 33. 
Néma látás. 34. Ritka női név. 39. 
Csonka földmérő! 40. Kávé oro
szul. 42. Egyszámjegyű út. 43. 
Apró szikla. 44. A lélek mérnö
ke. 45. -ért, végett (franciaelöljá
rósz.ó). 47 . ... Right. 48. Történel
mi monda. 49. Törpe. 50 . ... tova. 
51. Táj irodalmi jelzője 

Függőleges: 1. Belga. 2. Re
pülőgép. 3. Dunántúli focicsapat. 
4. A vízszintes 48. mondója 
(vissza) 5. Magas növény (vissza). 
6. Ijesztgette. 7. Használtcikk árus. 
8. Fél Zoltán. 9. Spanyol politi
kus nevének 2/3-a. 10. Hibás sas. 
11. Megfejtés: népszokás. Egy 
évig a legerősebb legény uralma. 
14. Megfejtés: Húsvét utáni 50. 
nappali ünnep. 15/ A. Megfejtés: 
Alföldi népszokás. (termékeny
ségvarázslat) 17. Tréfüs megsz.ó
lítás cigányul. 18. Nagy szabad 
felület. 23. Kirekesztettek számá
ra elkerített terület. 26. Bolt. 32. 
Magyarság rokonai. 35. Jean ... 
Francia színész. 36. Oxjgén. 37. 
Méz jelzője. 38. Nagy O egyne
mű betűi. 41. Csökken. 42. Tartja 
régiesen. 43. Egyetem Debrecen
ben. 46. Bereg társa. 47. Vonat
koz.ó névmás. 
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Készítette: BAnszegi 
József 

Megfejtés 
Az áprilisi második számban megjelent keresztrejt
vény megfejtése: 

Pünkösd hava. Maia. Haymarketi vérengzés. 
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SZAKSZERVEZETI CENTENÁRIUM 

HAJTSUNK FEJET! 

Száz éve a tagság szolgálatában 
Magyarország életében az 

idei esztendő jubileumi ün
nepei meghatározó jelen
tőségűek. A vasutasok- az 
államiság ezeregyszáz é\'én 
túl - a vasúti közlekedés 
százötvenedik és a vasutas 
szakszervezeti mozgalom 
századik születésnapját is 
ünnepelik. 

Hivatásunkkal összefüggő 
rendezvények egész sora te
szi emlékezetessé nekünk, 
vasutasoknak, a következő 
hónapokat. A Vasutasok 
Szakszervezete szintén ünne
pel. Felidézi azt az immár év
százados küzdelmet, amely 
oly sok áldozat árán megte
remtette és a legnehezebb 
időkben is fenn tudta tartani 
a vasutasság szolidaritására 
épülő érdekvédelmi szerveze
tét. 

A vasutas-összefogás ösz
töne szinte egyidős a vasutak 
megalakulásával. Egy épülő 
új világ - minden korábbi
tól különböző - új techno
lógiájának éltetői által létre
hozott első önsegélyező szer
vezetek már az 1870-es évek

ben hathatós segítséget jelen
tettek a többnyire nyomorú
ságos körülmények közt élő 
vasutas családoknak. Évtize
deken keresztül érlelődött a 
gondolat: nem elég egymást 
támogatni, élni kell a= öss=e
fogás erejével a jobb munka
körü/ményekén és tis=tességes 
megélhetést bi=tosító bére
kén. 

A múlt század végi állam
hatalom minden eszközzel til
totta Magyarországon a vas
utasok érdekvédelmi szer
vezekedését. A szomszédos 
osztrák és a tengerentúli szer
vezetekről kapott hírek hatá
sára azonban Budapesten 
l 896. s=eptember 20-án meg
alakult az e/só - akkor még 

Rottembiller utca 5. Ebben az épületben volt az első legális vasutas szak
szervezetnek (az 1906. májusában megalakult Vasúti Munkások Országos 
Szövetségének) a központja. A képünkön látható emléktábla állít egyedüli 
emléket az országban a vasutas szakszervezeti mozgalom kezdeteinek. Az 
emléktáblát a Vasutasok Szakszervezete központi vezetősége állította 1981-
ben. 

- illegális vasutas-s=aks=er-
1•e=et. Egy évtizednek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy az akko
ri törvények szerint a felügye
letet gyakorló kereskedelmi 
miniszter hivatalosan enge
délyezze a Vasúti Munkások 
Ors=ágos S=övetségének a 

(VMOSZ) működését. Mind
össze két évig működhetett 
legálisan. A VMOSZ komoly 
eredményként könyvelhette 
el több, a vasutasok érdekeit 
elismerő kollektív s=er=ódés 
megkötését. A szervezet hi
vatalos betiltását követően az 
illegális vasutas szakszerve
zeti mozgalmat a= 1904. áp
rilis l 5-én indult Magyar 
Vasutas címü újság olvasótá
bora testesítette meg. 

A második bejegyzett szer-

vezet, a Magyarországi Vas
utasok S=övetsége 1918-ban 
alakult. Az előzőnél is rövi
debb életű szervezet 1919-es 
feloszlatása után a vasutasok 
kénytelenek voltak szakmá
juk szerint (vasas, fa és más 
ipari), többnyire titkosan, más 
s=erve=etekben óri=ni a= egye
sül és gondolatát, mert a 
MÁV-nál a második világhá
ború végéig mindennemű 
szervezkedést betiltott egy 
politikai paktum. 

1945. november 24-én a 
Magyar Vasutasok és Hajó
sok Ors=ágos S=abad S=ak
s=erve=etének megalakulásá
val újulhatott meg ismét a fel
szabadult Magyarországon a 
vasutas szakszervezeti moz
galom, amelyet azóta - bár 

több évtizedig nem minden 
külső hatás nélkül -, de 
1990. óta mindenképpen a= 
önkéntes és szabad egyesülé
si jog alapján függetlenül 
jelenít meg a Vasutasok S=ak
s=en•e=ete. 

Ez a rövid összefoglaló 
semmiképpen nem alkalmas 
arra, hogy érzékeltesse a vas
utasok jobb megélhetésükért 
és a legalapvetőbb emberi 
jogaikért folytatott elkesere
dett küzdelmét. Célunk mind
össze annyi volt, hogy hajt
sunkfejet a vasutas szakszer
vezeti mozgalom érdekében 
áldozatokat is vállaló kollé
gáink előtt és a tiszteletadás 

. szellemében felhívjuk olva
sóink figyelmét az elkövetke
zendő hetek és hónapok ese

ményeinek hátterére. 

BÉR ÉS LÉTSZÁM 

Megalapozottabb 
foglalkoztatás po li tiká t ! 

,,A létszámfelvétel többsége indokolatlan volt ... " 

A Vasutasok Szakszervezete szerint az első negyedév
ben tapasztalt nagyszámú létszámfelvétel többsége a vas
útnál indokolatlan volt, átcsoportosítások, átképzések 
pedig nem, vagy alig történtek. A VSZ kifogásolta: a ta
valy december 29-én megkötött megállapodás előírta bé
rekről és létszámokról szóló beszámoló kevés indoklást 
tartalmazott. Szakszervezetünk kérte, hogy mutassák be a 
szállítási teljesítményeket, a költségek és a bevételek ala
kulását is. Egyébként a teljes munkaidőben foglalkozta
tott vasutasok átlagbére 42725 forint volt, amely 23,9 szá
zalékkal haladta meg a tavalyi év első három hónapjának 
havi átlagbérét. 

(Írásunk a 3. oldalon olvasható) 
..__ _______ _ 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezete elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek 
egy-egy olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szak
szervezeti tagság érdekeit. 

A Vasutasok S=aks=en•e=ete a= elmúlt é1• végén lefo(v
tatott tárgyalások alatt és a megkötött megállapodá
sokban is kifeje=ésre juttatta a= európai gyakorlatnak 
megfelelő partnerkapcsolat ircínti kés=ségét. Mi úgy 
gondoljuk, hogy a MAV Rt. hoss=ú tá1·ú működési fel
tételeit bi=tosító átalakítási folyamatho= nélkülö=hetet
len a munkabéke megteremtése és fenntartása. his=en 
csak így érhető el a vasutasok stabil foglalko=tatása, a 
szociális körülményekre is tekintettel levő javadalma
zás. 

A december végén aláírt hároméves megállapodás vég
rehajtásának tapas=talatai az elmúlt több mint öt hó
nap alatt a=onban különféle gondokat is felvetettek. A 
legutóbbi időkben a munkáltató nemcsak az együttmű
ködés kö=ösen elhatáro=ott normáit s=egte meg, hanem 
helyenként a legelemibb s=aks=en-e=eti jogokat is sem
mibe vette. A MÁV Rt. többségi tulajdonú gazdasági 
társaságainak elidegenítését céf=ó döntések előkészíté
sekor a munkavállalói képviselőket megillető jogosítvá
nyok betanása érdekében a VSZ többs=ör és nyomaté
kosan emelte fel a hangját. Nem tudjuk elfogadni, hogy 
a Kollektív Szerződés módosításának tárgyalásain a 
munkavállalói oldal érdemi javaslatait a munkáltató 
s=inte kivétel nélkül mereven e/utasította. Vétót kellett 
emelnünk a létszámgazdálkodási megállapodást sénő 
egyoldalú munkáltatói s=aks=olgá/ati inté=kedések ellen. 
De ebbe a sorba tarto=ik a bértarifa-tárgyalások meg
kezdésének elhúzódása is. 

legutóbb például levélben kellett tiltako=nom lot= 
Károly közlekedési minis=temél amiatt a kezdeményezés 
miatt, hogy a MÁV Rt. Felügyelő Bi=ottsága munka
vállalói tagjai május 31-én lejárt mandátumát meg
hoss=abbítsák az év végéig. A VSZ álláspontja szerint 
ez a javaslat ellenke=ik a= idevonatko=ó jogs=abályok 
szellemével és betűjével. 

A tapas=talatok alapján úgy ítélhető meg, hogy a Vas
utasok S=akszen•e=ete a MÁV-val az elmúlt év végén 
fo(vtatott tárgyalásokon felmutatott magatartását, ame(v 
tekintettel a volt a vasúttársaság helY=etére és a külső 
körülményekre is, a partnereink félreértik. E tapas=ta
/at birtokában kénytelenek les=ünk levonni a követke=
tetést: meg kel/fontolnunk a VSZ munkastílusának meg
változtatását. S=ükség esetén a jövőben a legkisebb jog
szabálysértés. vagy a megállapodástól való eltérés ese
tén szaks=en1ezetünk élni fog vétó-jogával, ha kell bíró
sághoz fordul, illetve a hároméves megállapodás fel
mondását sem zárjuk ki ... 

Ha a KHVM és a MÁV Rt. vezetése a VSZ által elő
terjesztett indítványokat, javaslatokat és véleményeket 
a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően kezeli továbbra is, 
a keményebb fellépésre hamarosan sor kerül. A maga
tartási forma változásáról azért tájékoztattam a minisz
ter urat. mert újra bebizonyosodott, hogy a tulajdonos 
és a munkáltató képviselői csak a folyamatosan sztrájk
kal fenyegetőző szakszervezeteket fogadják el tényleges 
partnernek. 

A Vasutasok S=aks=erve=ete továbbra is a= európai 
normákat megvalósító munkaügyi kapcsolatok híve, de 
ha a határozottabb Jellé-

� 
pés viszi előre az ügyeket. 

,
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akkor kénytelen les= ehhez 
a kapcsolatformához al-
kalmazkodni. 
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Megalapozottabb 

foglalkoztatáspolitikát! 
,,A létszámfelvétel többsége indokolatlan volt..." 

Az 1995. december 29-én -
a vasutas dolgozók 1996. évi 
foglalkoztatásáról - aláírt 
„Megállapodás" 4. pontja 
előírja, hogy a munkáltató 
és a szakszervezetek a fog
lalkoztatási helvzetet ne
gyedévenként közösen átte
kintik és értékelik. 
Az idei első negyedévre vo
natkozó értékelés megtörtént. 
Néhány adat a létszámról: az 
1. negyedévi teljes munkaidős 
átlagos állományi létszám 
68.076 fő volt, 3.646 fővel 
(5,5 százalékkal) kevesebb, 
mint az előző év hasonló idő
szakában. Egy év alatt a leg
nagyobb mértékű csökkenés 
a területi igazgatásnál követ
kezett be (22, 1 százalék). A 
forgalmi szakszolgálatnál 
173 fővel (5,8 százalék) a gé
pészetnél 793 fővel ( 4,9 szá
zalék), a pályagazdálkodás
nál 791 fővel (8,6 százalék) 
voltak kevesebben, mint egy 
évvel ezelőtt. 
A foglalkoztatottak szám:i 
alig változott a negyedév so
rán 1995. decemberhez ké
pest, hiszen a csökkenés mind
össze 0,4 százalék volt. Az 
első negyedévben megszűnt 
a munkaviszonya 1099 fő
nek. Ebből a munkáltató ré
széről való felmondással 126 
fő vált meg kényszerűen a 
munkahelyétől. Ugyanebben 
az időszakban 1019 főt vet
tek fel. Ebből 517 főt a for
galmi, 278 főt pedig a pálya
gazdálkodási szakághoz. 
Jelentős mértékben (26 szá
zalékkal) emelkedett a fel-

• használt túlórák száma. Kü
lönösen nagymértékű növe
kedés ( 122,6 százalék) követ
kezett be a pályagazdálkodá
si, illetve a távközlési- és 
biztosítóberendezési szakág
nál (51 százalék). Az emelke
dés oka döntően az év eleje 
szokatlan időjárása volt. 

A létszámhelyzet első ne
gyedévi körülményeit már 
annak ismeretében vizsgál
tuk, hogy a második negyed
év elején az egyes szakágak 
drasztikus létszámcsökken
tést fogalmaztak meg akció
programjukban. Így a mun
káltatóval együtt állapítottuk 
meg, hogy a nagyszámú lét
számfelvétel többsége indo

kolatlan volt. Szakszerveze
tü11k kifogásolta, hogy a 
MA V-on belüli létszám-át
csoportosítások, átképzések 
nem, vagy alig történnek. 
Megalapozottabb, körülte
kintőbb foglalkoztatáspoliti
kára kértük a munkáltatót. 
Kifogásoltuk azt is, hogy 
mind az írásbeli, mind a szó
beli előterjesztések csak ke
vés indokolást tartalmaztak, 
nagyrészt a spontenitás jelle
mezte az első negyedévi 
munkaerőmozgást. Kértük a 
Vezérigazgatóságtól, hogy a 
következő negyedévi (félévi) 
elemzéshez mutassák be a szál
lítási teljesítmények, a költ
ségek és a bevételek alakulá
sát is, mert az értékeléshez a 
gazdálkodási „környezet" is
merete elengedhetetlen. 
Röviden értékelésre került a 
bérköltség, illetve az átlagbé
rek alakulása is. A MÁV Rt. 
az első negyedévben bérelrre 
összesen 8,8 milliárdot fordí
tott, amely összeg 1,3 milli
árddal ( 17, 1 százalékkal) több 
az előző év hasonló idősza
kában felhasználtnál. Az első 
negyedévi teljes munkaidő
sök havi á tlagbére 42. 725 
forint volt, és ez 8.253 forint
tal, 23, 9 százalékkal, haladja 
meg a múlt év első negyedévi 
havi átlagbérét. Megállapít
ható, hogy az átlagbérek a 
december 29-i „Megállapo
dások" -nak megfelelően ala
kultak. 

Dr. Simon József 
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MUNKA VEDELEM j 
Az első tapasztalatok 

Egyesztendős a munkavédelmi 
érdekképviselet a MÁV Rt.
nél. Tavaly májusban az üze
mi tanácsi választásokkal 
egyidőben közel ezer munka
védelmi képviselőt választot
tak a tíz, illetve húsz főnél 
többet foglalkoztató szolgá
lati főnökségeken, hivatalok
nál és egyéb szolgáltató egy
ségeknél. 
Kezdeti bizonytalankodás 
után hamar „magukra talál
tak" a munkavédelmi képvi
seletek. Ismerve a helyi kö
rülményeket és feltételeket: 
jelzik az észlelt munkabiz
tonsági hiányosságokat, 
amelyeknek a megszüntetését 
kezdeményezik. Saját hatás
körükben, a hiányosságok
nak megszüntetésére töre
kednek vagy az illetékes szak
szolgálatok közreműködését 
kérik. Ma már a munkavédel
mi képviselők egyre gyakrab
ban vesznek részt munkabal
esetek kivizsgálásában, mun
kavédelmi szemléken is. Ész
revételeik, javaslataik az el
lenőrzési balesetvizsgálati 
jegyzőkönyvekben doku
mentálásra kerülnek. 
Külön kell szólni a Központi 
Munkavédelmi Bizottság 
munkájáról. A munkáltatók 
részéról adott értékelések po
zitívak és egyre gyakrabban 
igénylik hálózati szintű mun
kavédelmi kérdésekben a bi
zottság véleményét. Eddig öt 
vasúti utasítást szakvélemé-

nyezett szakértőinek közre
működésével. J avaslataiknak 
többsége beépítésre került a 
tervezetekbe. Hasonló a fo
gadtatása a szabványterveze
tekről alkotott vélemény�k
nek is. A bizottság több MA V 
Vezérigazgatósági vezetőt 
kért fel munkabiztonsági té
makörök elóadójául, ame
lyekben tájékoztatást nyúj
tottak szakterületük munka
védelmi összefüggéseinek, 
helyzetének aJakulásáról. 
Ezen belül a MAV Rt. mun
kabiztonsági szervezetének 
újjászervezéséről, szervezeti 
korszerúsítések stratégiai ter
veiről, munkavédelmi, mun
kabaleseti helyzet alakulásá
ról. 
A bizottság minden esetben 
állásfoglalásban rögzítette a 
tájékoztatókban elhangzot
takról alkotott véleményét. 
Javaslatokat juttatott el a Ve
zérigazgatóság illetékes veze
tőihez, amit ők nem hagytak 
válasz nélkül. A válaszok azt 
igazolják, hogy a munkavé
delmi képviseletek jelzéseit, 
véleményeit, javaslatait nem 
söprik a ,,szőnyeg alá", igény
lik ezeket, amely egyik bizo
nyítéka annak, hogy a MAV
nál a munkavédelmi érdek
képviseletek gyökeret vertek. 
Gyökérzetük erősítését szol
gálták a munkáltató részéröl 
a munkavédelmi képviselök 
részére szervezett továbbkép
zések. Pbku Jenő 

EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI MINISZTEREK KONFERENCIÁJA (CEMT) 

Közlekedési csúcstalálkozó 
Hazánkban évente esedékes ülését az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája május 28-a és 30-a között tartotta. A 
háromnapos budapesti tanácskozás soros elnöki tisztét Lotz Károly, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter töltötte 
be. A konferencia célja: az egyes közlekedési ágak fejlesztési és működési stratégiájának a tagországok és az egész konti
nens érdekeit figyelembe vevő folyamatos formálása. 

A rendezvény hivatalos meg
nyitóján Horn Gyula minisz
terelnök elmondta: a közép
kelet európai régió országai 
és így Magyarország, saját 
erőből nem képes közlekedé
si hálózatát modernizálni. 
Ehhez külföldi segítség is 
szükséges, koncessziós meg
állapodások és hitelek formá
jában. A kormánynak ilyen 
körülmények között is eltö
kélt szándéka az ország kele
ti és nyugati régiói közötti 
fejlettségi különbségek csök
kentése, a nemzeti közleke
dési politika fejlesztése az 
Európai Unióhoz való csatla
kozás függvényében, a dunai 
hajózás fejlesztése, valamint 
a kombinált fuvarozás terje
désének elösegítése. 
Lotz Károly szerint a minisz
teri előadásokból kiviláglott, 
hogy a „fenntartható fejlődés 
értelmezése" körül éles kü
lönbség tapasztalható Euró
pa nyugati és keleti fele kö
zött. A nyugat-európai köz
lekedési miniszterek szerint a 
gazdasági fejlődés csak úgy 
tartható fenn, ha a túlzott köz
úti forgalom egy részét vas
útra terelik a környezet
szennyezés csökkentése érde
kében. Ugyanakkor Kelet-Eu
rópában a közúti infrastruk
túra fejletlensége miatt elsö
sorban az útépítésre helyezik 
a hangsúlyt, mivel ebben lát-

ják a térség fejlődésének lnd
csát. 
Neil Kinock, az Európai Unió 
közlekedési föbiztosa vitain
dítójában arról szólt, hogy a 
hatékony, versenyképes, biz
tonságos és nem környezet
szennyező mobilitás figye
lembevételével kell össze
hangolni és kialakítani az 
egyes európai országok köz
lekedéspolitikáját. Olyan in
tézkedésekre lenne szükség, 
mint az úthasználati díj álta
lánossá tétele. A közlekedés 
a társadalomra gyakorolt ká
ros hatásaiból adódó költsé
geket a szolgáltatások igény
be vevőivel kell megfizettet
ni. Lényeges a vasúti szállí
tások fejlesztése, már csak 
amiatt is, mivel a közúti tor
lódásokból eredő károk 120 
milliárd ECU-ra becsülhetők 
évente. Az unió ennek meg
felel óen szélesíti a 
transzeurópai közlekedési 
hálózatot: a tizennégy ki
emelt program 70 százaléka 
vasúti vonatkozású. 
A nyugati-európai hozzászó
lók óva intették a kelet-euró
pai országokat attól. hogy 
vissza/ej/esszék tömegközle
kedésüket, illetve igényköve
tő autópálya-építésbe kezdje
nek. Emellett elismerték: a 
közép-kelet-európai orszá
gokban a kormányzatoknak 
gondoskodniuk kell a meg-
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felelő közúti hálózatok kiépí
téséről. 
Az Európai Unió támogatja a 
magyar-szlovén vasútvonal 
megvalósítását, s igyekszik 
eloszlatni Ausztria e kérdés
ben felmerült fenntartásait -
hangsúlyozta Neil Kinock a 
Lotz Károllyal folytatott meg
beszélésen. Az Európai Unió 
közlekedési főbiztosa szerint 
az észak-déli vasútvonal ki
építése nem sérti az osztrák 
érdekeket. 

vel többek között áttekintet
te a délszláv válsághelyzet 
miatt 1992 óta lezárt Magyar
boly-Eszé k vasúti határátke
lőhely újbóli megnyitásának 
lehetőségét. 

A tanácskozás ideje alatt több 
kétoldalú tárgyalást is foly
tattak a résztvevők. Hazánk 
közlekedését befolyásoló 
nemzetközi kapcsolatokról 
Lotz Károly horvát partneré-

Lotz Károly kétoldalú tárgya
lást folytatott román kollégá
jával. A fö téma a kombinált 
szállítási egyezmény, a vasúti 
határforgalmi egyezményter
vezet volt. A megbeszélések 
eredményeképpen várhatóan 
júniusban aláírják a két or
szág közötti kombinált szál
lítási szerződést, amely kom
binált vonatj áratokról rendel
kezik a román-magyar vi
szonylatban. 

k. 

A KOMBINÁLT FUVAROZÁS LÉTKÉRDÉS 

,,Kamionstop'' 
,,Kamioostopot" vezettek be kísérleti jelleggel Magyaror
szág közútjain 1996. június l-jétől jelentette be Lotz Károly 
közlekedési és Baja Ferenc környezetvédelmi miniszter. Az 
intézkedésre környezetvédelmi okokból került sor. 
Baja Ferenc szerint a kombinált fuvarozás Magyarország szá
mára létkérdés, mert geopolitikai helyzetünkből adódóan a 
tranzitforgalom növekedésére kell számítani. Viszont környe
zetvédelmi okokból nem engedhetjük meg, hogy több szennye
ző anyag terhelje levegőnket. 
Kivételt képez a tilalom alól a kombinált fuvarozás alkalmá
val a fel- és leszállítás. Baja ígéretet tett, hogy akár személye
sen ellenőrzi a rendelkezés betartását, de a fokozott hatósági 
ellenörzésre minden kamionsofőr számíthat. TP 

A VSZ 

Sajtóközleménye 
A Vasutasok Szakszervezete üdvözli a Kormány döntését, 
amely június elsejétől - ideiglenes jelleggel - megtiltja 
a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok hét végi közlekedé
sét. Ez a rendelet követi az európai gyakorlatot é� a ma
gyar lakosság érdekében áll. A Vasutasok Szakszervezete 
örömmel értesült arról, hogy a tilalom nem vonatkozik a 
kombinált fuvarozásban részt vevö kamionok el- és felfu
varozási útvonalaira. 
Már tavaly novemberben dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke 
levélben sürgette a biztonságosabb közlekedést és a kör
nyezet védelmét biztosító rendelet megszületését. A kor
mán}'.rendelet előkészítésének korai szakaszában felhívta 
a MÁV vezetőinek a figyelmét arra, hogy tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket a megnövekedő kombinált fu
varozási igények kielégítésére. 
Jelenleg a vasúti műszaki berendezések, a fejlesztések las
súsága és a vasutasok egyre csökkenő létszáma nem teszi 
azt lehetővé, hogy versenyképes maradjon a vasúti szállí
tás. A MÁV Rt. a növekvő igényeknek csak stabil munka
vállalói létszámmal és jelentős műszaki fejlesztéssel tud 
megfelelni. 
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- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása egész Eu-

rópában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar, export, import, 

tranzit viszonylatokban Ukrajna és F AK-országok te
rületére, illetve az azokat tranzitban érintö szállítmá
nyok esetén fuvardíj-költségviselés az említett szaka
szokon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi ,,ki
kötőjében", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíj-kalkulációk készítése, hivatalos okmá-

nyok kiállítása, szükséges szállítóeszközök megren
delése, közremúlcödés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olaszországban. 
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Exkluziv interjú dr. Ímrédy GyuláQéval 
Dti lítiíid)"Gtdlimval, a VSZ Kk.tMad Hivatalok & Iat&lílébye'k Iatáiblzottdginak 
tkUriv,al a MAVRt. �gu.ptWpAtrdriuyútl aékh� els6 emeletén Ibi irodiji
ball � Veádfglitóm • � miuikit ii MAVSzimfditecbnikai Intézet 
VSZ��aelP,OClilis �- kezdte. Azehfzfszb-tltkir nyugdfjba vonu-
�;9•tin vjlaatottilt lDeg a szakaervezed � titkirivi.1998-ben jelölték a KHI 1B 
Uturi tlsz�a. Az6ta Jnir a misodlk ciklusban tölti be a tl�et. 

d61cépeanek kell maradnia. 
Minden Atalakftást e két szem
pontból közeUtünk meg. En
nek szellemében, tennészete
sen, elvűjuk, hogy a mwtil
tatói javaslatok megala&X,>7-0t
tak és a körülményekhez ké
pest lehetó leghuminusabbak 
legyenek. 

- Ha jól értettem itt is eló
fordulnak konfliktusok. Tud
na erre egy friss példát emlí
te11i? 

-- Legutóbb a Bevétel El
leJ6rzési lgazgat6dg 
létszAmleépf tési tervei ellen 
kellett fel�nünk. Szerencsé
re a vétó felemlftése ömnagA-

dr. lnridyGyulW ban elég vo1t ahhoz, hogy a 
-A vezérigazgatósági munliltató komolyan vegye 

alapszervezetet nem számít- egyeztetési sdndékunkat. 
va„ a YSZ-nek a KHI /B az Azóta lényegesen megvilto
egyetlen olyan szervezete, zott err61 az igazgatóság ve
ame/y a MA y RJ. legfels6bb zet6inek elképzelése. Mint 
szintű vezet6ivel egy épület- emlitettem, nem a gazdasági 
ben, sót emeleten találhlltó. kényszen1ségb61 fakadó vál-
Mlért va11 szü&ég erre a /tii- JDZtatúok hátráltatása •• 
zelségre? lunk. Az egyoldal6 akadályo-

-Az irodánk elhelyezke- zás helyett a kömserr�tt 
dése a kívülállókat is gyak- aktív megoldásokat helyez-
ran megté�eszti. Szinte na- zük el6tétbe. A mUnkahelye-
ponta hívnak fel olyanok, ket érintő kérdésekben min-
akik tulajdonképpen a Vu- den tagunkról igyekszünk 
utasok Szakszervezetét kere- személy szerint gondoskodni. 
.sik. Számukra az a természe- -..4 MÁY minden lrorábbi
tes, ha a cég vezetésével egy • nál nagyobb szervezeti átala
épületben ta1'lják a partner lát• éveit éli. Hogyan érlllli 
mkszervezet legfels6bb szer- a szakigazgatóságok létreho-
vét Köztudott, hogy a VSZ zása a szakszervezeti szerve-
központja a munkiltatótól zettséget? 
teljesen független épületben, - A lezajlott és el&tünk 
a Benczúr utcábatt található. álló dltozbok alapvet6en 
Az ihtéz6bizottságunk mun- nem befolyásoltik hátrányo-
kávállafói kö� amint annak san atapszervezeteink taglét-
a noYe is mutatja, a MÁV Rt számit. $6t, úgy érzem, ahol 
vezérigazgatóságának köz- segíteni tudt\JDk, ott még ja-
vetlen irányftása alá tartozó wlt is a szervezettség. Az 
intézmények és hivatalok eddi&i tapasztalatok szerint a 
•ak�ozeti ala� szakipzgatóságok létrejötte 
tei alkot'jü. Elhelyezkodé- - bú sok Jagunkat érinti -
:aünketa fel•clatainkMtmóz- nem befolyúolja a taglét
zá1t meg. Ott bll lenniink, szám alakul6sát. Meg keB 
ml a dön1'sek születnek a emllteneln az újonnan kine
aa;.mtrol. vozett vezet& ,eg(t61r:észsé

- � � � ptj& �l f6ke: nom 6k 
P�JtiZ� llilw•ik •� tfe már az �- ��lb� i•�lt,ba nem 

• ·- nm--�· � 
.. ,lct. •létet dlltó je-

M; �w-

-Milyen a tagok szalrszer
vezethez tartozása? 

-Tudatos és egyben kriti
kus, de nem hanger6vel. A 
kollépink többsége aktívan 
figyeli a szakszeryezet tevé
kenységét és meg is fogal
mazza az arról alkotott véle
ményét. Ez a nyílt légkör sok
ban seglti a munkánkat Az 
intézóbizottságban és a hoz
zá tartom alapszervezetekben 
meglévö „csapatszellem" ki
alakítása és fenntartása egyik 
legfontosabb értékünk. 

-Miben nyilvánul meg ez 
a csapatszellem? 

-Az érdekv6delmi felada
taink megoldWnil tapasztal
ható összefogás mellett &iz
zük a hagyominyainkat. 
Rendszeresek a játékos jelle
gú rendezvényeink, és a tö
megversenyeink. Például 
nagy sikerü volt az lnformati
kai Szakigazgatóság l�b
bi szellemi vetélked6je. De a 
,.Vásm a gyermekekért" Ala
pítvány intézményeiben dol
gozó tagjaink is erre nevelik 
a jövövasutasait, például leg
utóbb a K6szegi Gyermekott
honban tartottak nagyon szfn„ 
vonalas vetélked6t. 

-A MÁY átalakítása a 
szakszervezeteket is a saját 
szervezeti rendszerük felül
vizsgálatára késztetik. Ho
gyan alakulhat a KHI IB jö
vóje a következő években? 

- A azakigazgatóságok 
megaUrulásával valóban újra 
kell gondolni a partnerkap
csolatokat. Az eddigi tapasz
talatok azt mutatjik, hogy a 
vezérigazgatóság, illetve a 
központi hivatalok és intéz
mények alapszervezeteib61 
átalakuló új szervezetek fag
sága ragaszkodik ahhoz, 
hogy a KHI 18-bciz tartozbu. 
son. Sajitos • helyzetünk, 
mert az ország szinte minden 
nagyobb vuutu települéléa 
fellélhet6, magasan képzett 
munkadllalói réteget Wpvi
selnünk. Tagjaink &s.zefogá
sábél d.plükoz6 értéket -
amit u munkarillál6ink kö
� a VSZ szinte egyedüli 
jel.i. il b'-1ylt-. éme
mes lenne tovibb enWteni. 

Szil4td 

IMllld■Mt 6nel&tMhiny ,.....MÁ\'Jl� Vmdpzg•t6itltlhlsdatl� 
miben a VSZ Kizpontl Hivatalok 61 JntfznMnyek lntfdblzottdp -ahi"'-ra 
nek uirdeld&IA, ott, ahol a Vasúti Érdeket,eztei4T•'cs, közismertebb newn a 
illáeit tartjik.A bejiratnAI ré&lil & 6jonnaa, de min4eliképpen Jól Ismert "vu6tl 
tisztek" kivéznak. Rengeteg az linienk Az alHltkArok, ügylntézA, vasu,._k \ti 
hogy elkezd&IJiN! lletük IOkadik f6nuna. Arcukr6t leolvasható: úr aem hozza &ec 
lonim; hogy. MA V Rt. & • VllliitálokSzakmnezete eld sdmú vezet6l tartanak" 
tat6t és mégl1 ... u Itt elhanp6-& csak az ll)'en rendezvhyeken btlllató- lnfo 
ra mindenki kldncsl. 
-.,.,Ezt af6n,,not a peuzimizlll,a 
elleni kiizdelem jegyében hl�k 
össze" - mondta bevezet6üt dr. 
lmr6dy Gyuláné. A mottónak is 
beill6, megnyitó szavak után fel
kéri Rigó Zoltánt, tartsa meg tájé
koztatóját. A vas6ttársaség vem-
igazgatója sajitos, közvetlen -
már-már ,,laza" - hangvételben 
ad elö, amelybe még egy kis bajló
dás a mibofonnal is belefér. 
-,A MÁY feléplláénelc 1998. év
végi célállapotát a tulajdonos, az 

állam, gazdasági elvárások for
májában ugsr.abta. ..4 dgwze. 
tb feladata az odinlaetó útfelde
rltése" - ezzel a két mondattal 
összegezbet6 az 6tszervezés filo
zófiája. -..4 „k lel,et3éga közi/ 
a „ csináld ugad " w,ódszerél 
tartjuk a kg/árliatóbbnak, mert ha 
a váltor.bokelöké.nftésébe bevon
juk az érintettdcet, a lronjlila,uok 
száma lényegesen csöldrenthetó. Jó 
példa erre a területi igazgató16-
gok átszervaáinek elókbzltése 
- mondja a vezá'igazgató, majd 
sa:rephez jut az elmaradhatatlan 
fmsvetft6. S el6kaülnek a lap1ár
sunk, a Vasutas Hírlap oldalairól 
mér jól ismert dblámtok, a szfnes 
ábrák, a diagramok. A ballgatósá& 
elc5tt a MÁV Nalakftási matég• 
bontakozik ki- nem e16ször. 
-Cl/: a likera MÁY. ..4 vállalat 
jelenlegi biirokratilau szerker.eti 
felépltlse nem tnaradhatfenn. Pi
acosltásokra van IZiilaig, olyan 
llnlbúrában, ahal a jó cél rész
célokból tevödilc öuu á egy egy
siga szabályozás múlaJdi/c a hát
térben -je&J7.CD1 fel a notes7.e111-
be az'11alan legfontosabbnak hat 
kulcsmondarokat. Aztmi jön né
hmly divatos á csak a bennfente
sek Sl.ám6ra igiZén világos kif'eje
ás, péld6ul: .,ajö tizletágak to
vább diverziflkálódnak." -
hm ... (!) 
A több mint el6ris tij&>ztató 
után kádáek feltétdáe it nyílik 
lebef&6g. Az ityenkQr aokásos 
,,badssziinet" ut6Dákezik ,zels6 
ticsitkincslaiaaaitaédett&dek-
16dá:- J996-ban •i/ya mhté
lní eredmi,syJaw/ást tervezett a 
MÁJ'? 
A kád6aa6rtisjó,mertav61asz
ban nagyon IOk mindem611ebet 
�i. B7.t az el6ad6 feliameri: 
-dMÁYRJ.pl,dgylllll'O/ar4-
""'-,, a lflla/do1ta1 a"1a wv d-=-,látáimta. Mo#a 

---�-Sd/-

�ITM#Ul&I-
/rfiiill. ldl1t,,,� • 
�"1'••��-----�---1,J 

��···· �·���8-
�!if-dii-

� ...., ____ 
.. 

r6I rmetn6udt egyátelm4 rila
szobt kicsikarni. Mindenkinek jut 
néb6ny biztató szó. A lényeg: 
aioit, akik a gyengébb technilc4val 
Jobb eredményt tudnak produkál
ni, mini amilyef a piac /dnál, az 

mJmlthat a MÁY kenyerére. 
A bejelentett pgatókönyv mrint 
a vezá'igazgató már csak percekig 
mndbat, emta fórum máik eló
adója, dr. Márkus Imre emelkedik 
szólAsra. 
-b �tényével nem 
vitatkozom. de az eíldigi tapasz
talatol.:alapján a végrehajtás li
lrllffbt,, ,.._-kazdi,bogy 
a teremben ül6k fi&,Yelmétmapra 
vmjL Majdigy folytatja:-ade
cemberben alálrt 1,áromha 
,negá/lapodás rögzíti, 1,ogy a 
Mlllflrm,á//aJólrdelra,befolyáso
ló tervezetek aaemélyigyifóosz
tályellenjegyzése néllriil nem me
l,etnelc ki végrehajtásra . .4 szak
ágak radonalizálási tertlei ellen 
beadonltárolnwft6 (a2Ótanqy! a 
smt.)a�en djog(lllottstán
dMaulk'IIIOIIIJ dlt!lµI 
Felvef&tik a nem� ,,kalt6i 
kérdés": - ..4z átala/dtást szak-

Rigó Zoltán (gy re 
-.4 JISZvalóban no, 
vaktában vhózni . ..4 mostanillli 
taA:imJsokatltDmolyanfog/a 
niaMÁ'Y'llfzelbe. Tény, 
Jelenlegi lltszámra nincs 
Is a szakágaklrilönbör.ő m&tol 
pr6báljákelóteremteniafediiif 
teL Sajnálatosnak tartja, lüijj 
vannakolyan vezet6A; akikn• 

vállalják a konfliktusokat b ll 
felső vezetésre l,iWJt/r.oznaka.: 
épltéselc elóterjaztéselror. 'A 
szükségts ltöveb:ztellsel 
bála l,e/yzetdtból if le Jellllf1lllll:i: 
-hmgsó:lyozmavezáig17.1• 
tó. -.4 szalrsrerver.et átlrlpzMI 
javaslatával egyetért. .4 hatlltD
nyabbá téiáétnolgálja az Oli,; 

tatási Szakigazgató.rág . .4 bér,,; 
tarifát szintén rossznak tartja. 
Nemkövaiaz a munkaerő ért� 
kénekpiaci változásait .4 vasúl 
�égiigy Jövójét illetóaí 
leg/OIIIOlabb, l,ogy fenn tlldj 
maradni . .4 k;ft-iizletrész én 
�t.iriiltekl!,tóek, de 
�·�vd�, 
piac, lllllil nagyon ;,d,h� 
ni .. 
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Követendő hagyomány 
A honfoglalás 1100., a magyar 
vasút ISO„ a Vasutasok Szak
szervezete 100. és a számító
gép megjelenésének 50. évfor
dulója adta a MÁV Rt. Infor
matikai Szakigazgatódgán 
május 22-En megrendezett 
szellemi vetélkedő apropóját. 
A vetélkedőt a si.akigazgatóság 
kö1.pontjában működő VSZ alap
szervezet tisztségviselői kezde
ményezték és szervezték, élen 
Viczainé Daróczi Mária szb-tit
kárral, aki a tavaly megrendezett 
Vasutasok Si.akszervezete Szel
lemi Önvédelmi Vetélkedője or
szágos döntőjét megnyerő csapat 
kapitánya volt. A si.akigazgató
ság vezetője Dombai Ferenc, 
mint fo támogató, nemcsak az elő
készületekhez és az esemény 
megrendezéséhez nyújtott segít
séget, hanem az intézmény nevé
ben valódi téteket jelentő, értékes 
díjakkal is hozzájárult a vetélke
dő sikeréhez. Ennek is volt kö
szönhető, hogy tíz háromfős csa
pat adta le előzetesen nevezését 
és vett részt a több mint ötórás 
szellemi erőpróbán. A vidéki in
formatikai központok mellet a kü
lönböző fejlesztő-programozó és 
üzemeltető részlegek ( divíziók) is 
indultak. A szervezőknek sike
rült a zsúribe nem csak si.akmai
lag elismert, hanem az informati
ka területén tekintéllyel rendelke
ző személyiségeket megnyerni. A 
zsúri elnöke volt DombaiFerenc, 
si.akigazgató, tagjai pedig: dr. 
Imrédy Gyuláné, KHI 18 titkár, 
Kojnok Jenó, a szegedi Területi 
Sz.ámítástechnikai Központ nyu
galmazott vezetője, dr. Márkus 
Istvánné, a Záhonyi lnfom1atikai 
Központ vezetőhelyettese és 
Deák Ferenc, az Informatikai 
Szakigazgatóság igazgató-helyet
tese. 
A vetélkedő tíz órakor vette kez
detét. A játékvezető dr. Stern Pál, 
a SZIR divízió osztályvezetője 

volt. A meghirdetett négy témá
ban három-három feladatot kenett 
megoldaniuk a versenyzőknek. 
Az előkészítők kreativitá� dicsé
ri, hogy ebben a múfajban fellel
hető szinte az összes forn1át sike
rült felsorakoztatniuk, méghozzá 
nagyon színvonalas - helyen
ként csavaros- kérdések forn1á
jában. A kérdéseket és a helyes 
válasrokat forgatókönyv-szerúen 
összeállított közel százoldalas, 
vaskos füzet önmagáért beszél. A 
kérdések között éppen úgy sze
repelt teszt kérdéssorozat, ka
kukktojás felismerése, keresztrejt
vény, mint a nagyobb laeativitást 
igénylő reklám készítés és ismer
tetés, pantom in játék és képek pá
rosítása. A játékosoknak honfog
laláskori, vasuta.� és si.akszerve
zet-történeti ismereteiket éppúgy 
bironyítaniuk kellett, mint a si.ak
májukban meglévő elméleti és 
gyakorlati jártasságukat. A csapa
tok vidám perceket szereztek 
egymásnak és a zsúrinek is a jövő 
vasútját reklámo1h versek, rajz.ok 
és jelenetek bemu tatásával. 
Csortán Zsolt, a miskolciak sz.á
mítógép-múszerésze a Jelenlévők 
nem kis csodálkozására - bár 
kíséret nélkül - még dalra is fa
kadt. 
A teremben elhelyezett táblán, 
mindenki sz.ámára követhető pon
tozás eredményeként az első he
lyezést a debreceniek érték el, a 

második helyen a gazdaságirá
nyítási divízió csapata végzett, a 
harmadikak pedig azáhonyiaklet
tek. 
A Debreceni Informatikai Köz
pont csapatának tagjai érdemelték 
ki a legtöbb különdíjat is, így a 
si.akigazgatósági üzemi tanács ál
tal felajánlott egyhetes keszthelyi 
nyaraláson túl, a záhonyi VSZ 
alapszervezet és a VSZ központ 
könyvjutalmát is nekik ítélték a 
felajánlók. A Szegedi Informati
kai Központ VSZ alapszerveze
te tárgyjutalmát aSZ/R Divízió ér
demelte ki. 
Vég ü I is senki sem ment haza üres 
kézzel, mert minden induló játé
kos az izgalmakkal bövelkedó és 
tartalmas időtöltés emléke mellé 
- a szendvicsekröl és üdítóról is 
gondoskodó - informatikai köz
pont VSZ alapszervezet 500-500 
forintos utalványát is magukkal 
vihették. 
A dolgos hétköznapok mellett ez 
mindenképpen hasznos nap volt, 
hangulatát pedig leginkább az 
egyik reklánlversikével foglalhat
juk össze: 
.. Veszéfrben az életed, /Veszély
ben a környezet. /Az energia Ío
gyóban. /A reménységünk hunyó
ban. /Mit talál itt unokád. Illa nem 
érzed e gond sú(�·át ! /De találhatsz 
kiutat, /Válaszd a vasutat! /Nem 
a lég- és nem a közút. /Az igazi 
válasz a vasút!" 

A Vasúti szállítás leendő „favoritja" 

az eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi 

�- "' 
--

--

FELHASZNÁLHATÓ: 
- széna, szalma, 
- papírbála, 
- acéltekercs, 
- raklapos áruk, 
- kötegelt faipari lemezek, 
- höszigetelö anyagok szállítására. 

MŰSZAKI ADA TOK: 
A kocsi: Rils jelü 
Forgóváz: Y 25 Css 
Rakterület hossza: 18550mm 
Rakterület szélessége: 2 700 mm 
Saját tömeg: 29 t 
Raksúly: 40 t 

ELŐNYEI: 
- gyorsan, könnyen rakodható, 
- a ponyvavetó mozgatása könnyű, 
- a sz.állítmány védett az időjárással sz.emben, 
- várnzárható, 
- bérleti díja alacsonyabb egy fedett kocsiénál. 

Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 
Szerkesztési szelvény: UIC 505 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

Gyártó Kft. 

Ne feledje: Jó termék, alacsony ár - az MVJ ilyet kínál! 
--

�TUV� Szombathely, Szövő u. 85. 
�

(r 
'"?-;::::::ti Tel./fax: (94) 313-313 

@�[rdlJ Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
ISO 9002 

Munkahelymegőrző megállapodások 
A Magyar Vasutas legutóbbi lapszámában megírtuk, hogy a Vasutsaok Szakszervezete 
több intézőbizottsága vétót nyújtott be a forgalmi, a pályagazdálkodási, a távközlő-er6s
áramú-biztosítóberendezési szakszolgálati akcióprogramok ellen. Az azóta lezajlott egyez
tet6 tárgyalásokon a munkáltató és a VSZ képvisel6i megállapodásra jutottak. Ez alkalom
mal a megköttetett egyezségekr61 adunk körképet. 

Forgalmi és Értékesítési Intézőbizottság rendes felmondással nem lehet több 173 fö
A Forgalmi és Értékesítési' Intézőbizottság né/. Balogh lás=ló intézőbizottsági titkár a 
(FÉIB) május 16-án nyújtott be kifogást, mert Magyar Vasutas kérdésére elmondta: ezzel a 
a forgalmi igazgató az áprilisban véleménye- megállapodással a munkabéke helyreállt. A 
zésre átadott szakszolgálati akciótervet a ti- továbbiakban a szolgálati helyek szintjén kell 
::enöt napos határidő be nem tartása címén ellenőrizni a megállapodás betartását. 
végre akarta hajtani. Amennyiben valamelyik főnökségen nem jut
Szabó András forgalmi igazgató az egyezteté- nak megegyezésre, és feloldhatatlan konflik
sen bejelentette: eltekint a forgalmi főosztály tus keletkezne, úgy a magasabb szintü egyez
által megküldött levél azon megállapításától, tetést fogják ismét gyakorolni. 
amely szerint a VSZ 15 napon túli véleménye 
miatt az akcióprogramot elfogadottnak minő- Távközlési-, Erősáramú- és 

sít,i. A továbbiakban figyelembe ves=i a VSZ Biztosítóberendezési Intézőbizottság 
FEIB által átadott és=revéte/eket. A Távközlési-, Erősáramú- és Bizto
Oros= Péter, a FÉIB titkára - miután kérte, sítóberendezési Szakszolgálat vezetője, vala
hogy az igazgatóságok által készített intézke- mint a VSZ TEB IS-titkára a május 70-án le
dési terveket a főosztály adja át az intézöbi- folytatott egyeztetésen a négy nappal koráb
zottságnak-, a kifogást visszavonta. Az egyez- ban benyújtott kifogásról megállapodásra ju
tetó tárgyalás a felek megállapodásával zárult. tott. A vétó tárgyát képező 5, 11 s=á=alékos 
Pályagazdálkodási Intézőbizottság létszám leépítési előírást a munkáltató a=  ak-

cióprogramból „kiemelte". Az intézkedés 
A VSZ Pályagazdálkodási Intézőbizottsága a megtétele eredményeként a VSZ TEB IB a ki
PHM szakigazgatóság május 13-án Zánkán fogást lezártnak tekinti és az átadott terveze
megrendezett főnöki értekezletén értesült (a teket tizenöt napon belül véleményezi. 
főnököknek átadott írásos létszám-, bér- és költ-
ségtervból) az elbocsátási tervekről. A május Gépészeti Intézőbizottság 
17-én lefolytatott egyeztetés itt is megállapo- A VSZ Gépészeti Intézőbizottsága (GIB) a 
dássa/ =árult. A PHM Szakigazgatóság vállal- szakszervezeti véleményezés nélkül kiadott 
ta: a kifogásra tekintettel a munkáltatói kez- egyoldalú munkáltatói intézkedést kifogásol
deményezésü rendes felmondással történő ta. 
munkaviszony megszüntetéseket - a nyugdí- A gépészeti szakszolgálatnál azonban a fenti
jazások kivételével - további intézkedésig ekhez hasonló megállapodásra jutottak. Az 
felfüggeszti. A munkáltató a továbbiakban egyeztetés eredményeként Németh László gé
vállalta azt is, hogy - az 1995. december 29-i pészeti igazgató a szakszolgálati alcció-prog
megállapodások szellemében - a szakigaz- ramot a szakszervezetekkel való további pár
gatóság területén az idén a létszámcsökkentés beszéd idejére tervezetté nyilvánította. 

MSZOSZ - VSZ TANÁCSKOZÁS ZALA MEGYÉBEN 

Az összefogás elkerülhetetlen 
Az MSZOSZ Zala megyei képviseletén május közepén t�rtott egyeztető tárgyaláson ismer
kedtek meg egymás elképzeléseivel és a jövőbeni együttműködési lehetőségek koncepcióival 
a régió szakszervezeti irá nyítói, valamint a VSZ Területi Bizottságainak tisztségviselői. 

A tanácskozáson az 
MSZOSZ részéról Gombás 
József képviseletvezető, to
vábbá Somogyi László a ke
reskedelmi és Újváry Károly 
az építőipari dolgozókat tö
mörít6 tagszervezetek irá
nyítói látták vendégül a VSZ 
delegációját, melyben a két 
újonnan megválasztott terü
leti bizottsági titkár, a szom
bathelyi Horváth Csaba és a 
pécsi Lepesi Zoltán mellett a 
nagykanizsai állomásfőnök
ségról Kozári Margit, a von
tatási szakszolgálattól Izsák 
Csaba, a villamos vonalfő
nökségr61 Domján Piroska, 
Zalaszentivánról Tuboly 
Zoltán a Zalaegerszegről 
Tóth József alapszervezeti 
vezetők foglaltak helyet. Az 

üzletigazgatósági szakasz
határok Zala megye terüle
tét kettészelik, így ezen föld
rajzi helyzetéb61 adódóan, a 
VSZ megyei fórumokon tör
ténő képviseletének ügye is 
többek között tisztázásra 
várt. 
Horváth Csaba a tárgyalás 
eredményeit ecsetelve el
mondta, hogy a résztvevők 
egyhangúlag Kozári Margitot 
- a MA V Rt. Központi Uze
mi Tanácsa tagját - válasz
tották a VSZ küldöttévé, aki 
a szakszervezeti szövetség 
ülésein a régió vasutas társa
dalmának érdekeit megjelení
ti majd. 
Az eszmecserén egy együtt
működési megállapodás kör
vonalai is kirajzolódtak. A VSZ 
- társszervezeteivel egyetem
ben - a megyei MSZOSZ 
egyik legerősebb ágazataként, 
jelentós szerepet játszik a szö
vetség mindennapi sorsának 
alakulásában. A területen a 
tagmegtartás mellett a s=erve
zetépítés is központi feladat
ként kezelendő. A szolidari
tás erősítése érdekében pedig 
városiforumokat kell majd lét
rehomi, melyek a lakóterületi 

érdekvédelem ellátására lesz
nek hivatottak. 
Horváth Csaba szerint a tagok 
számára nem csupán a mun
kahelyeken szükséges az ér
dekvédelmet megteremteni, 
hanem azokban a szférákban 
is, ahol élnek, szolgáltatáso
kat vesznek igénybe és fizet
nek, a szabadidejüket eltöl
tik, utamak ... stb. Sót a szak
szervezeteknek a valaha 
munkaviszonyban állt, s nap
jainkban munkanélküli ellá
tásban részesülő, avagy az e 
körból is kirekesztódött em
berek problémáinak megol
dásában is segítő kezet kell 
nyújtani. Ennek első lépése
ként az MSZOSZ részt vállal 
a területfejlesztési tanácsok, 
illetve a munkaerő-bizottsá
gok ez irányú tevékenységé
ben. Ezenfelül Zala megyében 
két helyütt, Nagykanizsán és 
Zalaegerszegen ingyenes ta
nácsadást ldnáló jogsegély
szolgálatok várják ügyfelei
ket, köztük a munkanélkülie
ket is. 
A tárgyalópartnerek abban is 
egyezségre jutottak, hogy a 
jövőben a szakértői anyago
kat közösen állítják össze. A 
közlekedési ágazat szervezetei 
között pedig szakmaközi meg
állapodások megkötésére töre
kednek majd. 
Nem kevésbé fontos az okta
tás-képzés területe sem. Az EU 
felé nyitás jegyében, célszerü 
volna olyan tanfolya mokat 
létrehozni, melyek működése 
folytán a hazai érdekképvise
letet ellátó szervezetek, első
sorban az Európai Unió orszá
gaiban honos elméleti és gya
korlati módszerekkel ismerked
hetnének meg. 
Az osztrák szakszervezeti tö
mörülésekkel fennálló kap
csolatrendszer jó alapot szol
gáltathat, e folyamat kibon
takoztatásakor, hiszen a szom
szédban éló partnerek patro
nálhatnák a kezdeményezést. 

Horváth Csaba szólt arról is, 
hogy hazai viszonylatban az 
olyan jelentős taglétszámú, 
komoly tárgyalási és szerző
déskötési tapasztalatokkal 
rendelkező szakszervezetek, 
- mint például a VSZ, több 
napos tréningjellegü képzé
sen a munka-megállapodá
sok, munkaügyi szabályza
tok, kollektív szerződések 
előkészítése és elfogadtatása 
tárgykörben hasznos taná
csokkal láthatnák el a kisebb 
cégek testvérszervezeteinek 
tisztségviselőit. A manapság 
még fehér foltokként nyil
vántartott azon területeken, 
ahol a külföldi tulajdon meg
léte vagy az alacsony dolgo
zói létszám miatt hiányzik az 
érdekképviselet, az érintette
ket mielőbb meg kell gyómi 
arról, hogy az összefogás el
kerülhetetlen -, mert anél
kül jogaik csorbulhatnak, s 
munkakörülményeik sem ja
vulhatnak. 
Az egyeztetésen felvetődtek 
a nyugdíjreform, valamint az 
egészségbiztosítás majdani 
finanszírozásának problémái 
is. Ez utóbbi esetében a szak
szervezetek számára kulcs
ponti feladat a vasútegészség
ügy életbenntartása és jelen
legi magas színvonalú műkö
désének megórzése érdeké
ben a garanciák kiharcolása. 
A megbeszélésen a tárgyaló
felek a kapcsolattartás erősí
tése végett megállapodtak ab
ban, hogy Zala megye 
MSZOSZ területi vezetője a 
VSZ soros értekezleteire min
denkor meghívást kap. Ezen 
összejöveteleken egyrészt tá
jékozódik a VSZ tevékenysé
géről, másrészről pedig hite
les képet fest a megyében zaj
ló érdekvédelmi folyamatok
ról. Végezetül Horváth Csa
bától megtudtuk: a területi 
bizottság körzetébe tartozó 
más megyék MSZOSZ képvi
seleteivel is szeretne hasonló 
megállapodásokat kötni. 
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TOPRENGESEK A BALOLDALISAGROL 

BÉRBŐL ÉS JÁRULÉKBÓL ÉLŐK 
FIGYELMÉBE (HETEDIK RÉSZ) 

Lehet-e tenni valamit? 
Lehet-e tenni valamit?-erre a kérdésre kerestük a választ 
bérből és járulékból élőknek készült sorozatunk előző feje
zeteiben. Igen, lehet A munkavállalók számára más megoldá
sok mellett kizárólag az összefogás nyújt valós megoldást, 
igazi lehetőséget arra, hogy munkaerejük értékesítése során 
egyenrangú partnerként legyenek jelen a munkaerőpiacon 
és a megtermelt javakból a hozzájárulásuk mértéke arányá
ban részesülhessenek. Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy az 
összefogással, vajon milyen eredményeket tudunk elérni? 
Sorozatunk mostani részében erre keressük a választ. 
Sorozatunk legutóbbi fejezetében a szakszervezet megítélésekor figye
lembe veendö korlátozó tényezökröl szóltunk. Elmondtuk: hogy a 
szakszervezet nem értékteremtö tényezö, pusztán a munkavállalók ere
jének és a cégtulajdonos eszközeinek együttes eredményeként megter
melt jövedelem elosztásában vesz részt, valamint képviseli a tagok 
érdekét. 
Ez mind szép- mondhatnánk-, de hogyan is van ez a MÁV-nál, 
ahol köztudottan nem képzödik nyereség? Mindenekelött leszögezhet
jük azt a tényt, hogy a vasúti szállítás önmagában- a hatalmas állóesz
köz igénye miatt- a világon sehol sem nyereséges. Közvetlenül, köz
gazdasági értelemben, a fuvarozási bevételek és a költségek különbsé
géböl nem termelödik nyereség, amit el lehetne osztani. Mekkora bér
fejlesztésért szálljon síkra ebben a helyzetben egy vasutas szakszerve
zet? Ezt a kérdést évek óta feltesszük önmagunknak. ,,Mi mennyi", 
mivel kell megelégednünk? (A kérdés egyébként más állami feladatokat 
ellátók esetében is feltehetö, például pedagógusok, egészségügyiek, 
esetében.) Honnan teremthetö elö a fedezet, milyen alapon várhatjuk el, 
hogy az igényeinket teljesítsék? 
Említettük, hogy a vasúti fuvarozás közvetlenül nem termel nyereséget. 
A vasutak fennmaradása és működése az egész világon állami támoga
tást igényel. Miért fizetik meg ezt a költséget a társadalmak? Mert a 
vasúti közlekedés életünk rész.évé vált Képtelenség lenne földünk bár
mely civilizált részén a felmerülő személy és áruszállítási igényeket 
más közlekedési formával teljesíteni, mint amit a vasút tud nyújtani. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy az elmúlt másfél évszázad fejlödése so
rán a gazdasági élet fejlödese nélkülözhetelenné tette ezt a szállítási 
formát. Létjogosultságamegkérdöjelezhetetlen, viszont nem mindegy, 
hogy egy vasúttársaság ,,mibe kerül". 
„Csökkenteni kell a veszteségeket!" - úgy gondoljuk ez a szlogen 
minden kollégánk elött ismerös. A vasút nem csak eszköz, hanem 
munkaeröigényes vállalkozás is. A munkaerö költsége pedig tetemes 
részét tesz ki a például a MÁV Rt. kiadásainak. Emiatt érthetö, hogy 
ezen nagyot lehet „spórolni". Mi tagadás, meg is próbáljákezt az arra 
illetékesek az évenkénti bértárgyalások alkalmával. Elég csak felidézni 
három-négy évre visszamenöleg a munkáltatói bérfejlesztési javaslato
kat. Ezek megszületésekor vetödik fel a kérdés, mennyit követeljenek a 
vasutasok? Ilyen esetben, arnikornem valamilyen nyereség elosztásá
ról van szó, hanem az állami nagykalapból kell kiszakítani a még elfo
gadható mértéket biztosító forrásokat, nem egyszerű a választ megtalál
ni. Azért próbáljuk meg. 
Az országos reálbér átlagának a változások mértékének az elérése lehet 
az egyetlen normális cél. Ugyanis az állami bevételek meghatározó 
rész.él a társadalomban megtermelt jövedelmekkel arányos adók teszik 
ki. Azaz, az országos átlagot meghaladó reálbérkövetelés nem lenne 
tisztességes a társadalommal szemben, de alacsonyabb mérték elfoga
dására sincs semmilyen ésszerű magyarázat Ha megfigyeljük, az el
múlt években a vasúton megkötött bérmegállapodásokat, azok szintén 
ezt igazolják. Ehhez mindössze észrevételt érdemes hozzáfűzni. Az 
elsö szerint a vasutas szakszervezetek követelései sohasem lépték, 
nem léphették túl ezt a mértéket, a másik szerint nem érthetö, hogy a 
tisztességes bérfejlesztés eléréséért miért kényszerítették sztrájkra a 
vasutasokat, hisz.en minden alkalommal anélkül is létrejöhetett volna a 
még teljesíthetö bérmegállapodás. 
A munkaerő költ'légét nem csak a munkavállalói bérszínvonal, hanem a 
létszám is meghatározza. Ez látszólag ellentmondásban van a szak
szervezeti bérk:övetelésekkel, hiszen minél kevesebb ember tudja létre
hozni az adott teljesítményt, annál több jövedelem juthat egy munka
vállalóra. Ez azonban csak látszólag jelent ellentmondást. A létszám 
meghatározásánál, ugyanis a szakszervezet sohasem indulhat ki a bérre 
szánt költségekből. Szem elött kell tartania viszont a feladatok bizton
ságos ellátásához szükséges szakértelem, valamint a szellemi és a fizi
kai munka emberileg teljesíthetö mértékét Ennek meghatározásakor 
mindenekelött figyelembe kell venni az adott technológia fejlettségét, az 
egy emberre terhelhetö felelösség szintjét, pszichés és egyéb környe
zeti hatásokat és még nagyon sok más tényezöt is. 
A foglalkoztatottak számának meghatározása, tehát, csak közvetve hoz
ható összefüggésbe a bérköltséggel. 
Az emberileg még teljesíthetö és hatékony munka feltételeinek bizto
sítása a munkáltató kockázata. Természetesen, napjaink gya
korlata ennek is ellentmond. Ezért fordulhat elö, hogy egyre 
gyakrabban találkozhatunk olyanokkal, akikre több munkakör 
ellátását terhelik, akiket hosszú távon túlóráztatnak, a kockáza
tot a munkavállalókra hárítva. 
Ezekkel a tendenciákkal szemben az egyének önmagukban so
hasem képesek felvenni a versenyt. Erre csak egy szakmailag 
felkészült és az érdekérvényesítés eszközeit felsorakoztató szak
szervezet képes. Amíg a bérharcot általában évente egyszer kell 
megvívni, az indokolatlan elbocsátások elleni küzdelem ezzel 
szemben folyamatos feladat. 
Természetesen, az éremnek a másik oldalát is szemügyre kell ven
nünk. Nem lehet kitérni az olyan esetek elöl, amikor indokolt a 
teljesítmények szűkítése. A szakszervezet ez esetben azzal tud 
segíteni, ha a leépítésről idejében információt szerezve úgyne
vezett aktív foglalkoztatási eszközökkel igyekszik csillapítani az 
intézkedések hatásait. Azaz nem csak megpróbálja idöben el
húzni a folyamatot - bár ez önmagában is sok konfliktust segít 
elkerülni-, hanem például szorgalmazi.a az átképzést. Új mun
kahelyek létesítését kezdeményezi, vagy a korábbi nyugdíjazást 
elfogadókat segíti. 
Láthatjuk a tagoknak a szakszervezetre nem csak a jobb megél
hetés alkufolyamatában, hanem a munkanélküliség megelözésé
ben, és elkerülésében is óriási szerepe lehet. 
Mit lehet tenni a munkahelyek megtartása és a tisztességes meg
élhetés érdekében ? Igen, lehet! Ossze kell fo ni! 

A baloldaliságról 
Ahogyan a baloldali szóról, a baloldali értékekről, úgy a baloldaliság felfogásáról és tartalmáról is megoszlanak a véle
mények. Nem mindenki ugyanazt érti rajta, nem mindenki ugyanoda teszi a hangsúlyt. Nem meglepő ez, hiszen a balolda
liság alkotó részei is változnak a hely és az idő függvényében. Mást jelentett a balol�aliság a második világháború előtt és 
után. Különböző volt a tartalma 1919-ben és 1925-ben, 1948-ban és 1989-90-ben. Es változni fog a következő években is. 
Országonként sem azonos a baloldaliság felfogása. Mást értenek rajta Magyarországon és Angliában, Lengyelországban 
és Chilében. 

A változó elemek mellett 
megvannak a baloldaliság ál
landó, stabil elemei, jegyei, 
időtálló általános vonásai is. 
Az olyan értékei, mint a sza
badság, a demokrácia, a társa
dalmi igazságosság, az esély
egyenlőség, a szolidaritás stb. 
Általános sajátossága a balol
daliságnak, hogy a gazdasági 
és technikai fejlődésts=ociá
lis elkötelezettséggel képzeli 
el. Továbbá az, hogy az em
berek mind szabadabban él
hessenek lehetőségeikkel. 

A baloldaliság egyik fő jel
legzetessége, hogy kritikai 
jellegű. Mindig is az volt- és 
az is marad-, mert a baloldali 
gondolkodás szembefordult 
- és a jövőben is ezt teszi -
a világ kirívó egyenlőtlensé
geivel, igazságtalanságaival, 
megaláztatásaival. Az elnyo
mással, a kizsákmányolással, az 

embertelenséggel. Arra töre
kedett és törekszik, hogy 
megváltoztassa azokat a vi
szonyokat, amelyek ezeket 
fenntartják és újratermelik. 

A baloldaliság nem tagad
ja az egyén szerepét a társa
dalomban, de elutasítja azt a 
véleményt, hogy csak az 

egyén üdve a mérvadó. Az 

egyén boldogulását össz
hangba kell hozni a közös
ség érdekeivel, céljaival, le
hetőségeivel. A baloldaliság 
tehát egys=erre törekszik az 
individum és az autonóm kö
zösség védelmére. Ez az esz
me a baloldali gondolkodás 
alapja. Vagyis az egész tár
sadalomra kiterjedő demok
rácia. A francia forradalom óta 
a demokrácia a baloldal meg
határozó eleme. Sajnos, ez a 
fontos elem - a különböző 
külső és belső köriilmények 
hatására- az államszocializ
mus gyakorlatában, a volt 
Szovjetunióban és a szocia
lista országokban komolyan 
sérült. 

A baloldal mindig felada
tának tekintette, hogy szem
beforduljon az elidegenítő, az 
embert lealacsonyító néze
tekkel és gyakorlattal. A bal
oldaliság szemben áll minden 
hatalmi egyenlőtlenséggel, 
előjoggal. Az elnyomottak, a 
szegények, a szűkölködők, a 
kirekesztettek pártján áll. 
Szót emel a kisemmizettekért, 
a munka jogáért, az alkotó 
emberért, az emberi méltósá
gért. 

SZAKSZERVEZET ÉS JOGVÉDELEM 

Mégis megállapodtak 
Legutóbbi lapszámunkban megjelent „Szak

szervezet és jogvédelem" című írásunk egy helyi 
,,eredménytelen" érdekegyeztetéssel foglalko
zott, amelynek szerzője a VSZ pécsi területi bi
zottságának titkárhelyettese volt. 

A Magyar Vasutas megjelenése utáni napok
ban azonban Kutasy Gyula pécsi állomásfőnök 
és Lepesi Zoltán László a VSZ illetékes területi 
bizottsági titkára kézjegyével pecsételte meg azt 
az írásba is foglalt megállapodást, amely sze
rint „a munkáltató vállalja, hogy valamennyi 
munkavállalót a bérbesorolás szerinti munkakör
ben foglalkoztatja, továbbá biztosítja az átmenesz
to"k, vonatfelvevő munkakörben besorolt munka
vállalók 1996. évben való foglalkoztatását". 

UTAZZUNK EGYÜTT 
A Paradiso Travel szervezésében az alábbi utakra 

várjuk VSZ-tagok jelentkezését: 

Június 12-16. Kirándulás Kárpátaljára 
Június 22. Puchberg - Marcipánmúzeum 
Július 13. Melk - Wachau 
Augusztus 8-11. Sa/zkammerguti tóvidék 
Szeptember 10-15. Róma -Assisi 
Szeptember 27-29. Sörfesztivál Münchenben 

14 990,-
2 500,-
3 350,-

23 900,-
29 490,-

ár elökészületben 
December 6-8. Karácsonyi vásár Nürnbergben 

" 
December 14. Karácsonyi vásár Bécsben 

" 
Görög apartmanok Sartiban 

Május 1 I-től október 5-ig hetente. 
Elhelyezés 2-3 fős studiókban 

és 4-5 fős apartmanokban. 
Részvételi díj: 

13 900 forint/apartmantól 74900 forint/ apartmanig 
(létszámtól és szezontól függöen!) 

Lovastábor nem csak gyermekeknek! 
5 nap 6 500 forint/fő ellátással 

Minden utasnak I OOO forint kedvezményt adunk a 
szállásos utak árából, ha a jelentkezésnél ezt a hirde
tést leadja! 

Jelentkezés: Magyar Vasutas szerkesztöségében, 
a 01/19-77, 48-13/111 mellék, vagy 

06/1 /342-0551 tekefonszámon. 
Paradiso Travel, Budapest VI., Teréz krt. 62. (Metró 

mozi, a Nyugati pályaudvarral szemben) telefon: 
06/ l /  153-4523. 

A baloldal nem az egyen
lősdiért száll síkra, nem azt 
akarja, hogy mindenki egy
ségesen a szegénység, a lét
minimum szintjére, vagy az 
alá süllyedjen. Hanem azért 
küzd, hogy mindenki képes
ségei szerint dolgozhasson, és 

végzett munkája alapján ré
szesedhessen az emberi erö
feszitések nyomán létrehozott 
javakból. Ily módon a balol
daliság egyszerre jelent sza
badságjogokat és az esélyek 
egyenlőségét, demokráciát és 
a szociális igazság képvise
letét. Elutasítja azt a gyakor
latot- bármilyen színű párt
tól és kormányról legyen is 
szó-, amelyben a különbö
ző elitek, a munkavállalók, a 
lakosság feje felett politizál, 
köti meg alkuit és kompro
m isszumai t, és hozza meg 
döntéseit. 

Az ilyen gyakorlat előbb
utóbb kudarcra van ítélve. 

A baloldaliság lényege te
hát: az emberi szabadság és a 
társadalmi igazságosság egy
sége, összeegyeztetése. Nem 
pusztán a baloldali értékek 
szimpla összeadásáró� egymás 
mellé tevéséről van szó. A bal
oldaliság: szellemi alapállás és 
magatartásforma, gondolko
dásmód, életérzés, erkölcsi fel
fogás és szemlélet, érzelmi 
örökség, hagyomány, s egy
szersmind praxis is. 

Az európai történelem el
múlt 200 évében ezek a cé
lok, törekvések fejeződtek ki 
a haladó, baloldali elméletek
ben, politikai, szellemi és kul
turális mozgalmakban. Győ
zelmekkel és bukásokkal, vi
lágra szóló sikerekkel és vi
lágra szóló hibákkal, tévedé
sekkel, összeomlásokkal, em
beri tragédiákkal együtt. Lel
kesültséggel és kiábrándulás
sal, de mindig a feltartóztat
hatatlan újrakezdéssel... 

Kárpáti Sándor 

CERTIFIKÁCIÓ 

Tanúsítvány a minőségról 
A közelmúltban adták át a millecentenárium, a MÁV 150 és 
a s a szolnoki járműjavítás 140 éves évfordulója jegyében 
az ISO 9001 szabvány szerint m(íködő minőségbiztosítási 
rendszert tanúsító oklevelet a MA V Szolnoki Járműjavító 
Kft.-ben. 1993. végén döntött a Kft. vezetése az ISO 9001 
szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer kiépítése mel
lett. Ezt a hatékonyabb és magasabb minőségű működés irán
ti belső igény, valamint a külső piaci és vevői igényeknek 
való megfelelés motiválta. Mindkét tényező egy célt szol
gált és szolgál ma is: megtartani és fejleszteni piaci pozíció
kat és így munkát biztosítani a 140 éves hagyományokat 
őrző munkahely dolgozóinak. 

Az eltelt idő alatt sok energiát fordítottak a rendszer beveze
tésére. A feladat végrehajtására, illetve a kiépítés segítségére a 
Qualimed Vezetési és Tanácsadó Kft.-t kérték fel, akik tapaszta
latukkal hatékony részesei voltak munkájuknak. Az elmúlt két év 
munkája ö�_szességében eredményesen zárult és így keriilhe
tett sor a TUV Rheinland EuroQUa Kft. által auditált minőség
biztosítási rendszer működését igazoló certifikáció átadására. 

L'EHTlFIKACIÓ ATADJ\S 

„A rendszer elemeinek folyamatos javítása napi 
feladataink fontos része" ... 

Sándor János ügyvezető igazgató a tanúsítvány átvételét 
követően többek között arról szólt, hogy: büszkék vagyunk 
arra, hogy részesei lehetünk annak a több mint 300 magyar 
vállalat által alkotott körnek, ahol ISO 9000 szabvány szerin
ti minőségbiztosítási rendszer működik. Tisztában vagyunk 
azonban azzal, hogy a jelenlegi állapot csak egy lépés, állo
más a jobb minőség és a vevői igények kielégítése felé. A most 
elért szintet nem tekintjük véglegesnek. A rendszer elemeinek 
folyamatos javítása napi feladataink fontos része. Fő szem
pontnak továbbra is a követelményeknek megfelelő, ésszerű 
megoldásokat kell tekintenünk. Mint ahogyan maga a szab
vány is változik, úgy kell nekünk is fejleszteni működésünk 
hatékonyságát. Erre kötelez mindannyiunkat a most átadott 
certifikáció. Maga a tanúsító okirat, tudjuk, nem automati· 
kus piaci pozíciót jelent. Versenyképességünket csak akkor 
tudjuk megőrizni vagy javítani, ha folyamatosan fejlesztjük 
működésünk hatékonyságát. A rendszerelemek közül kieme
lem a helyesbítő és megelőző tevékenység javítását és a ga
ranciális hibák csökkentését. A folyamatos fejlődés tárgyi és 
személyi feltétele adott, csak élni kel � le ... " 
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Az ÖT A segélyeiről 
A Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 1996. évben az alábbi segélyeket nyújtja tagjainak: 

INTÉZMÉNYES SEGÉLYEK: 

1. Munkavállalók kórlrázj ápolási segll� 
Napi 180.- Ft kórházi ápolási segély illeti meg a 
tagot a fekvóbeteg-gyógyintézeti (kórházi, szanató
riumi) ápolás naptári napjaira. 
2. Munkavállalók egysuri segélye tartós 
táppinus állomány esetén 
A megszakítás nélkül tartósan táppénzes állomány
ban lévóket a keresóképtelenség 90. naptári nap
jára, majd az ezt követó minden 90. naptári napra 
3.000.- Ft egyszeri segély illeti meg. A 90 napba a 
táppénzes állományt közvetlenül megelózó beteg
szabadság beteglappal igazolt idejét be kell számíta
m. 
J. Cukorbetegsegily 
Naptári évenként egyszer a tagnak 1500 Ft cukorbe
tegsegély jár, amennyiben saját maga vagy eltartott 
hozzátartozója naptári évente legalább kétszer (fél
évenként) cukorbeteg-gondozáson részt vett és iga
zoltan cukorbeteg. 
4. Kt!lengyesegily 
Amennyiben a tagnak, vagy eltartott hozzátartozó
jának gyermeke születik a tagot 6.500.-Ft kelengye
segély illeti meg. A segély gyermekenként, illetve 
halva született gyermek után is jár. 
5. Egyszeri segély gyesen /ivók riszire 
A gyesen lévő tag részére a jogot adó gyermek után 
az első havi gyes folyósításával egyidejűleg 2.000.
Ft egyszeri segélyt kell kifizetni. 
6. Eltartott gyermek utáni kórházi ápolási segily 
A tag részére 1.500.-Ft segély jár 14 éven aluli eltar
tott gyermekének 28 napi fekvóbeteg - gyógyintéze
ti (kórházi, szanatóriumi) ápolása esetén, naptári 
évente egy esetben. A fekvóbeteg - gyógyintézeti 
ápolási napok naptári éven belül összeszárníthatók. 
7. Temetési segily 
A tag vagy eltartott hozzátartozójának elhalálozása 
esetén 10.000.- Ft temetési segély jár.A taggal halá
láig együtt élt házastárs elhalálozása esetén a temeté
si segélyt az eltemetés költségét viseló tag részére 
akkor is ki kell fizetni, ha az elhunyt házastárs nem 
minósül a tag eltartott hozzátartozójának. Amennyi
ben az elhunyt ÖT A-tagot ÖT A-tag házastársa te
mettette el a segélyt az elhunyt és az eltemettetó há
zastárs jogán is ki kell fizetni. 

8. Fogseglly 
A tag részére fogpótlási költségeihez teljes fogsor 
(protézis) pótlása után 1.000.- Ft, rögzített fogpót
lás esetén foganként 350.- Ft költségtérítés jár. A 

költségtérítés folyósításához a részletes fogászati 
munkákat tartalmazó fogmunkalapot, illetóleg 
fogszakorvosi igazolást, valamint a költségek befi
z.etését igazoló névre szóló számlát kell benyújtani. 
9. Gyógyászati segides:Jcözirtfiuten térltési díj 
teljes vagy riszbeni megtirltis� 
A tag vagy eltartott hozzátartozója gyógyászati se
gédeszközéért fizetett térítési díjat,javítási költséget 
kérelemre az ÖT A részben, vagy egészben megtérí
ti. A teljes ár 20 %-át meg nem haladó mértékú téríté
si díj összegét a szolgálati fónökségtöl, a 20 %-át 
meghaladó mértékú térítési díj részbeni megtérítését 
- a szolgálati fónökség útján - az ÖT A Elnökségtól 
kérheti a tag. 
A következö gyógyászati segédeszközöknél, 
amennyiben a teljes ár 20 %-át meghaladó mértékú a 
térítés díja, a szolgálati fónökség az alábbi fix össze
gú térítést adja: 

A gyógyászati 
segédeszköz 
megnevezése 

A térítés összege: 
maximum 

ortopéd cipő 1500 Ft 
hallókészülék 9000 Ft 
hallókészülékhez elem 1200 Ft/naptári év 
vércukorszintmérő 5000 Ft 
vércukorszintmérőhöz 
tesztcsík 2000 Ft/naptári év 

Szemüveg esetében évente egy alkalommal a sz.em
üveg térítési díját és a lencse dioptriát tartalmazó névre 
szóló számla alapján a térítési díj összegét, maxi
mum 1000 Ft-ot térít az ÖTA. 
/0. Nyugdíjasok kórházi ápolási segil� 
Napi 180.-Ft kórházi ápolási segély jár naptári éven
ként legfeljebb 15 napra a nyugdíjas tag vagy eltar
tott hozzátartozójának elismert házastársa fekvóbe
teg-gyó gyintézeti (kórházi, szanatóriumi) ápolása 
esetén. 

MÉLTÁNYOSSÁG/SEGÉLYEK: 

1. Táppénrjogosultság kimerítése utáni 
sege1y 

A tényleges szolgálatban álló, táppénzjogosult
ságát kimerített, az orvos igazolása szerint to
vábbra is keresöképtelen, más ellátásban nem 
részesülö tag kérelmére az ÖT A Elnöksége 
napi segélyt engedélyezhet. A segély havon
kénti összege a dolgozót korábban megilletö 
táppénz egy havi összegének 80 %-a. 

2. Gyógyszersege1y 

Az ÖT A Elnöksége a rendszeres gyógyszeres 
kezelésben részesülö tag részére naptári éven
ként egy esetben, amennyiben a háziorvosa a 
diagnózis megjelölésével igazolja, hogy a rend
szeresen szedett gyógyszereinek költsége a havi 
500.-Ft-ot, az évi 6.000.-Ft-ot meghaladja, se
gély folyósítását engedélyezheti. 

3. A mozgáskorlátozottak anyagi támoga
tása 

Mozgáskorlátozott tag vagy eltartott hozzá
tartozójának gépkocsi, elektromos rokkantkocsi 
vásárlásához, kérelemre, az ÖT A Elnöksége 5 

évenként támogatást engedélyezhet. A kére
lemhez csatolni kell az orvosszakértöi bizottság 
véleményét, a névre szóló számlát vagy adás
vételi szerzödést, a gépjárművezetöi engedély 
másolatát, a kérelmezö és házastársa jövedel
mének igazolását, az önkormányzat és egyéb 
szervek által nyújtott támogatások igazolását, 
valamint a szolgálati fönökség záradékát. 
A gépkocsi javítási és üzemben tartási költsé
geihez támogatás nem nyújtható. 

4. A halottszállítás költségéhez támogatás 
A tag elhalálozása vagy általa viselt temetési 
költségek esetén a 10.000.- Ft-ot meghaladó 
helyközi halottszállítás költségéhez az OT A El
nöksége támogatást engedélyezhet. A kérelem
hez csatolni kell a halottszállítás költségét iga
zoló névre szóló temetési számlát, a halotti anya
könyvi kivonat másolatát, valamint a szolgálati 
fönökség záradékát. 
5. Egyéb segély 
Egyéb, a társadalombiztosítási és egészségügyi 
ellátással összefüggésben indo�oltan felmerült 
költséghez a tag kérelmére az OTA Elnöksége 
támogatást engedélyezhet. A kérelemhez csa
tolni kell a szolgálati fönökség záradékát, a fel
merült költséget igazoló névre szóló fizetett 
számlát, szakorvosi igazolást a felmerült költ
ség indokoltságáról a diagnózis megjelölésével, 
a kérelmezö és házastársa jövedelemigazolását. 
6. Szociális támogatások 
Szociális segély kérelemre az alacsony összegű 
jövedelemmel rendelkezö nyugdíjas tag részé
re nyújtható. 
Idöszakos szociális gondozásban az alacsony 
összegű jövedelemmel rendelkezö nyugdíja� tag 
és nyugdíjas házastársa részesíthetö. Nem OT A 
tag házastárs - az elt.!lrtott házastárs kivételé
vel - a gondozást az OT A Elnökség által meg
állapított térítési díj megfizetésével veheti igény
be. 
Szociális segélyben és idöszakos szociális gon
dozásban az a nyugdijas tag részesülhet, aki
nek az egy före jutó havi jövedelme nem halad
ja meg a kérelem benyújtásakor érvényes ket
tös ellátás keretösszegét. 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

Az ÖT A segélyezési eljárásban eltartott hozzátar
tozónak minösül: a tag saját háztartásában eltartott 
kiskorú gyermeke, valamint a háztartásában éló azon 
közeli hozzátartozója - a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadó, mostoha 
és nevelószülö, az örökbefogadott, mostoha és ne
velt gyermek, a testvér-akinek a teljes havi jöve
delme nem haladja meg a segély igénylésekor érvé
nyes öregségi teljes nyugdíjnak a legkisebb össze
gét. A tájékoztató az ÖT A segélyek felsorolását 
tartalmazza. Részletes felvilágosítást a jogosultság 
feltételeiröl a smlgálati fönökségeken, illetve a nyug
díjas nyilvántartó állomásokon (továbbiakban: fó. 
nökségek) dolgozó társadalombiztosítási ügyinté
zők adnak. 

Az intézményes segélyek kifizetése a fönökségeken 
történik. A méltányossági jogkörbe tartozó segély
kérelmeket az ÖT A Elnöksége bírálja el, az ez irá

nyú kérelmeket a fónökségeken kell benyújtani. 
Az ÖT A Alapszabálya és fóbb szabályzatai az 
ÖT A Irodán és a fónökségeken megtekinthetök. 

ÖTAlroda 
Budapest, Amerikai út 42. 

Levéldm: 1393 Budapest 62. Pf.: 331. 
Telefon: 252-1299 

Vasúti: 41-2S 

Ügyfélfogadás: 
hétfő, surda, csütörtök 

9.00 -1S.00 óráig 

A vasutasoknak olcsóbb lesz a fogászat 
Megváltozott a fogászati szakrendelések térítési kötelezettsége az elmúlt hónap közepétől egy 
áprilisi konnányhatározat nyomán. Az átállás nehézségeiről, a vasu!asoknak nyújtott kedvez
ményekről nyilatkozott a Magyar Vasutasnak dr.Tóth Kálmán a MA V Központi Rendelőinté
zet fogászatának vezető főorvosa. 

- Főorvos úr! A kormányren
delet után milyen jelentősebb vál
tozások történtek a fogászati 
szakrendelések finanszírozásá
ban? 
-Az intézmény részéról csök
kenő bevételekre számíthatunk. A 
rendelet értelmében a beteg keve
sebbet térít, és a kiadásainkat az 
Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár sem téríti meg teljes egé
szében. 
-A változások ezek szerint a 
betegeknek kedveznek? 
- Szerencsére van pozitív irá
nyú elmozdulás, mivel az új ren
delet a fogmegtartó tevékenységet 
preferálja. Ez arra készteti a la
kosságot, hogy a száj higiérúájára 
jobban figyeljen oda. Aki majd 
rendszeresen eljár a szűrővizsgá
latra annak az egyes kezelésekért 
kevesebbet kell fizetnie. A társa
dalombiztosítás 1998-tól csak 
azoknak a betegeknek ad bármi
féle kedvezményt, akik igazolni 
tudják, hogy legalább évente egy
szer fogászati szűrővizsgálaton 
voltak. 
-Afogmegtartásért mennyivel 
kell kevesebbet fizet a betegek? 
-A ,,konzerváló fogászat" ese
tén mintegy felére csökkent a térí
tési kötelezettség. A fogpótlások
nál (koronáknál, hidaknál) nmcs 
eltérés az eddigi gyakorlattól. Ez 
utóbbinál viszont a nyugdíjasok
nak, rokkantaknak, illetve az üze
mi balesetet szenvedetteknek nem 
kell orvosi térítést fizetniük. A fog
technikai munkából ötven száza-

lékos kedvezményt 
kapnak az egész
ségbiztosítótól. 
-Kiknek ingyenes 
továbbra is a fogá
szat? 
- Teljesen ingye
nes a 18 éven alatti 
magyar állampol
gároknak. Részle
gesen térítésmentes 
az öregségi és rok
kant-nyugdíjasok
nak. Ezen kívül nem 
kell fizetniük a kis

mamáknak és a sorkatonáknak. 
- Mennyitfizetett eddig a beteg 
például egy amalgám tömésért. 
és mennyitfizet most? 
-- Az előző díjszabásainkban a 
vasutas biztosított kevesebbet fi. 
zetett mint a külső beteg. Az egy
szerű tömések. térítési díja 800 
forint volt a MA V dolgozóknak, 
míg 1 OOO forintba került a többi 
betegnek. Mára eza térítési díj le
csökkent 500 forintra, tekintetnél
kül a tömés nagyságára. Az új 
rendszer szerint kozmetikai tömés 
esetén 800 forintot kell téríteni, 
ugyanakkor egy átlagos fényre 
polemizálódó esztétikus tömés 
önköltsége ezer forint. Ez utóbbit 
viszont nem szabályozza ponto
san a rendelet. 
-Az új térítési rendszerben kü
lönbséget tudnak-e tenni a vas
utas. illetve a nem vasutas bete
gek térítési díjai között? 

-Mindenképpen szeretnénk �ű
lönbséget tenni, mivel a MA V 
Központi Rendelőintézet is a vas
úthoz tartozónak érzi magát. Saj
nos vannak olyan kez.elések, ame
lyekból nem adhatunk kedvez
ményt. Ilyen például az 500 fo. 
rintos amalgám tömés. Azoknál a 
beavatkozásoknál, ahol nincs köz
pontilag megszabott fix összegű 
térítés -fogpótlások, szájsebé
szeti beavatkozások-továbbra 
is adunk kedvezményt a vasutas 
betegeinknek. A jelenlegi elképic
lések szerint az eddigi gyakorlat
nak megfelelően a vasutas paci
ensek mintegy 20-25 százalék 
kedvezményt kaphatnak. 
-Hogyan történik a díj befizeté
se? 
-Nálunk ez egyszerű, mert nem 
kell postára vinni a pénzt. Itt az 
osztályon be lehet fizetni, amely
ról természetesen elismervényt 
adunk. 
- A „fizetős" MÁV fogászat 
mennyi re versenyképes a 
magánszakrendelássel szemben? 
-Mindenképpen fel tudjuk ven
ni a versenyt. Az új rendszerben 
a fogpótlásért koronánként körül
belül 4000 forintot kell fizetni, 
szemben a jelenlegi 6-7 ezer fo. 
rintos piaci árakkal. Emellett el kell 
mondanom: minőségben és gyor
saságban is álljuk a versenyt, mi
vel a fogtechnikusok is itt dolgoz
nak a rendelőben. Ők is a vasút
egészségügyhöz tartomak. TP 

Megváltozott rendelési idők 
A közelmúltban jelentósen megváltozott a szombathelyi MÁV Ren
delóintézetben a járóbeteg, a szakellátás és a háziorvosi szolgálat rende
lési ideje -erról dr. Ráklí Kálmán megbízott igazgató-fóorvos tájékoz
tatta a Magyar Vasutas olvasóit. 
A betegek igényeihez, a vidékiek kívánságaihoz alkalmazkodva -a 

gazdaságot legmesszebbmenókig figyelembe véve - döntött az intéz
mény vezetése az új rendelési idók meghatározása mellett. Ezzel egyi
dejúleg mentálhygiéné és a gyermek kardiológiai szakellátást vezettek 
be. 
A megváltozott rendelési idókröl idöben tájékoztatták a betegeket és a 
MÁV orvosait. Azoknak a betegeknek, akiknek a társadalombiztosítási 
kártyája „civil" orvosoknál van, érdeklódjenek a változásokról Szom
bathelyen. Sz. Jakab 

K ÉSZENLÉT IDE JÉRE 
1996-ban ennek a rangos testületnek az elnöke Lotz Károly, amelynek szerepe van abban 
is, hogy a MÁV a fejlesztéséhez az Európai Uniótól 25 milliárd forint hozzájárulást kap. 

Vízszintes: 1. Valamely jeles ese
mény tiszteletére készítik. 11. 
Megszólítás. 12. Rossz (argo) 13. 
Ipari és Kereskedelmi Osztály. 14. 
Nagyon jó, kiváló. 16. Hatáirag. 
17. Latin nem. 19. Móresre része. 
20. Zavart Miki. 21. Testnevelési 
Fóiskola 22. A hét egyik napsza
ka. 25. Szovjet repülögéptipus. 
26. Italt ad. 27. X a matekban. 
28. Ilona, Yvett, Árpád. 29. Elfo
gyasztotta. 31. Ébreszt. 33. Ipar
múvészek az USA-ban. 35. Ne
mesgáz. 36. Katonai rang. 40. 
Vonatfajta (röv.) 41. Nyári szín. 
43. Évek egynemú betúi. 44. Tit
kon nézi. 45. Kenyérből levágok. 
49. 2/3 vasút. 50. Kölcsönzöm. 
52. Túró alapanyaga. 53. Halto
jás. 
Függőleges: 1. Megfejtés. 2. An
gol megszólítás (röv). 3. Tiltako
zik, ellenez. 4. Díszes, fenkölt 
beszéd jelzője. 5. Néma kutak. 6. 
Szedhetóvé válik a gyümölcs. 7. 
Avítt módon. 8. Megfejtés. 9. A 
legegyszerúbb gép. 10. Megfej
tés. 15. Pozitív tulajdonság. 18. 
Férfinév. 20. Hófokozat. 23. Be
legyúrte. 24. Kocsiszolgálat. 30. 
Szerencsejáték fele. 32. Erg a mér
tékegysége. 34. Foci egyesület. 
37. Némán ámul. 38. Kötöszó. 
39. Alapvetó. 40. Tud. 42. Edző 
része. 43. Költói tennék. 46. Ele
ve része. 47. Néma esküdő. 48. 
Román �nz. 51. Azonos magán
hangzók. 52. Tanitóképzó. 

Megfejtés: a függőleges 1, 8, 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 

14 15 16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 1:1 

28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 

45 46 47 48 49 

50 51 52 
1 

L � 53 

Készítette: Bánszegi József 

Megfejtés 
Elózó rejtvény megfejtése: 
Miért olyan szoros a kapcsolat az eső meg a hétvége között? 
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A Vasutasok Szaksz.ervezete 1996-ban ünnepli a vasutas szak
szervezeti mozgalom fennállásának századik évfordulóját. A 

megemlékezések, összejövetelek és sportrendezvények több
sége önálló kezdeményezés, de számos esemény kapcsolódik 
a magyar vasút 150. évfordulójának ünnepségeihez. 
\Jf\

S
LJ,ASOK SZAKSZERVEZE,f 

1896 -1996 100 ÉVE 
/6"� 

SZOLGÁLA7A 
A rendezvénysorozat május l-jén vette kezdetét. A Vasuta

sok Szakszervezete az MSZOSZ felvonulásán és a városligeti 
majálison már a I 00. évforduló jegyében vett részt, illetve a 
munka ünnepének záhonyi rendezvényén dr. Márkus Imre, a 
VSZ elnöke szónoklatában a centenáriumról is megemléke
zett. 

Napjainkig - az előzetes tervek szerint - az ország több 
vasúti szolgálati helyén szerveztek fórumokat a VSZ vezetői
nek részvételével. A MÁV Infonnatikai Szakigazgatóság szelle
mi vetélkedője keretében is megemlékeztek a jeles dátumról. 

Az év hátralévő részében rendezvények egész sora zajlik a 
centenárium jegyében. 

Június 8-án S=ombathelyen a Haladás Sportegyesület stadi
onjában Ausztria, Csehország, Szlovákia, GySEV és a VSZ csa
patai részvételével nemzetközi labdarugó tornát rendeztek. A 
Thália Színházban június 26-án mutatják be a Fame (Hirnév) 
című musicalt-a VSZ által is szponzorált- Vasutas Zeneisko
la növendékei. A fővárosi Törekvés Művelődési házban július 
5-én rendezik meg a Budapesti Nyugdíjas Klubszövetség kultu
rális emlékprogramját. A Vasutasok Szakszervezete szerveze
tei a hagyományoknak megfelelően országszerte július második 
vasárnapján ünneplik a negyvenhatodik Vasutasnapot. A VSZ 
Gépészeti Intézőbizottsága a „Gépész-sportnapokat" július 25-
e és 28-a között tartja Záhonyban. A VSZ Ifjúsági Tagozata 
augusztus 30-a és szeptember l -je között Csongrádon a hagyo
mányos nyári vízitúra keretében kapcsolódik a centenáriumi 
rendezvényekhez. A VSZ önálló csapattal vesz részt a MÁV Rt. 
által megrendezendő menedzser sportnapon (szeptember 4-5, 
Debrecen). Szeptember 14-én Miskolcon területi sport és 
kultumapot tartanak. A VSZ Járműjavító Kft.-k Intézőbizottsá
ga szeptember 18-án ünnepi ülés keretében 1B volt tisztségvi
selőivel találkozót szervez. 

A vasutas szakszervezeti mozgalom elindulásának I 00. évfor
dulójáról a VSZ szeptember 20-án központi ünnepség kereté
ben emlékezik meg. Helyszín a Thális Színház. A VSZ Országos 
Nyugdíjas Szervezete az Idősek Világnapját a centenárium je
gyében ünnepli október másodikán. Október 17-én ünnepi te
rületi bizottsági ülés keretében egykori tisztségviselőkkel talál
kozót szervez a VSZ Budapesti Területi Bizottsága. 

Szolnokon, november 24-én a Nyugdíjas Klubok művészeti 
csoportjainak országos találkozója zárja a rendezvénysorozatot. 

KÉTNAPOS ÜNNEPSÉG 
1 

n 1 
Legyen a vendégünkjúnius 15-én és 16-án! 

e 

Június 15-én 13 órakor a Nosztalgiavonat ünnepélyes foga
dása. Emléktáblaavatás, majd vidám műsor (fúvószenekar 
majorettek, népzene, táncosok). 

' 
Mindkét napon: Vasúttörténeti Kiállítás, régi vasúti szerel

vények bemutatása, Nosztalgiavonat 

PÉNZUGYI ÉS 

IDEGENFORGA {Ml 

SZOtGÁI TATÁSOK 

emzctközi kiállítás 
A Nemzetközi Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület, a 
FISAIC a magyar vasút 150. évfordulója alkalmából ha
zánkban rendezte meg soros kiállítását. A 21. Nemzetközi 
Vasutas Képzőművészeti kiállítást május 24-én a Szakszer
vezetek Fővárosi Művelődési Házában, rangjához méltó kö
rülmények között ünnepélyes keretek között nyitották meg. 

A Vasutas Zeneiskola tanárainak hangulatteremtő produk
ciója után Szabó Miklósné, a Vasutasok Országos Közművelő
dési Egyesületének elnöke felkérte Gi/bert Schmit urat, a 
FISAIC főtitkárát, nyissa meg a rendezvényt. A vendéglátók 
nevében Szabó Tivadar, a MA V Rt. személyügyi igazgatója 
tolmácsolta a belga, a német, a francia, a holland, a román, a 
svájci, az osztrák és természetesen, a magyar 
vasutasművészeknek, a vendéglátó vasút vezetőinek és vala
mennyi munkatársának jókívánságait. Őt követte Benedek 
György, aki mint a zsűri elnöke méltatta a - szavai szerint 

európaiságot jel
képező- több 
mint 180 műalko
tást. Az ünnepség 
fő eseményeként 
Gilbert Schmit át
nyújtotta a pálya
művek készítői
nek a rangos zsűri 
által odaitélt díja
kat. Az öt (A. olaj, 
acryl, tempera fes
tészet; B. aqua-rell, 
guache, vegyes
technika; C. grafi
ka; D. plasztika; E. 
iparművészet) ka
tegória legjobb 
három helyezésén 
kívül Szabó Tiva-

, dar két különdíjat 
adhatott át a MA V Rt. vezérigazga-tója, és egyet pedig a saját 
nevében. Szentgyörgyi Tamás, a VOKE különdíját nyújtotta 
át a romániai Vasutas Képzőművészeti Egyesület egy tagjá
nak. 

A FISAIC Magyar Képzőművészeti Tagozatának különdí
ját a német vasutasművészeknek ítélték oda, tekintettel arra, 
hogy a benevezett műveik sajnálatos módon, adminisztratív 
okok miatt nem érkeztek meg időben. A rendezvény hivatalos 
részének záróaktusaként az osztrák vasutasok a ÖBB 150. év
fordulójára összeállított művészeti albumot nyújtott át Pál Gá
bornak, a Vasutas Zeneiskola igazgatójának, a magyaroszági 
kiállítás szervezőinek képviselőjeként. 

A kiállított 43 magyar művészeti alkotást- amelyet előze
tesen benevezett 191 kép és plasztika közül az előzsűri válo
gatott - a legközelebb Vácon, a Vasutasnap alkalmából, to
vábbi 32 kép társaságában tekinthetik meg az érdeklődők. ( A 
díjazott magyar vasutas művészek neveit a következő lapszá
munkban hozzuk nyilvánosságra.) 

k. 

Közlemény 
Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság 

Tisztelettel értesítjük ügyfeleinket, hogy a Vasutas Társa
dalombiztosítási Igazgatóság 1996. június 24. napjától új 
helJre költözik. 

Uj cím: 1142 Budapest XIV., Teleki Blanka u. 15-17. A köl
tözés 1996. május 20-tól folyamatos, ezért kérjük telefonon 
kérjenek felvilágosítást a Titkárságtól. A VTI Titkárság tele
fonszámai: üzemi: 15-56/2 mellék 19-77/320, 321, 322 mel
lék, 19-78/320, 321, 322 mellék, városi: 322-1895/320 321 
322 mellék. 

' ' 
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Utazási ajánlataink vasutas kollégák részére 
A VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETtNEK 

LAPJA 

Főszerkesztő: • Szicília - Róma 
• Róma - Nápoly - Capri 
• Benelux államok 
• Isztambul - Rodostó 
• Görög körút 

július6-l4. 
július 20-26. 
augusztus 3-9. 
július 20-27. 
augusztus 14-21. 

41 100,-Ft 
22 100,-Ft 
30600,-Ft 
10100,-Ft 
19990,-Ft 

, � utaz�s �onatta! tört�nik: felt�tele a, s�abadjegy. Az utak tartalmazzák a helybizto
s1tast, a szallast, az etkezest es a varosnezeseket. A csoportokat idegenvezetők kísérik. 

Bővebb információ: 

Budapesti irodáinkban: 

Teréz krt. 62. tel: 43-95/96 
Nádor u. 19. tel: 42-21 
Déli pályaudvar te!: 56-28 

Vidéki irodáinkban: 

Győr tel: 61-19 
Miskolc tel: 16-08 
Nyíregyháza tel:44-14 
Szeged te!: 16-24 
Szombathely tel: 18-27 
Debrecen tel: 28-96 

Arcképes igazolványának bemutatásával irodáinkban 
kedvezményes árfolyamon válthat valutát! 

dr. Dura László 
Szerkesztő: 

Karácsony Szilárd 
Telefon és fax: 

342-0551, üzemi: 19-77 
Kiadja és terjeszti a 

Vasutasok Szakszervezete 
1068 Booapest, Beoc7.úr lL 41. 

Felelős kiadó: 
dr. Márkus Imre, a 

Vasutasok Szakszervezete 
elnöke 

Előfizetési díj egy évre: 
480 Ft, fél évre 240 Ft. 

Nyomás: Szikra 
Lapnyomda Rt., 

Budapest 96-4054 
Felelős vezető: 

Lendvai Lászlóné mb. 
vezérigazgató 
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Budapesti MÁV bérlakás
ra cserélném székesfehérvári 
téglaépületben lévő 43 négy
zetméteres parkettás, vízórás, 
gázfűtéses, telefonos, saját tu
lajdonú lakásomat. Telefon: 
02-41-77. Borbély Istvánné 

Nagybátonyi75 négyzetméter, 
2 és fél swbás MÁ V-lalcásomat 
elcserélném kisebbre, Budapest 
vagy 60 km-es körzeten belül. 
Nagykert, pince van. 

Érdeklődni lehet: Érchegyi At
tila 51-97 vagy 51-98 telefonszá
mon. 3070 Nagybátony, MÁV 
terület 3. 

Eladó Tiszakécskén a leendő 
Európa-falu mellett, a parttól 300 

méterre 90 négyzetméteres csalá
di ház 200 négysz.ögöl telekkel. 3 
szoba összkomfort, beépíthető 
padlástér, pincehelyiségek, garázs. 
Gáz- és vegyestüzelésű fütés, ipari 
áram, saJát fúrott kút is van. 
Irányár: 5,5 mFt. 
Telefon 06-29-413-647. 
Eladó Tiszakécske központjából 
kb. 150 négyszögöl telek, 3 szoba 
összkomfortos családi ház, alatta 
pincehelyiségek, garázs. Gáz- és 
vegyestüzelésú fútés. Irányár: 4,5 
mFt. Telefon: 06-29-413-647. 

1996/97. SZÍNHÁZI ÉV AD 

\1 tas érlct 
A Vasutasok Szakszervezete és a József Attila Színház a 

hagyományoknak megfelelően 1996/1997. évadra is meghir
deti kedvezményes Egri István vasutasbérlet sorozatát. 

kerü Ja.u� 

Shakespeare: Lóvá tett lovagok vígjáték, Aszlányi Károly: 
Amerikai komédia, Spiró György: Mohózat bohózat, Goldoni: 
Bugrisok komédia, Molnár Ferenc: A hattyú vígjáték 

Egri István (vasutas) bérlet előadásainak kezdési időpont
ja: vasárnap de. 11 óra. Bérletek 980 és 1680 forint közötti 
áron vásárolhatók meg. 

Bérletek igényelhetők a VSZ területi színház szervezőinél 
és Döme Lászlónénál a VSZ központban, a Budapest, Benczúr 
u. 41-ben a 19-77/147, 157, 16-86 üzemi és a 3221-895/147 
157, 351-7745 városi telefonszámokon. 

VASUTAS CUKORBETEGEK EGYESÜLETE 

Kedvezményes üdültetés 
Hol és milyen feltételek állnak a jelentkezők 

rendelkezésére? 
A Vasutas Cukorbetegek Egyesülete a kedvezményes üdülte
téshez harmadik éve nyújt lehetőséget vasutas szülők cukor
beteg gyermekeinek. Ebben az évben több helyen üdülhetnek a 
gyerekek. A nyári szezonban azonban csak korlátozott mér
tékben tud támogatást nyújtani az egyesület. 

1996. július 1-9. között Nyíregyháza Sóstó fürdőn 6-16 éves 
korú gyermekek üdülhetnek. 

Térítési összeg: 1.500 forint/nap. 
A 8 napos turnus 12.000 forintba kerül. Ebből 8.000 forint/ 

főt átvállal az egyesület. Ebben a szállás, étkezés és napi öt
szöri ellátás benne foglaltatik. A gyermekek 3-4 ágyas szo
bákban nyernek elhelyezést. Részükre orvosi felügyelet biz
tosított. 

Hasonló feltételekkel üdültetést szervez a Heves Megyei 
Diabetesz Egyesület is 1996. június 20-tól, azzal a különbségge� 
hogy az életkor 6-21 között került meghatározásra. 

A Nyírségi Diabetesz Egyesület 1996. augusztus 18-15. kö
zött Szlovákiába szervez vízitábort egy mesterséges víztározó 
közelében, 600 m tengerszint magasságban. Itt a fiatalok szak
emberek f�lügyelete mellett úszhatnak, evezhetnek, túrákon 
vehetnek reszt. Elhelyezés: 3-4 ágyas szobákban történik, ki
tűnő konyha, szép környezet (Eperjes környékén). 

Részvételi díj: 2.100 szlovák korona+ 3.000 forint. 
A gyermekeket Nyíregyházáról autóbusszal viszik és hoz

zák az üdülőtáborba. Az egyesület ebben az esetben is a költ
ségek 2/3-át magára vállalja. 

Jelentkezni lehet: Cselényi Jenőnél, a Vasutas Cukorbetegek 
Egyesülete ügyvezető alelnökénél. 

Uzemi telefon: 01/34-27, városi: 322-84-71 
Cím: Cselényi Jenő, 

MÁV Rt. Vezérigazgatóság Gépészeti Főosztály 
Túljelentkezés esetén a támogatást a jelentkezés sorrendjében 

tudják biztosítani. 

Köszönetnyilvánítás 
Miksi József és családja köszönetét fejezi ki azoknak a 

munkatársaknak, ismerősöknek, valamint a Vas utasok Szak
szervezete képviselőinek, hogy váci szertárfőnökség hatvani 
kirendeltségén dolgozó tragikus körülmények között elhunyt 
feleségem- Miksi Józsefné (Nusi)-temetésén részt vet
tek, sírján koszorút vagy virágot helyeztek el. 

Miksi József 

VASUfASOKSZAKSZERVEZETE 

A hernádszurdoki balesetről 
A Vasutasok Szakszervezete mély megrendüléssel érte
sült a hern,dszurdoki balesetről, és egyben részvétét 
fejezi ki az elhunyt Orosz Fenne mozdonyvezető bozzá
tar1oz61ak. 
A VSZ reménykedik abban, hogy az ilyen tragikus kime
neteli események lépésekre késztetik a kormányt és a 
vasut_at nemcsak szóban, hanem tettekben is. Olyan, a pá
ly! b�tonság,t növelt'> fejlesztésekre van folyamatosan 
szükség, amelyek lehetővé teszik a hasonló balesetek 
megelt'iúsét 



Biztosítás, nem csak mozdonyvezetőknek 
Biztosít6st köt a MÁV RL a /egveszilyeztetettebb mun

kakörökben dolgozó munkav6/lalók riszire július e/sejé
töL A szemé/yügyifóoszt6/y 6/ta/ a reprezentatív szakszer
vezetek részére megküldött t6jékoztató szerint a 
Hern6dszurdokon bekövetkezett baleset ösztönözte a vas
útt6rsaság vezetését a szerződések megkötésére. Dr. Bajnai 
Gábor főosztályvezető a Magyar Vasutas kérdésére elmond
ta: a biztosítást minél szélesebb körre kívá11ják kiterjeszte
ni. Az első lépcsőbe - a11yagi korlátok miatt - csak né
h6ny szakmát tud11ak bevonni: vontatási utazószemélyzet 
(mozdonyvezetők), tolatásvezetők, kocsire11dezők, gépkísé
rők, lazítók, sarusok,forgalmi utazók, kocsivizsgálók,fék
lakatosok, pályamunkások. A főosztályvezető szeri11t, ez 
mintegy ti.,e11háromezer vasutast érint, de felhívta a fi
gyelmet, hogy a munkáltató az intézkedést a mu'!kavál/a
lói jövedelemcsomag részeként értelmezi. A MA V Rt. -
biztosítási szaktanácsadó bevonásával - a /egjele11tősebb 
biztosító társaságokat kérte fel árajá11/attételre. A legelő
nyösebb kí11á/atot nyújtó pályázónak a Hungária Biztosí
tó bizo11yult. 

ÁRA: 20ft 

,� --· i��,- -·�-
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A MÁV Rt. ha/á/oslcsonkulásos 
munkabaleseteinek száma 

1986-1995. között 

Munkakör halálos 
balesetek száma 

kocsirendező 
tolatásvezető 
váltókezelő 
vonatkísérő 
mozdonyvezető 
kocsivizsgáló 
pályamunkás 
üzemi lakatos 

16 

4 

5 
6 

9 
3 

I 9 
3 

csonkulásos 
balesetek száma 

23 
3 
1 
7 

3 
4 

3 
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SZEMTŐL SZEMBE 

Párbeszéd a vasutasokról, a vasútért 
A Magyar Vasutas nem mindennapi eseményre kapott meghívást. Június 20-án a MÁV Rt. ,,vezérkara", Rigó Zoltán 

vezérigazgató vezetésével, szakmai vitanapot rendezett, amelyen a Vasutasok Szakszervezete ugyancsak elsszámú vezető 
tisztségviselőivel képviseltette magát. Rendszeres olvasóink bizonyára emlékeznek még arra, amikor az ilyen jellegfi 
összejövetelekről a Magyar Vasutas tudosított ezek ugyan, nem kecsegtettek eget rengető eredménnyel, de az „esemény" 
mégis a címlapra került. A szereplők most is hasonlóak voltak, a ,,játszma" azonban egészen másképpen zajlott. Nem 
voltak áthallások, mindenki a saját térfelén, a saját posztját látta el. A pálya viszont- mint menet közben kiderült
közös, az egymásra utaltság elvitathatatlan. 

A szakmai vitanapon a há
zigazda szerepét dr. M6rkus 
Imre, a VSZ elnöke látta el. 
Bevezetöjében elmondta, 
hogy ezt a konzultációt a 
Vasutasok Szakszervezete 
kezdeményezte. !:;rr.eretes: 
az utóbbi hetekben a VSZ so
rozatban volt kénytden ki
fogást emelni több olyan át
szervezési intézkedés ellen, 
amely a vasutasok foglal
koztatását alapvetöen befo
lyásolja. Ennek a „csúcsta
lálkozónak" az a célja, hogy 
a MÁV Rt. és a Vasutasok 
Szakszervezete szakmai-ér
de kegyeztetésé be n részt 
vevö vezetöi közvetlenül fo
galmazhassák meg a vasút
társaság minden eddiginél 
nagyobb lépték(i átalakítá
sa során felvetöd6 kérdése
ket és közösen próbáljanak 
- ha lehet - megoldáso
kat találni a konfliktusok fel
oldására. Márkus Imre beve
zetö szavai után nem kért 
szót Rigó Zoltán. A VSZ 
szakmai intézöbizottságai
nak vezetöi - a véletlensze
rűen kialakult ülésrend sze
rint - kaptak lehetöséget 
arra, hogy véleményt mond
j a na k, illetve kérdéseket 
tegyenek f�I. 

Pszota Arpád, a gépészeti 
intézöbizottság (GIB) titkára 
ezen a napon már második 
alkalommal „közvetíthette" a 
vontatási fönökségeken dol
gozó vasutasok félelmeit ( dé
lelött gépészeti vitanapot tar
tottak a MÁV Rt. vezérigaz
gatóságán, ahová a reprezen
tatív szakszervezetek képvi
selöit is meghívták). A GIB 
titkára kifogásolta: az egyez-

tetö tárgyalások eredménye
ként felfüggesztett intézkedé
seket a külszolgálatoknál -
tudomása szerint - végre
hajtják, sót, olyan feladatát
csoportosítások elókészítésé
ról is hallottak U ármú
átállomásítások), amelyek 
ugyan szakmaiaknak tekint
hetök, de végrehajtásuk 
olyan helyzetet teremt, amely 
a munkavállalókat kényszer
helyzetbe hozzák. Ennek el
kerülése érdekében a GIB jú
nius 19-én újabb kifogást 
emelt. A gépészeti intézöbi
zottság tisztán szeretné látni 
a szakszolgálat átszervezése 
eredményeként létrejövö cél
állapotot, és az ahhoz elveze
tö út meghatározásában tag
jai érdeke szerint kíván köz
remúködni. A kialakult bi
zonytalanság a szakemberek 
elvándorlásához vezethet, 

ami nem lehet a MÁV érde
ke. Elkerülhetetlen, hogy a 
tervekbe az érintettek képvi
selöit mielóbb beavassák. 

Németh László gépészeti 
igazgató leszögezte: nem in
tézkedésekről, hanem pusztán 
felméréselcról szerezhetett 
csak tudomást a VSZ. Rigó 
Zoltán a munkahelyek meg
órzése zálogának tartja az át
alakítást, módjául pedig a 
gazdasági kényszer miatti 
,,káeftésítést" szorgalmazza. 
A szakszolgálatnál a közeli 
napokban megtartandó ér
dekegyeztetö tanácsban foly
tatódik a vita. 

* 

Ruzsá/i Józsefné az anyag
gazdálkodási dolgozók aggo
dalmait vetette fel. Konkrét 
választ kért: mikor alakul 
meg a Külkereskedelmi és 
Anyagellátási Szakigazgató-

ság, és a leendö vezetök a je
lenleg ismert átalakítási ter
vezetet, vagy saját elképze
léseiket valósíthatják-e meg? 
A VSZ Anyaggazdálkodási 
Intézöbizottsága tiltakozik a 
puszta létszámleépítés ellen. 
Az átalakítás során igényt tart 
a folyamatos konzultációra. 
A közgazdasági fóosztály 
képviselójének reagálásából 
megtudhattuk, hogy a szak
igazgatói munkakörre kiírt 
pályázat határideje június 21-
én jár le, majd a vezérigazga
tó leszögezte: az anyagellá
tási szolgálat célállapola is
mert, a vezetönek az odave
zetó út megválasztásában lesz 
szabad keze. A MÁV a veze
tői pályázatokat elbíráló bi
zottságba e konzultáció ered
ményeként a VSZ részére egy 
helyet biztosít. 

(f o/ytatás II J. oldalon) 

Hozzánk 

csatlakoztak 
Szombathelyen, a Vasi Volán Éhen Gyula téri 

autóbuszfordulójában új szakszervezet alakult. Az, hogy 
néhány tucat ember fogja magát és szakszervezetbe tö
mörül, önmagában nem volna érdekes, csakhogy a Vo
lán helyi járatos dolgozói a Vasutasok Szakszervezetét 
segítségül kérve alakították meg a VASZ-t, vagyis a Vasi 
Autóbusz-vezetök Szakszervezetét. Az alakuló ülésre azt 
a lélegzetvételnyi idöt használták ki, amikor két fordu
ló között a legtöbb autóbusz-vezetö a kávézóban tartóz
kodott, hiszen ennél a szolgáltatócégnél is ritkaság, hogy 
egyszerre minden dolgozóval találkozni lehetne. A je
les eseményre dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezetének elnöke és Horváth Csaba, a Szombathelyi Te
rületi Bizottság titkára is eljött. 

(Írásunk az 5. oldalon található) 

Aktuális 
Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezete elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek 
egy-egy olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szak
szervezeti tagság érdekeit. 

S=omorú igazság: a tragédiák mindig felszínre hoz
zák az elodázott, megoldhatatlan problémákat. Az élet 
kikényszeríti ilyenkor a választ a szőnyeg alá söpört kér
désekre is. A minap az értelmetlen halál szolgálattelje
sítés közben ragadott el közülünk egy mozdonyvezető 
kollégánkat. A vasutasok nagy családjának gyásza az 
ország közvéleményének figyelmét óhatatlanul azok felé 
fordították, akik nap mint nap a sínek világában - éle
tük és testi épségük kockáztatásával - látják el szolgá
latukat. 

A tragédia óráiban nyomban megszólalt a MÁV ve
zetőinek a lelkiismerete is. Felröppent a hír: a MÁV Rt. 
életbiztosítást köt a mozdonyvezetők részére. Tudjuk, hogy 
az ilyen, érzelmileg tú/fi1tött helyzetben, az elhangzó nyi
latkozatoknak az átlagosnál nagyobb súlya van. Ezért 
kapták fel a fejüket a mozdonyvezetőkhöz képest még 
inkább veszé{Yeztetett munkakörben foglalkoztatott vas
utasok a MA V vezetóinek irritálóan egyoldalú nyilat
kozatára. 

A baleseti statisztikák - bár, ne lenne rájuk szükség 
- egyértelműen azt bizonyítják. hogy a kocsirendezólc, 
a pályamunkások. a vonatkísérólc, a váltólcezelólc. vagy 
a kocsiszolgálati dolgozók, sajnos, a más vasúti mun-

1 kakört ellátóknál gyakrabban szenvednek súlyos - ha
lálos, vagy csonkulásos - üzemi balesetet. Senki sem 
vitatja azt, hogy a mozdonyvezetók mekkora veszélynek 
teszik ki magukat nap mint nap. Elfogadhatatlan azon
ban, hogy egy bekövetkezett tragédiát a maga javára 
fordítson bárki is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen jelen
ség ellen, fordított esetben, azonnal felemelte volna a 
hangját minden jó érzésű ember. 

A Vasutasok Szakszervezete - ismerve tagsága mun
kakörülményeit - nem hagyhatta szó nélkül a tényként 
közölt diszkriminációt. A társszakszervezetek nyilvános
ság útján terjesztett reagálásaiba, azonban, még egy 
figyelemre méltó sajnálatos momentum is keveredett. Az 
egyenló elbírálást - talán a nem a legszerencsésebb 
pillanatban. de mindenképpen jogosan - követelő nyi
latkozatunkat a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerveze
te, az érzelmileg leginkább érintett Mozdonyvezetók 
Szakszervezetével közösen adta ki. 

Vajon, miként reagálnak erre a közös nyilatkozatra a 
VDSZSZ-heztartozó pályagazdálkodási, forgalmi és 
vontatási szakszolgálat azon dolgozói? Felmerül-e ben
nük az érdekeiket elkendőző szakszervezeti vezetók fele
lőssége? Vagy esetleg, a közelgő választási versengés 
taktikájához tartozik a két szervezet vezetőinek egymás 
nyakába borulása? 

A vasutasok életbiztosításáró/ azóta részben gondos
kodtak. A MÁV Rt. vezetése - mérlegelve a többi mun
kakör kockázati tényezőit - a VSZ.-hez is eljuttatott ja
vaslatában e/határozta, hogy július elsejétől a legve
szélyeztetettebb vasúti foglalkozásokban szolgálatot tel
jesítőkre is kiterjeszti az életbiztosítást. Ez mintegy ti
zenkét-tizenháromezer dolgozót érint. 

Döbbenetes, hogy ismét egy kollégánk halála késztet
te döntésre a vasúttársaság vezetőit, akárcsak több év
vel ezelőtt a modonyfenyszórók esetében. 

A vasút önmagában ve-
szélyes üzem. Sokkal na- � h 
gyobb megbecsülést érde- ,

1
� 

melnének azok. akik a koc-
kázatot vállalva működtetik 
az ország vérkeringését ... 

, , ,, 
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MAV VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

Szombathely, Szövő u. 85. Tel./fax: (94) 313-313 Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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JÓ TUDNI 

Nyugdíj-kaleidoszkóp 
Ovasóink kivánságára a nyugdíjra vonatkozó alapvet6 rendelkezések közül tallóztunk 

A nyugellátások 
rendszere 

A nyugellátások két nagy 
csoportba sorolhatók: a saját 
jogú és a ho==átartozói nyu
gellátások: 

Saját jogú nyugellátás az 
· öregségi nyugdíj, a rokkant

sági nyugdíj, a mezőgazdasá
gi szövetkezeti tag öregségi 
és mwucaképtelenségi járadé
ka, a szakszövetkezeti tag 
növelt összegű öregségi és 
munkaképtelenségi járadéka. 
Saját jogú baleseti nyugellá
tás a rokkantsági nyugdíj és a 
baleseti járadék. 

Hozzátartozói nyugellátás 
az özvegyi nyugdíj, a végki
elégítés, az árvaellátás, a szü
lői nyugdíj, a mezőgazdasá
gi szövetkezeti tag özvegyé
nek özvegyi járadéka és a nö
velt összegű özvegyi járadék. 
Hozzátartozói baleseti nyugel
látás a baleseti özvegyi nyug
díj, a végkielégítés, az árvael
látás és a szülői nyugdíj. 

A nyugellátások közül az 
öregségi, a rokkantsági, a bal
eseti rokkantsági nyugdíj, és 
a baleseti járadék megállapí
tásának legfontosabb szabá
lyait ismertetjük, valamint 
bemutatjuk az igénybevételük
höz szükséges legfontosabb 
nyomtatványokat és azok he
lyes kitöltését. 

Az öregségi teljes nyugdíjra 
jogosultság feltételei 

Az öregségi teljes nyugdíj
ra jogosult az a hatvanadik 
életévét betöltött férfi, és az az 
1995.január l-je előtti időpont
ban az ötvenötödik életévét 
betöltött nő, aki: 

- húszévi szolgálati időt 
szerzett, vagy 

-az ötvenötödik évét 1991. 
január 1-jéig betöltötte és ad
dig legalább tízévi szolgálati 
időt szerzett. 

A nők öregségi nyugdíjkor
határa 1994. december 31-ét 
követően két évenként egy
egy évvel emelkedik: 
- 1995. január l-jétől az 56; 
-1997.január l-jétől az 57; 
-1999.január 1-jétöl az58; 
- 2001.január l-jétől az 59; 
- 2003. január l-jétől a 60. 

életévét betöltött nő jogosult 
öregségi nyugdíjra. 

A szabályozás egyértelmű
en meghatározza, hogy a nők 
öregségi nyugdíjkorhatára 
1994. december 3 1-ét követő
en emelkedik, de 1994. decem
ber 31-én a nők öregségi kor
határa még az 55. életév. A jogi 
szabályozás azonban a nő vá
lasztására bízza, hogy (legko
rábban) az 55. életév betölté
sétől igényli-e az öregségi 
nyugdíjat. Azonban nem tá
madható meg a mwucáltató ál
tal az 55. életév elérésekor kez
deményezett felmondás! Az a 
kedvezmény, hogy mindaddig 
amíg „külön törvény" majd 
másképpen nem rendelkezik, 
illetőleg az az emelt korhatár 
előtt nyugdíjba vonulás lehe
tőségét másként nem szabá
lyozza, továbbá hogy függet
lenül attól, hogy az 55. életév
ét 1994. december 31-e után 
tölti be az 1994. december 31-i 
feltételek szerint-vagyis leg
korábban 55 évesen - öreg
ségi nyugdíjat kaphat, ha ezt 
igényli. 

GYŐR-SOPRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

SOPRON LOGISZTIKAI KÖZPONT 
SZOLGA,LTATASAI 

• RO-LA-vonatok napi nég y alkalommal 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

e HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon naponta 
Mag y arország területén el- és felfuvarozás 

e DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAPEST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

e BALKAN SERVICE 
SOPRON - Törökország, Bulg ári a, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 
e SOPRON-ROTTERDAM 

Magyarország területén el- és felfuvarozással 
e SOPRON-ZAHONY 

Nyugat-Európa-F ÁK-ormigok vismnylatában 

További információk: 

GySEV Rt. Vezérigazgatóság 
1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. 

Tel.: 201-1782 

Említést érdemel, hogy az 
előzőekben hivatkozott „kü
lön törvény" hatálybalépésé
ig az emelt összegű végkielé
gítésre való jogosultság, va
lamint a felmondási (felmen
tési) korlátozás szempontjából 
nyugdíjjogosultságot, öregsé
gi nyugdíjkorhatárt említ, női 
öregségi nyugdíjkorhatámak 
az 55. életévet kell tekinteni. 
Az öregségi résznyugdíjra 
jogosultság feltételei 

Oregségi résznyugdíjra jo
gosult az a hatvanadik élet
évét betöltött férfi és az az 
1995. január 1 -je előtti idő
pontban ötvenötödik életév
ét betöltött nő, aki 20 évi 
szolgálati időt ugyan nem 
szerzett, azonban 

- 1991. január l -je és 
1993. június 30-a között leg
alább tízévi, 

-1993. június 30-át követő
en - további figyelemmel a 
nők 1994. december 3 1-ét kö
vető korhatárának emelésére -
legalább tizenöt évi szolgálati 
idővel rendelkezik. 
A korkedvezményes 
öregségi nyugdfj 

A szervezet fokozott igény
bevételével járó, továbbá az 
egészségre különösen ártal
mas mwucát végzők korked
vezményben részesülnek. Az 
előző pontban ismertetett kor
határhoz képest kétévi korked
vezményben részesül 

- az a férfi, aki legalább 
tíz, az a nő, aki legalább nyolc 
éven át korkedvezményre jo
gosító munkakörben, továb
bá 

- mindenki, aki legalább 
hat éven át egy légköri nyo
m ásná l nagyobb nyomású 
légtérben dolgozott. 

A korkedvezmény további 
egy-egy év 

- a korkedvezményre jo
gosító munkakörben végzett 
minden újabb öt, nőnél négy
évi, illetőleg 

- az egy légköri nyomás
nál nagyobb nyomású légtér
ben végzett minden újabb há
romévi munka után. 

A korkedvezményre jogo
sító mwucakörök jegyzékét ·a 
89/1990. (V .1.) MT. rendelet 
tartalmazza. 

Előfordulhat, hogy a munka
kör azonosítása tekintetében 
vita merülhet fel, akkor ebben 
a kérdésben az illetékes minisz
térium és a.z adott mwucakör 
szerint illetékes (ágazati) érdek
képviseletek (szakszervezetek) 
központi szerve(i) véleményé
nek meghallgatásával az Orszá
gos Nyugdíjbiztosítási Főigaz
gatóság vezetője dönt. 

A társadalombiztosítási 
rendszer megújításának kon
cepciójáról és a rövid távú fel
adatokról szóló 1991. évi or
szággyülési határozat végre
hajtása részeként került 1993. 
március l-jétől meghirdetésre 
az öregségi nyugdíjra jogosí
tó női korhatár fokozatos 
emelése. Időközben azonban 
átmeneti jogfenntartó rendel
kezés vált szükségessé azok
ra a nőkre nézve, akiknél a 
korhatárváltozás sérelmet je
lentett. Ennek megfelelően 
annak a nőnek, aki legkésőbb 
1994. december 3 1 -ig: az elő
zőekben említett korkedvez
ményre, külön jogszabályban 
meghatározott feltételekkel 
korengedményes nyugdíjra, 
átmeneti járadékra jogosult
ságot szerzett, illetőleg sze
rez, öregségi nyugdíjkorhatá
ra az 55. életév, függetlenül 
attól, hogy öregségi nyugdíj
ra a korhatár emelése szerint 
mely idc5ponttól lenne jogo
sult. 

Szabadi László 

, , , , , .. 

._ NYUGDIJ, REALBER, EGESZSEGUGY -

MSZOSZ-ÁLLÁSFOGLALÁS 

Nyugdíjreform másképp 
A szövetségi tanácsjúnius20-i határozatai 

A Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége nem 
egyszerűen viszonyult a kor
mány nyugdíjkorhatár eme
lésére előterjesztett törvény
tervezetéhez, hanem a társa
dalom és az állampolgárok 
iránt érzett felelősséggel kí
vánja befolyásohú azt. 
· Vágó János, az MSZOSZ 

alelnöke és a Nyugdíjbiztosí
tási Önkormányzat elnöke, 
előterjesztésében tárgyalta a 
szövetségi tanács a nyugdíj
korhatár-emeléséről az or
szággyűlésnek benyújtott 
törvénytervezetet. Az. alelnök 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
illúzió lengi körül a nyugdíj
korhatár emelést és a refor
mok várható hatását. Az. in
tézkedéseket sokkal prózaibb 
okok indokolják. A magyar 
társadalom elöregedett és 
nem várható, hogy a közeljö
vőben jobban fogja regene
rálni magát. A gazdaságra 
bénf tóan hat a nagyarányú 

munkanélküliség, és a jog
biztonság hiánya is sújtja a 
társadalombiztosítást. E té
nyek mentén, ha Magyaror
szágon a következő generá
ciók számára is meg kívánjuk 
őrizni a nyugdírendszert, ak
kor a reformok elkerülhetet
lenek. A társadalom miköz
ben nem költ a TB-re (példá
ul megállíthatatlanul terjed a 
feketefoglalkoztatás), a nyug
díjrendszerrel mindenki elé
gedetlen. Szükség van a vál
tozásokra, de nem mindegy, 
hogy miként. Ebben nagyon 
távol áll egymástól a kor
mány és az önkormányzat ál
láspontja. 

A vitában kidomborodott, 
hogy a lakosság egészségi ál
lapota miatt nem tud elvisel
ni újabb egyoldalú megszo
rító intézkedéseket. A VSZ ré
szérö l elhangzott, hogy az 
egyoldalú korhatáremelés el
len indított aláírásgyújtési 
akcióhoz eddig több mint har
mincezren csatlakoztak. 

LEVÉLAMINISZTERELNÖKNEK 

A munkabéke záloga 
Az MSZOSZ szövetségi tanács a tervektől eltérően nem tár

gyalta az egészségügyi ellátási kötelezettségről szóló törvény ter
vezetét, mert azt az ülés előtti napokban olyan nagymértékben át
dolgozták, hogy arról nem lehetett érdemben véleményt nyilvání
tani. A törvénytervei.et, mint ahogyan azt a Magyar Vasutas ko
rábbi lapszámaiban megírtuk, közvetlenül érinti a v.NÍtegéS2Ségügyi 
intézmények sorsát is. Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke, a hír 
hallatán levélben fordult Horn Gyula minis7.terelnökhöz, amely
ben kifejtette: a vasutasság a munkabéke zálogának tekinti a 
vasútegészségügyiintémlériyrencls7.ersorsánakmegnyugtatóren
dC7.ését. A Vasutasok Szaks7.ervezete az országgyúlési szakbizott
sági vitákban is következetesen képviseli -a vasúttörvényben is 
rögzített-speciális és el.különült vasútegéS2Ségügyi smlgálat biz
tosításáról kialakított álláspontját. 

F OLVASÓINKÍR.TÁK j 
A PÉNZÜGYPOLITIKA SZORÍTÁSÁBAN 

Mire kötelez a 
hippokratészi eskü 

A vasút egészségügyi survezete és intéunényeifelett is ott áll 
végrehajtó pallosával a pénzügypolitika beláthatatlan kö
vetkeunényekkel járó koncepciója. A vasutas társadalom a 
nyugdíjasaival együtt egységes a szerzett értékek és az orsví
got behálózó pozíciók megőrzéséért folyó küzdelemben. 
Az erőszak kiméletlen világában, amikor nap mint nap ta
pasztaljuk, hogy „homo homini lupus" - ember embemek 
farkasa-, akkor értékelődik fel igavín az egészségügy szé
les pályáján dolgozók emberséges munkája. 

Kettős kényszerpálya az egészségügy világa. A beteg kiszol
gáltatott. Bajának és állapotának súlyossága következtében 
kényszerű pályán mozog. Ez a kényszerűség köti orvosaihoz 
és ápolóihoz. 

Orvosokat, ápolókat mi köti hivatásuk pályájához? Néhai 
Ditrói professzor úr tanította az orvosi etika szemeszterén: -
,,jövendó kollégáim még idóben hagyjátok el a pálya kezde
tét, ha nem érzitek magatokat elég erósnek arra, hogy életete
ken át embertársaitok életét szolgáljátok. Ha leteszitek a 
hippokratészi esküt, akkor eskütök kötelez! Ha pedig meg
szegitek, akkor Dante valamelyik ronda bugyrának poklába 
kerültök!" - Ez az orvosi eskü az orvosok kötött pályája és 
eskü nélkül a nóvéreké is, túl a megalázó díjazáson. 

Akkor, amikor az egészség megórzésröl naponta drámai gon
dolatok hangzanak el, közvéleményt fe/háboritva arról be
szélt egy minisztériumi Jóember, hogy a hippokrátészi eskü 
kötelezi az orvost.függetlenül attól, hogy életmentó munkájá
ért mennyi pénzt visz haza borítékjában. A rideg pénzvilág
politika domináns uralkodóinak cinikus szemlélete ez. Nem 
tudom, mit szólna ahhoz bármelyik vezetó, ha történetesen 
olyan kórház valamelyikébe kerülne, amelyik az elmúlt évtize
dek során elmaradt korszerűsítés hiányát szenvedi még ma is. 
Bizonyára az lenne számára Dante pokla. Más ellátási szüksé
gességet állapítana meg a maga számára. A döntéshozókat 
viszon nem köti a hippokrátészi eskü! 

Minden elismerés az egészségügy frontján helytálló eskü
jükhöz hú orvosoknak és ápoló nóvérelcnek! 

F°< as Pál 

Sándor László, az MSZOSZ 
elnöke figyelmeztetett, ebben 
a kérdésben nem szabad pusz
tán az érzelmeinkre hallgat
nunk. A szakszervezetnek 
nem csupán a pillanatnyi 
helyzet alapján, hanem 
hosszabb távon kell mérlegel
nie, mert felelőssége van ab
ban, hogy 10-15 év múlva is 
lehessen nyugdíjat fizetni. 

A szövetségi tanács vitában 
kialakított határozata eluta
sítja a Kormány T 2469. szá
mú törvényjavaslatát az öreg
ségi nyugdíkorhatár emelésé
ről és az ezzel összefüggő tör
vénymódosításokról, mivel 
azt nem a nyugdíjreformmal 
összefüggésben terjesztette 
elő és az önmagában elvisel
hetetlen terheket jelentene. A 
szövetségi tanács felhatalmaz
ta az MSZOSZ elnökségét, 
hogy a törvényjavaslat parla
menti végszavazása után ér
tékelje a kialakult helyzetet, 
és szükség esetén más konfö
derációkkal együtt kezdemé
nyezze minden, a szakszerve
zetek rendelkezésére álló, tör
vényes eszköz és módszer fel
használását. 

* 
A szövetségi tanács foglal

kozott a reálbérek alakulásá
val is. Willich Tamás alelnök 
tájékoztatta a testületet arról, 
hogy az elnökség szükséges
nek tartja a téma vitáját az ér
dekegyeztető tanácsban, mi
vel az első negyedév adatai 
alapján a versenyszférában 
hat, a nemzetgazdaság egé
szében 9,5 százalékos reál
bércsökkenés alakult ki. Így 
nem tartható az idei évre meg
határozott két százalékos 
csökkenés. A szakszervezeti 
szövetség elnöksége, értékel
ve a vállalati és középszintű 
bérmegállapodásokat, megál
lapította, hogy a mwucaadók 
és a mwucavállalók betartot
ták az országosan ajánlott 
(minimum 13 százalék, ma
ximum 24 százalék) béreme
lési mértéket. Ugyanakkor az 
infláció lényegesen megha
ladja a tervezettet. Ezért az 
MSZOSZ kéri a a szociális 
partnereket, hogy tárgyalja
nak újra az országosan aján
lott béremelési mértékek meg
változtatásáról. k. 

Csökkenő 

reálbérek 
A Központi Statisztikai 
Hivatal legfrissebb, má
j us végén nyilvánosság
ra hozott jelentése sze
rint a fogyasztói árak 
emelkedésének üteme 
áprilisban tovább mir
séklődött. 

A márciusi 1,9 százalék 
után áprilisban csak 1,6 
százalékkal nőttek az 
árak. A legnagyobb mér
tékben - 4 százalékkal 
-a ruházati cikkek drá
gultak, de jelentősen, 2,8 
százalékkal, emelkedett a 
háztartási energia ára is. 
Az. év első négy hónap
j ának átlagában a fo
gyasztói árak színvonala 
26,8 százalékkal volt ma
gasabb az egy évvel ko
rábbinál. 

A bruttó jövedelmek 
egy év alatt 18, 1 százalék
kal, a nettó bevételek pe
dig 15,5 százalékkal nőt
tek. A fogyasztói árak 
emelkedését figyelembe 
véve a nettó keresetek re
álértéke 9,5 százalékkal 
csökkent. 
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Kemény kérdések, őszinte válaszok 
,,A VSZ elutasítja a diszkriminációt" 

Már a reggeli órákban iz
zadságcseppeket csal elő 
homlokomról a júniusi ká
nikula, amikor a győri von
tatási főnökségröl elindu
lunk. Gagna Ferenc szb-tit
kárral és Bálint Sándor ko
csivizsgáló fóbizalmival Ko
máromba igyekszünk, ahol 
dr. Márkus Imre tart fóru
mot. A program szorosnak 
ígérkezik, hiszen délután egy 
órakor már Győrben várják 
az elnököt egy „idényzáró" 
előadásra. Vendéglátóimon 
érződik, hogy több szem
pontból fontos számukra a 
mai nap. 

-A régi 1-esfóútvonal szinte 
teljesen kihalt, amióta elkészii/t az 
autópálya. Annak ellenére igaz ez, 

hogy, Győr és Tatabánya közötti 
SUlkaszért nem kell fizetni -jegy
zi meg a sofőr, aki gyakorlott moz
dulatokkal kezeli a reptéri au
tóbusz-szolgálat által „levetett" 
kétéves Fordot. 

-A vidéki szolgálati helyek
nek többnyire az jut. amire a köz
pont már nem tart igén� -jegy
zi meg epésen, de szívből Ferenc. 
-Az elvárások meg sokszor ma
gasabba/e. Erről szól az életünk. 
·Ezért is öriilünk. hogy az elnök 
Szombathelyről való. Bízunk ben
ne, megérti a gondjainkat. • 

A komáromi vontatási épületét 
-az állomás átépítése miatt -
körülményesen tudjuk csak meg
köi.cliteni. A fórum résztvevói és 
si.crve7.Öi Gláser Tibor kirendel
tségvezetó irodájában gyülekez
nek. A kávé és üdító után együtt 
megyünk át az állomásépületbe, 
ahová meghirdették a rendez
vényt. A terem megtelt. Kilenc óra 
múlt néhány perccel, amikor 
Mészárosné Kovács Mária, az 
állomás szb-titkára köszönti a je
lenlévóket, és azonnal a lényegre 
térve átadja a szót a VSZ-elnök
nek. 

- Tisztelt kollégák! Eltérően a 
korábbiaktól, nem az általam 
megszokolf sorrendben tájékoz
tatom Önöket, hanem a hel)i tiw
ségviselók által összegyújtön kér
dések alapján -kezdi dr. Már
kus Imre. Majd a ke:ze ügyében 
lévó papírról sorra veszi témákat. 

Egy perc múlva kiderül, jól 
döntött. A hallgatóság, a nagy 
meleg és a nyitott ablakon bezúgó 
vonatzajok ellenére, issza a sza
vakat. Nem véletlen. róluk van szó! 
Telik a jegyzettömböm. Szó esik 
az idei infláció miallijogos csaló
dottságról, a jövő évi bérharcról, 
a VSZ terveiről, a korábbi sztráj
kok tapasztalatairól és egy idei 
esélyéról, a kollektív szerződés 
fontosságáról, a hároméves meg-

ál/apodásról. Tények és érvek 
súrú s:zedetben. Már eltelt fél óra, 
lankadni látszunk a fokoz.ódó hó
ségben, de a kövctkezó kérdésre 
adott válasz ismét felkorbácsolja 
a hallgatóság figyelmét: 

-A MÁV létszámgazdálko
dásának elsó felévi értékelése nem 
megalapozolt foglalkoztatásra 
utal-emeli fel a hangját Márlrus 
Imre.-A VSZnemtudja ésnem 
is akarja elfogadni, hogy az elsó 
negyedévben több mini ezer Jót 
felvettek a vasúthoz, miközben a 
szakszolgálatok elbocsátásokat 
terveznek. Ennél a vasutasokfe/e
lósebb döntéseket érdemelnek. 
Ilyen helyi.etben egyértelmű, hogy 
a munkahelyeket csak a vasuta
sok tudják megmenteni, mint ko
rábban a vasútvonalak bezárásá
nak megakadályozásakor. Ezért 
van mindennél nagyobb szükség 
az összefogásra. 

A folytatás sem hoz kisebb szel
lemi izgalmakat. A kérdéssor 
összeállítói a szaksz.ervezeti mun
ka egészét felölelték. Ennek kö
szönhetóen jöhetett szóba az 
MSZOSZ, a VSZ kapcsolata a 
társszakszervezetekkel. Az elób
biról kiderül, hogy öss1.ességében 
.. visszakapolt szolgáltatások" 
formájában megtérül a befizetett 
tagdíj. 

Az utolsó fél órára is marad 
csemege. Érdemi választ hallhat
tak, akiket az új bénarifarendszer, 
a szakágak átszervezése, vagy a 
szolgálati főnökök jogköre érde
kelt, de nem maradtak megvála
szolatlanul a VSZ taglétszámának 
alakulására, a vagyonmegál/a
podás lezárására, az infonnáció
áramlásfejlesztésére feltett kér
dések vagy keményen megfogal
maz.ott vélemények. 

Fórwnról lévén szó, a jelenlé
vók juthattak szóhoz. Dobák Sán
dor, Komárom állornásfónöke, a 
létszámmegállapodás és  a 
bérkiiltséglceret megszabásának: 
ellentmondásait ecsetelte, és ki-

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 
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fogásolta a MOSZ-szal megkö
tött különmegállapodásokat. Bol
dog István, VSZ titstségviseló a 
vasútegészségügyröl érdeklódött 
azelnöktól. 

Márkus Imre válaszaiban kitért 
a december 29-i megállapodás be
tartásának fontosságára. A helyi 
konfliktusokról tud a VSZ, és ér
vényt kíván szerezni a MÁV-val 
kötött srerződésnek. Az elnök a 
Vasutasok Szaksrervezete nevé
ben minden diszkriminációt eluta
sít. amit egyes szakmacsoportok 
kikövetelnek maguknak, de az 
ilyen jelenségek ellen csak a többi 
vasutas egységes/e/lépése lehet 
hatékony ellensz.er. A vasútegész
ségügy helyzetéról a VSZ elnöke 
kijelentette: meg kell őrizni a vas
utasok jelenlegi színvonalú egész
ségiigyi ellátását. 

Annak ellenére, hogy több mint 
két órán át tartott a fórum, még 
lenne kérdés, de menni kell to
vább. Már a Gyór felé tartó gép
kocsiban öss:zegezzük: a VSZ 
ve:zetói az elmúlt másfél hónap
ban az ország szinte minden na
gyobb településén több mint tíz
ezer taggal találkoztak sz.cmélye
sen. Nem csak a tagoknak van 
szüksége az egyedül így hozzá
férhetó információkra, hanem Jel
töltődnek a kérdezelfek is. Egy
más szemébe nézve legkönnyebb 
erősíteni a bizalmat. Élni kell vele! • 

Egy másfajta bizalmat erósített 
a gyóri -idóben elsó-össze
Jövetel. A környékbeli Szolgálati 
helyek vezetői szúk körben tájé
koz.ódhattak a vasúttársaságjövó
jéról. A szintén tartalmas infor
mációcsere itt is a múlt elemzésé
röl és a holnapokról szólt. Kide
rült: a kisebb érdekkülönbségek 
ellenére egy csónakban evezünk 

Délután egy órakor-a műve
lódési ház összes ventillátorainak 
bevetése ellenére-még nagyobb 
forróságban, de mindvégig telt 
ház mellett zajlott a fórum. A ko
reográfia, a kérdések és az őszin
te válaszok itt is rnegismétlódtek. 
A kérdewk vetettek fel új témá
kat: rémként lebeg a dolgozók feje 
felett a „káeftésítés ", vetették fel 
a helyi pályafenntartók. A vála
szában az elnök a jogszerűség be
tartásához ígért segítséget. A VSZ 
ve:zetöje, szintén felvetésre, be
szélt a tisztségvise/óképzés új ala
pokra helyel.éséról. 

- Profi tisztségviselőkre van 
szii/iség-hangsúlyozta Márlcus 
Imre. -Itt Győrben indul úijára 
januárban az a/e/só/okú képzés, 
amely mérföldköneJc számít e té
rm. 

Az elszaladt idó és a gyötró me
leg vet véget a találkozónak. A 
kitartóbbak kiscsoportokban kér
nek és kapnak az óket feszító kér
déseikre választ. 

A nap érdenú része csak látsz.ó
lag ér véget a késö délutánba csú
szott ebéddel. A fórumok sz.erve
winek munkáját és részlvevöinek 
kitartását dicsérő nap után renge
teg tennivaló vár mindannyiunk
ra, his1.en, az ígéret szerint. az 
össze! ismét lesz alkalom egymás 
szemébe nézni ... 

Párbeszéd a vasutasokról, a vasútért 
(folytatás az első oldalról) 

A távközló-, erósáramú- és biztosító-beren
dezési (TEB) szakigazgatóság működése kö
zel egyéves tapasztalatainak birtokában Mol

nár Akos IB-titkár folytatta a szakszervezeti 
oldalról felszólalók sorát. A most átalakuló 
szakágak számára a saJát útjukat ajánlotta. A 
szakigazgatóság ve:zetése annak idején példá
ul háromnapos konzultációra hívta meg az in
tézóbízottság tagjait, hogy a véleményüket is 
figyelembe vehesse. A további racionalizálás 
ellen a közelmúltban kénytelenek voltak ki
fogást benyújtani, mert a korábbi megállapo
dásoktól eltéró módon szabták meg a létszám
leépítés mértékét. (Mint ismeretes, az egyezte
tés azóta mind a két fél számára elfogadható 
egyezséggel zárult.) A TEB szakszolgálaton 
belül a készenlét, és a kiküldetés elszámolását 
a törvényes kcretektól eltéróen és a MÁV-sza
bályzatokat is sértve alkalmazzák. Az elavult 
bértarifa szintén sok feszültséget okoz. Major 
Sándor szakigazgató-helyettes beismerte, ha 
a készenlét kiadásának szabályait maradékta
lanul betartanák, jelentós, a jelenlegi helyzet
ben nem teljesíthetó létszámfelvételére lenne 
szükség. Dr. Bajnai Gábor s:zemélyügyi föosz
tályvezetö a kiküldetés elszámolásának egy
séges szabályozására tett ígéretet, valamint el
mondta: a létszámhiány senkit sem jogosít fel 
a jogsértésre. Szabó Tivadar személyügyi igaz
gató a kollektív srerződés és a bértarifa-módo
sítási tárgyalások terve:zettekhez képesti elma
radásának okát abban látja, hogy a Vasúti Ér
dekegyeztetó Tanács (VÉT) ülésein nagyon 
gyakran oda nem illó napirend elótti felszóla
lásokkal túl sok idó megy el. Javasolta: a VÉT 
hatékonyságát növelő ügyrend-módosítást a 
VSZ támogassa. • 

A MÁV Rt. portfolió politikájáról érdeklő
dött Balogh László, a VSZ Pályagazdálkodási 
Intézóbizottságának titkára. Véleménye sze
rint, a vasúti tulajdonú kft.-k értékesítése a je
lenlegi gyakorlatnál alaposabb átgondolást 
igényelne. Felvetette még azt is, hogy egy-egy 
egység átszerye1,ésének a híre akkor is felröp
pen, ha a MA Y-nak nincs elegendó pénze a 
kivitelezésre: .. nem szabad feleslegesen ide
gesíteni az embereket" - mondta. A szakszol
gálatnál tapasztalható bértömegtúllépés oka a 
túlzottan kemény tél volt - állitotta Balogh 
László. Ezt a gazdálkodás és a foglalkoztatás 
értékelésekor is figyelembe kellene venni. A 
pályavasútnál folyó átszervezésekbe a szak
szervezetek bevonását Halmay Árpád szak
igazgató-helyettes szintén fontosnak ítélte. A 
gazdasági társaságok alakításakor - vélemé
nye s:zerint - körültekintóen járnak el, ugyan
akkor egyetértett azzal a szakszervezeti kíván
sággal, hogy a kft.-be kerülö munkavállalók
nál a szolgálati idót és a menetkedvezményt a 
korábbihoz hasonlóan kell elismerni. Magos 
György értékesítési igazgató szerint meg
könnyítené az átszervezéseket a vasúti ked
vezmények folytonosságának biztosítása. A 
vasúttörvény - valamint más kormányrende
letek - keretei között minden lehetóséget 
kihasmálnak azért, hogy a lehetó legkevesebb 
hátrány érje az átszervezésben érintett dolgo
zókat. 

Halmai Albert, a MÁV Rt. befektetési fóosz
tály megbízott vezetóje elmondta, hogy az 
egyes szakágak június 30-ig terjesztik eló, hogy 
melyik tevékenységeiket és részlegeiket kíván
ják gazdasági társaságba vinni. Márkus Imre 
ezzel kapcsolatban nyomatékosan hangsúlyoz
ta: az átalakitással járó kellemetlenségek jelen
tós rés:ze elkerülhetó, ha a .szakszervezeti jogo
sítványokat a munkáltató maradéktalanul tisz
teletben tartja. • 

Orosz Péter, a VSZ Forgalmj és Értékesítési 
Intézóbizottságának (FÉIB) titkára túlfütött 
stílusban közvetítette a vasutasok felháboro
dását a szakszolgálatnál tapasztalható ,,rend
kívül vegyes helyzetű" munkaügyi kapcsola
tok miatt. Tapasztalatai szerint, rengeteg tör
véryybe ütközó foglakoztatási formát túr el a 
MAV. A technológia be nem tartása miatt a 
mun�avállalók hátrányos helyzetbe kerülnek. 
A FEIB szeretné tárgyalásos úton rendezni a 
munkavállalói járandóságok elszámolásának 
a jelenlegi hátrányos gyakorlatát (például a túl
órák, mínusz órák és osztott munkaidó), elke
rülve ezzel a küszöbön álló bírósági eljárások 
tömeges megindítását. Végezetül azt kérte, 
hogy a szakszolgálatnál a vétó kényszere alatt 
megszületett megállapodásnak megfelelően 
függesszék fel az egyoldalú intézkedéseket. A 
MA V vezetése a jövóben tartózkodjon az 
egyes szakmákat a többi hátrányára elónybe 
helyew diszkriminatív döntésektól: .. a forgal
mi szolgálatnál egy középvezetői legalább 
olyan nehéz pótolni. mint egy mozdonyveze
tőt" - mondta Orosz Péter. Dr. Czeglédi Ist
ván, a forgalmi fóosztály helyettes vezetöje 
nem látja ennyire tragikusnak a munkaügyi 
kapcsolatokat a szakszolgálatnál . Tény azon
ban, hogy a forgalmi területen a költségek 
nyolcvanöt százalékát a bérjellegű, kiadások 
jellemzik, ezért nagyon nehéz a helyzet. 

Az átszervezéseket szakszervezeti tiltakozás
ra leállították, ami szerinte azért is sajnálatos, 
mert a végleges bírósági döntésig még az úgy
nevezett .,kézzelfogható intézkedéseket" sem 
tudják végrehajtani, ami tovább neheziti a gaz
dálkodást. Szabó Tivadar ezután felolvasta a 
VDSZSZ átszervezések ellen benyújtott kere
setét elutasító bírósági végzés egy részletét, 
ami azt sugallja: a munkáltató részéről nem 
történt mulasztás a terve:zet véleményezésekor. 
A személyügyi igazgató szerint: a decemberi 
megállapodás me_gkötésekor a szakszerveze
tek belátták: a MA V 1996. évi terveinek telje
sítéséhez a hatékonyságot tíz százalékkal kell 
növelni. A gazdasági körülmények miatt ezt 
ki:z;árólag átszervezésekkel lehet teljesíteni. A 
MA V Rt. gazdasági vezetésének szintén az a 
célja, hogy a vasutasok egzisztenciális bizton
ságát megteremtse, ehhez a törvényi elóírás
nál több szakszervezeti jog biztosításával is 
hozzájárul. Ugyancsak érzelmektól fűtve uta
sította vissz� Sipos István vezérigazgató-he
lyettes a MA V felső vezetését ért vádakat a 
diszkriminatív döntések miatt. Ígéretet tett arra, 
hogy a közeljövóben egésznapos szakmai vi
tanapot szerveznek a meglévó feszültségek 
tisztázására a forgalmi szakszolgálatnál is. Dr. 
Márkus Imre a mozdonyvezetók részére a töb
bi vasutasénál indokolhatatlanul magasabb 
juttatások nyújtásának vezetói felelósségét 
hangsúlyozta: .,Amikor minden vasutas érzi a 
megszorításokat, a VSZ tagjai nem tudják e/
fogadni a mozrjonyvezetók privilegizálását. 
Nem lehet a MA V vezetőinek érdeke, hogy emi
att a munkabéke veszélybe kerüljön". 

• 
A Központi Hivatalok és Intézmények Inté

zóbizottsága nevében dr. Imrédy Gyuláné IB
titkár szintén az átalakítások során szükséges 
együttmµködést tartotta fontosnak hangsú
lyozni. Atszervezésekkel kapcsolatos feszült
ségek ennél a szakszolgálatnál ritkábban for
dulnak eló. A feszültségek elsósorban a gaz
dasági társaságoknál jelentkemek. Kérte, hogy 
a szakigazgatóságok központjainak kialakítá
sában leginkább érintett vezérigazgatósági 
munkavállalók sorsának rendezésében a sze
mélyügyi fóosztály aktívabban működjön 
közre. Rigó Zoltán belátta, hogy némelyik új 
kft.-nel elófordult több kisebb szabálytalan
ság, amelyek okát a tapasztalatlanságban vél
te felfedemi. • 

Kiss Tamás, a járműjavító kft.-k intézóbizott
ságának titkára arra hívta fel a figyelmet, hogy 
- a ,,rnegrendeló-teljesító" viszony ellenére -
az álJala képviselt gazdasági társaságokról, mint 
a MA V szerves részéról, a jó gazda gondosságá
val kell törődni. Az elmúlt hónapokban a jár
műjavító üzemek üzletrész-értékesítései ellen 
kénytelenek voltak kifogást benyújtani. A ko
rábban kiadott pályázatokat újra kell fogalmazni 
az intézóbizottság álláspontja szerint, mégpe
dig úgy, hogy azok a munkavállalói érdekeket 
is tükrözzék (például mellékelni kell a hatályos 
kollektív szerzódéseket). Rigó Zoltán reflektá
lásában kihangsúlyozta: a vagyonrész-értéke
sítéseknek nem az a célja, hogy ellehetetlenítsék 
a kft.-ket. Támogatta az intézóbizottságnak azt 
az álláspontját, hogy amíg a Dunakeszi Jármű
javító új tulajdonosa nem bizonyította be: nem 
csupán piacot kíván venni, hanem újabb meg
rendelése�ez is juttatja az üzemet, addig nem 
fogja a MA V az újabb tulajdonhányadot érté
kesíteni. • 

Valet László, a Területi Irányítási Kö1.pon
tok Intézóbizottságának titkára megdöbbené
sének adott hangot azért, mert a Számviteli 
Szakigazgatóság megalakításának szándéká
ról a szakszervezet a sajtóban megjelent pá
lyázati kiírásokból értesült. Az ilyen eljárás 
ugyan nem jellemző erre a szakterületre, de saj
nálatos például az is, hogy a Közgaidasági fő
osztály a minap elózetes egyeztetések nélkül 
adott ki létszámmegszabásokat. A konfliktus 
kialakulását számára sikerült egy megállapo
dással megelózni. A területi irányítás átszer
vezésnek eddigi tapasztalatai kedvewek, mert 
folyamatos a konzultáció. Valet László a va
gyonvédelmi szervezet jövőjéról kérdezte 
Sipos Istvánt. A vezérigazgató-helyettes vála
szában elmondta: erről a törvényi szabályozás 
megszületése után döntenek véglegesen. 

Az estébe nyúló konzultáció eredményeként 
megerősítést nyert az a vezérigazgatói rendel
kezés, miszerint átszervezési intézkedés csak 
a személyügyi főosztály engedélyével hajtha
tó végre. Ez az intézkedés a garancia lehet arra, 
hogy a tervezetek elkészítésekor a munkavál
lalói érdekek is a törvényi szabályozás elóírá
sai szerint juthatnak érvényre. A résztvevők 
kifejezték szándékukat a konfliktuskezelés 
tárgyalásos rendezésének folytatására. 

(Terjedelmi okok miatt a vitanapon elhang
zottakat, sajnos, a teljesség igénye nélkül tud
tuk csak közreadni. A Magyar Vasutas, - mint 
eddig - a jövöben is szívesen teret nyújt az 
egyes szakszolgálatok gondjainak: részletes be
mutatására. a szerk.) -szp-
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Hozzánk csatlakoztak 

(folj1atásaze/sóoldalróO 
Mátyás Zoltán, a Vasi 

Volán dolgozója, né
hány mondatot :;zólt ar
ról, hogy azért gyűltek 
össze, mert szakszerve
zetet kívánnak alakítani, 
majd bemutatta társai
nak Márkus Imrét és 
Horváth Csahát. Már
kus Imre elmondta, a 
Vasutasok Szakszerve
zete szívesen közreadja 
azokat a szakmai anya
gokat, s fölkéri szakértő
i t, hogy működjenek 
közre a másik közlekedési 
ágazat dolgozóinak érdeké
ben is. Elmondta: a szakszer
vezet érdekérvényesítése 
igenis nem az, hogy a mun
kavállalók nyeljenek le min
dent, s maradjanak csöndben. 

Szakmai hozzáértés nélkül, 
szakértök nélkül ma már nem 
érdemes tárgyalóasztalhoz 
ülni. A munkaadók mellébe
szélését érdemi tárgyaláson, 
tényekkel érvekkel lehet csak 
„megfogni". Tudomásul kell 
venni, az asztalnál két olda
lon foglalnak helyet a mun
kavállalók és a munkaadók. 
A szolidaritásnak része, hogy 
az ugyanahhoz az ágazathoz 
és minisztériumhoz tartozók 
segíthetnek egymásnak. Már
kus Imre megérti, ha a vasi 
autóbusz-vezetök saját ke
zükbe veszik a sorsukat. Jó 
szívvel aJánlotta ügyvezetö 
alelnöknek vasutaskollégáját, 
Horváth Csabát, a Vasutasok 
Szakszervezete Szombathelyi 
Területi Bizottság titkárát. 

Márkus Imre arról is beszélt, 
hogy biztosan sok embernek 
nem tetszik majd, hogy má-

• 

Háttérben a ,·asút 

sik szakszervezetbe lépnek 
,,át" az autóbusz-vezetők, eh
hez is hozzá kell szokni. A 
dolgo=ók s=abadon dönthet
nek arról, hol keresnek érdek
védelmet, ne lehessen keresz
tüllépni rajtuk. Szokják meg 
a cégvezetök, döntéseknél 
vegyék figyelembe az érdek
védelem véleményét. A mun
kaadók sem létezhetnének 
munkavállalók nélkül, a tisz
tességes tárgyalás, a vélemé
nyek ütköztetése nekik is ér
dekük. A Vasutasok Szakszer
vezete nem azért akar „magá
hoz édesgetni" más szakszer
vezetet, mert pénzükre ácsin
gózik - hiszen aránylag jól 
áll anyagilag is -, hanem 
mert van olyan tapasztalata, 
kiépített infrastruktúrája, szá
mítógépes adatbázisa, amit 
máshol is lehetne használni. 
Mindegy, milyen kormány 
van hatalmon, a kapitalista 
magyarországi viszonyok 
között a munkavállalók csak 
szolidaritással, összefogással 
érhetnek el eredményt. 

Horváth Csaba közreműkö
dött a szakszervezet alapsza
bályának megfogalmazásá
ban és fölajánlotta, amíg a 
Vasi Autóbusz-vezetők Szak
szetvezetének nincs önálló 
irodája, Szombathelyen, a 
Vasút utca 8-ban lehet he
lyük. (A Vasutasok Szakszer
vezetének irodái pár méterre 
vannak az Éhen Gyula téri 
buszfordulótól). 

Hatvanhárom szombathe
lyi buszvezető írta alá a belé
pési nyilatkozatot. Nyílt sza
vazáson elnöknek megvá
lasztották Mátyás Zoltán au
tóbusz-vezetőt, alelnöknek 
Horváth Csaba vasutas szak
s=ervezeti titkárt. (A Vasuta
sok Szakszervezetének alap
szabálya nem tiltja ezt a meg
oldást.) A frissen alakított 
szakszervezet elnökségének 
tagjai: Tóth XVI. István, Tóth 
III. Sándor, Csizmazia Lász
ló. Az ellenőrző bizottság 
tagjai: Földesné Erős Judit és 
Kovács X Ferenc. 

k. 

A Vasúti szállítás leendő „favoritja" 
az eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi 

.. 
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FELHASZNÁLHATÓ: 
széna, szalma, 

- papírbála, 
acél tekercs, 
raklapos áruk, 

- kötegelt faipari lemezek, 
- hósz1getelö anyagok szállítására. 

MŰSZAKI ADATOK: 
A kocsi: Rils jelű 
Forgóváz: Y 25 Css 
Raktcrülct hossza: 18 550 mm 
Raktcrület szélessége: 2 700 mm 
Saját tömeg:29 t 
Raksúly: 40 t 

ELŐNYEI: 
- gyorsan, könnyen rakodható, 
- a ponyvavetó mozgatása könnyű, 
- a s7.állítmány védett az időjárással szemben, 
- vámi.árható, 
- bérleti díja alacsonyabb egy fedett lcocsiénál. 

Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

Gyártó Kft. 
Szerkesztési szelvény: UIC 505 

Ne feledje: Jó termék, alacsony ár - az MVJ ilyet kínál! 
--

�TUV� Szombathely, Szövő u. 85. 

'
(r 

?-::;::ti Tel./fax: (94) 313-313 

@�[fülJ Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
ISO 9002 

,,NINCS OLYAN MENETREND, AMI MINDENKINEK JÓ LENNE ... " 

Európai szintű személyfuvarozás 
Új menetrendet vezet
tek be június 2-án a 
MÁV Rt. von„lain. Et
től kezdve 119-cel 
több vonat közlekedi� 
de S-7 százalékkal 
csökken az ülőhelyek 
száma. A személyfu
varozás színvonalá
nak növelése a cél. 
Kivánalom: 1998-ra 
mind a belföldi-, mind 
a nemzetközi személy
szállítás nyugat-euró-
pai színvonalú legyen. To
vább bővül az lnterCity-há
Iózat, illetve folytatódik a 
nemzetközi forgalomban 
ha�nálatos kocsik cseréje. A 
MA V Rt. megpróbálja össze
hangolni a személyfuvaro
zási igényeket a lehetőségek
kel és emellett emeli a szol
gáltatások színvonalát -
mindezekről Szilvási Csaba 
személyfuvarozási igazgató 
beszélt a Magyar Vasutas 
munkatársának. 

- A MÁV Rt. átalakulása 
hogyan érinti a s=emélyfuva
rozási szaks=olgá/atot? 

-A személyfuvarozás át
alakításának a legfontosabb 
célja, hogy hatékonyabb 
munkavégzéssel magasabb 
szolgálati színvonalat nyújt
sunk. Jelenleg a MÁV Rt. sze
mélyszállítási színvonala -
a közmegítélés szerint -
rossz, ezzel szemben én azt 
gondolom, hogy ez nem felel 
meg a valóságnak. Hiszen 
nyugat-európai összehasonlí
tásban is versenyképesek va
gyunk, elsősorban az árban, 
másodsorban a szolgáltatások 
minőségében. Ezen összete
vők piacképessé teszik a mai 
MÁV-ot. 

- lehet itt valódi piacról 
bes=élni? His::en a s=emélyfu
varozás nagyobb hányadát 
még mindig a= állam jinan
s=íro=a. ugyanakkor a vas
utat köti a fuvaro=ási kény
s::er. 

-Az ál 1am nem átvállalja, 
hanem megállapodás kereté
ben megrendeli a szolgálta
tást a MA V-tól és ezért fizet. 
E szerződés szerint (MÁV - ál
lam szerződés) az ország bár
mely pontjáról, bármely pont
jára azonos naptári napon be
lül el kell jutni az utazónak, 
illetve szintén egy napon be
lül jusson az utas a fővárosba 
és vissza minimum 4 órás bu
dapesti tartózkodással. Emel
lett kikötés a hivatásforgalom 
lebonyolítása, valamint az 
egészségügyi ellátásokra tör
ténő utazásokra is lehetősé
get kell adni. Ilyen kritériu
mok mellett a MÁV Rt. több 
javaslatot terjeszt a kormány 
elé, amely az alternatívák kö
zül kiválasztja és finanszíroz
za a megfelelő menetrendet. 

- Ha már a menetrendnél 
tartunk, annak ellenére, hogy 
I 19-cel vonattal több közle
kedik, a= uta::ó mégis úgy érzi. 
hogy a= idei ross=abb a tava
lyinál. 

-Azt gondolom, hogy ez 
egy jobb menetrend, hiszen a 
119 vonatot meg lehet szá
molni benne, dc én még nem 
emlékszem olyanra, hogy a 
kollégák azt mondták volna, 
hogy a tavalyi jobb volt. Biz
tos, hogy nincs olyan menet
rend, ami mindenkinek jó len
ne, de nekünk az a dolgunk, 
hogy a lehető legjobbat ki
náljuk az utazóközönségnek. 
A módosításokra sor kerül az 
őszi mcnctrcnd-kiegészités 
alkalmával. 

Szilvási Csaba 

-De ez így sem valódi nö
vekedés, his=en az ülőhelyek 
s=áma 5-7 szá=alékkal csök
kent. 

- A vonatgyakoriságot 
tudtuk csak növelni - ez 
egyébként európai trend -, 
de természetesen, csak adott 
vonalakon és ott is csak vál
tozó mennyiségben. Az ülő
hely-kilométer kocsihoz kö
tött ezért rövidültek a vona
tok, de gyakrabban közleked
nek, úgy érzem, hogy ez javí-
tott a színvonalon. 

-Ez növeli a zsúfoltságot. 
-Sajnos, ez tény. Viszont 

vannak olyan korlátok, ame
lyeket nem tudunk átlépni, 
nevezetesen az állami finan
szírozás és a belső gazdálko
dásunk behatárolja lehetősé
geinket. Ugyanakkor a túl 
nagy zsúfoltság elkerülése 
érdekében vannak tartalék
kocsijaink, illetve nagyobb 
utasmennyiség jelentkezése
kor operatív intézkedésekre is 
sor kerülhet. 

-Az utas elsősorban a vo
natlásérőkkel találko�ik, és 
azt tapasztalom, hogy újab
ban a jegyvizsgálók megjele
nése kulturáltabb és egyben 
udvariasabbak is. Vis=ont 
egyre kevesebben vannak 
s=olgá/atban a vonatoknál és 
mind inkább elterjed az egy
személyes vonatkísérő sze
mélyzet. Nem ellentmondás 
ez? 

-A fronton dolgozóknak 
a legnagyobb a felelőssége, 
ezen belül is a legtöbb konf
liktus a jegyvizsgálókat éri. 
Valóban csökkent a személy
zet létszáma, de ezt indokol
j a, hogy csökkent az 
utaslétszám is. Emellett az 
költséggazdálkodás is korlá
tot jelent. 

-Ezt értem, de a be
vételek csökkennek 

akkor is, ha egyetlen 
kalauznő van a vona
ton. Hogyan tudja be
szedni a viteldíjat, ha 
az utasok „erőseb
bek"? 

- Beszedi ő is a 
pénzt, mert járulékos 
intézkedéseket hoz
tunk, itt elsősorban az 
utánfizetési jutalék 
emelésére gondolok. 

Ami pedig a veszélyeztetett 
vonatokat illeti - úgyneve
zett diszkójáratokat -, ezek
re rendőrségi segítséget, ké
rünk, amelyet megkapunk. 
Erről megállapodást kötöt
tünk az ORFK-val. 

- A hároméves megálla
podás lejárta után 1998-ra 
milyen s=ínvona/ú lesz a s=e
mélyfuvaro=ás, ha összeha
sonlítjuk az európai vasutak
kal? 

-Javaslom a francia TGV
vel történő összehasonlítást, 
viszont olyan bizonyosan 
még nem lesz. Komolyra for
dítva a szót, sajnos, az árufu
varozás teljesítményei oly
annyira lecsökkentek, hogy 
az áru és szcmélyszállitás be
vételei közel azonosak. A 
MÁV felső vezetöi látják azt, 
hogy érdemes a személyszál
lításba is invesztálni, mivel 
ez a szakszolgálat nem fene
ketlen kút. Elég, ha csak arra 
gondolok, hogy új lnterCity
kocsiparkja van a MÁV-nak, 
vagy a nemzetközi forgalom 
fizeto1cépes részét is új kocsik
kal tudjuk ellátni. Szeretnénk 
átalakítani a vasút „arculatát" 
is. Kezdetben az állomások 
képét változtatjuk meg -
akár külföldi töke bevonásá
val-, hogy úgy nézzenek ki, 
mint bármely európai állomá
sok. Bővítjük az lnterCity 
hálózatot és ezzel együtt 
megteremtjük az IC-vonatok 
csatlakozását is. Arra is gon
doltunk, hogy megalakítunk 
egy utazásszervező hálózatot, 
akik megkeresik az utasokat. 
1998-ra el kell jutni oda, hogy 
jobb legyen a személyfuva
rozás megítélése. 

TP 

Minisztériumi 
helyzetjelentés 

Mlg jelentős beruház.ások szükségesek a vasút jár
mliállományának korszeriisltéslhez - szögezi le egy 
nem régiben napvilágot látott KHVM által kiszftett 
jelentés. Bár az elmúlt öt lvben mintegy 100 új sr.e
milykocsit, majd 40 mozdonyt is két motorvonatot sze
reztek be, a további modernizálás elengedheteden. A 
mozdonyok közel 40 százaléka 20-30 éves, több mint 
40 százaléka 10-20 ives. A 10 évnll fiatalabbak ará
nya nem iri el a 10 száza/dot, is a fennmaradók mig 
30 évesnil is öregebbek. Ez az arány a szemilykocsi/c 
is a teherkocsik esetében mig rosszabb. 

A vasúti pályák is javlt4sra szorulnak: a hálózat har
llfadán az engedilyer,ett terhe/is alacsony, ami gátolj11 
11 teherkocsik teljes kihasVtál4sáL Az engedilyeutt se
besség alacsony: a 11asútvonalak mindössze 36 s:ávl
lilc4n haladhatnak a s:erelllinyek 100-120 kilométe
res óránkénti sebességgeL A szemilyszál/ftó 11onatok 
átlagos utazási sebessége az elmúlt tiz évben alig 'tlál
t111.ott, nem éri el órán/cint az 50 kilométert sem. Ja-
1111lt 'tliszont a tehervonatok ádagos sebessége, 11% utób
bi dz évben 30 százalék/cal nőtt. A kihjorgalmú 1111slÍti 
pályának megkür.elltően 30 s:ávllék11 több llfint 30 ms, 

s emiatt kell ideiglenes és tJUandó sebeaégkor/4tovl
sok rontják a vasút 'tlersenyképességét. 
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A' letisztullibá1öldal már nem messianisztikus, nem világ
bo1dogftó tdnekar, haQeJD reilis politikai enS. amely két>e!s 
vála$zt adni a mai p,óblémákra, amely nélkül nincs társadalmi 
haladh. A mail>áloldali &tékrend nem folytatója a pártállami 
baloldaliságnak, bár akkor is voltak értékek, de az már hték
rend volt Olyan, amely a szabádságot alárendelte a közjól'!
nek, a demoktéciát a 1é6iösség szabadságának. Az államszoci
alizmust nem az itul6s buktatta meg, hanem belső ellentmon
dásai ntiatt omlott össze. Szellemi potenciáját-a szabadság 
korl6toiűa miatt - nem tudta kihasználni, fejlódó- és ver
senyképességében lemaradt. Ez sajátos kitérés volt a b�lolda
liság szempontjab61. Olyan történelmi kisérletnek tekmthet
jük, ame1yet bfrálni kell, de megtagadni nem. Az elkerütend<'i 
célok és törekvések tekintetében fontos tanulságokkal szol
gál. 

Az e16ad6 ezutáp felvázolta a szociáldemokrácia értékrend
jét, amelynek-véleménye szerint-öt tartópillére van. Ez.c:k 
a következ<'ik: 1 .  Nem külön-külön, hanem komplexen fogJa 
fel a társadalom olyan nagy területeit, mint a gudaság, a kul
túra, az élethelyzet. 2. A szociáldemokrácia nem rendelkezik 
saját gadasági elmélettel, a modern közgazdaság-tudomány
ból táplálkozik, nyitott a közgazdaság értékeire. Figye�et 
fordft a kritikai marxizmusra, a monetarizmus egyes elemell'C, 
ugyanakkor elveti a széls6séges megoldásokat 3. A társadal
mat rétegezettségében - munkások, parasztok, értelmis_égi
ek, vállalkozók, tulajdonosok - fogJa fel, ezek érdekemek 
összehangolására törekszik az !lku!'?lya_matok komprom� 
maival. 4. Társadalmi egyensuly, Jolét1 társadalom, szoc1áhs 
érzékenység. A kelet-európai zavarok oka az a nehézség, mi
ként lehet összeegyeztetni a rendszerváltást a szociáldemok
rácia értékrendjével? Nem igaz az, hogy nálunk „koraérett" 
volt a $ZOCiális rendszer. A jóléti állam célját nem szabad fel
adni. Ne menjünk át védekei6 poziciPbL J;i 'l�nt�m je
lenti azt, hogy minden, változatlanul hagyjunk. Ai!let vllte>-' 
zásaival együtt módosulnia kell a szociális ellátás rendszeré
nek is. S. Tökehatékonyság, termelékenységem�lkedés. N�m 
folytathatunk tökeellenességet. Elfogadhatatlan a telJes 
államtalanítás is. Szabad piacgazdaság, szabad verseny és ál
lami szabályozás együtt -megfelelő arányokban. Az egyen
lőtlenség azonban nem növekedhet egy bizonyos határon túl. 

A baloldaliság egyszersmind a kívánatos módszer megvá
lasztása is - hangsúlyozta az előadó. -Az organikus feji� 
dés előmozdítása-ez a szociáldemokrata módszer fó jellem
z6je. Nem túl gyors ütemet diktálni a célok elérésében. A radi
kális megoldások csak kivételes esetekben fogadhatók el. A 
radikális liberalizmus is káros. Miután mi tágra nyitottuk pia
cunlcat, a nyugati piacok zárva maradtak el<'ittünk. A töke be
jövetele tiasznos még akkor is, ha előnyeivel együtt megjele
nik a munkanélküliség, felszöknek az árak. A válság kénysze
re a radikalizmus felé terel- erröl tanúskodnak a sztrájkok, a 
tüntetések-, de a radikalizmussal 6vato$1n kell bánni még 
akkor is, ha tudjuk, a radi}(alizmus nem kiiktatható, az avant
gárdnak van pozitív szerepe. 

Belépés !IZ Európai Unióba pozitív cél - erősítette meg 
Nyers Rezs6. -Nem helyeselhet6 azonban ennek erőltetése. 
A siets6g,..-lpe indokolt és �.ha a &Yoa bel� 
sel együtt� t4mogatht kapűnk-�144Ul a ..,...,.._ 
lokhot.; a �plokhbz hasonlóan. 

MitjeltJitt-�lf>'dál� ell� 6J p aa..iolQban? -
--fot•�•ettdn kö�átfo)ltililí.lltérbet, 
� t&p-möiidta. Malip: a baloldali'Wkrend. 
tó � � � tea1ít&xonnány-

te1r._."" .. ;;..."""" . a par1a. 
�.-•�•�� la-
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A ll)'llgdfjreform vimat6 lratialnak elemzése manaps6taz egytk lepktulfsab'b kWletl problém� kW t-.t� 
,.._a\lSZszombathelytterildlbizottaip11111nkaüléien lat,tirrJ"i1;fdl•= 1 ���_;:.11 k.',wseNlt. A tanicskoútoa résztNevak a n,upijblztositú MAY. 1aoajj •��:'f;,-,,..·r:;H, 

•-�--e • .._ ... .., 
ziíik .aténwfrilnal ktlrt6ezqi�-----�k. 

Németh Ilona 
Az eszmecsere vezet6jének, 
Németh lloninak neve, im
m6ron 45 esztendei sza"-
szervezeti p61yafutása foly
t6n, lsmerisen cseng a régl-
6ban. A területi bizotts6g 
nyugdíjas szervez6}ekéat, a 
VSZ. valamint az OT � vi
lasztminyainak tagjaként 
napjainkban Is aktfv érdek
képviseleti munkit végez. 
Az értekezlet kapcún u el
múlt évtizedek és napjaink 
történéseiről beszélgettünk 
a MÁV-szolgilattól m6r ti
zenegy esztendeje nyugállo
minyba vonult pénzügyi 
szakemberrel. 

.sn- Pá.�diUtJt miérJ 
é1111M1R.Íl/lamva,s�t wí-: 
las�l!>Jt4...IN4nlwhelyéiil-1 

Döntésemben egyrészt a 
családi hagyományörzés ját
szott szerepet, hisz édesapám 
a pályafenntartás területén 
dolgozott, s három testvérem 
közül kettő szintén a MÁV 
kötelékébe tartozik. Másrész
ről pedig 19S0-ben Zalaeger
szegen kevés mun,kalehet� 
stg adódott. Szerencsére az 
első jelentkezésem sikerrel 
járt, s augusztusban a l'Onta
rási fónökség segédhivaralá
ban megkezdhettem a mun
kát. A szakszolgálaton belül 
az összes ügyintézöi fcladat
kö{t megismerhettem, majd 
hét év múltán s:ámviteli ve
zetóvé neveztek ki. Ez a be
Qsztásom 1970-ig tartott, 
amikor Smmbathelyre kerül
vén, az igazgatóság pé� 
o.ztályánat vontatási el� 
� tettem. Mint derült ég .. 
� a villámcsap� ógy ért a 
M,6ris 1976-ban a �vi
teli f6nöWg va.et6i poszt„ 
j6ra. A külszotgálitnál szer
* �1ataimna1t • a. 

lyött nqy hásznit vettem. A 
�k 61iilmegb� s 
j6lf�tollégüállta 

,�
!fX�nd
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im�Í'�tár-
��,. élet folyt 

a· ���fflt: tek mn}'ei �násakóíl, 
1962-béri a szctvezet rársa
dtúo,nbi::tosltási tanácsának 
vezetisét vállaltam fel. Emel
lett a nómo:galom területén 
is tevékenykedtem. Két évti
zeden át a VSZ lcö:ponri ve:e
t6ségének. s az elnökség mel
lett müködó választmány tag
jaként mélyen megismerhet
tem � dolgozók érdekvédel
mének lehetöségeit. A hetve
nes évektöl pedig a TB társa
dalombiztosítási tago:Má
nak feladataiból is kivettem 
a részem. Kezdetben a szer„ 
vezet tagjaként, majd kés<'ibb 
vezetőjeként Mindennapja
imban a hivatali munka és a 
társadalmi megb(zatások 
összekapcsolódtak, s egya
dnt fontos szerepet töltöttek 
be. 

-A szolgálati vaetói és az 
érdekképviselet/ funkciók 
egyidejú ellátása okozott-e 
töréspontokat? 

Ezen k6t tev6kenységi kor 
nem állt ellentétben egymás
sal, ütközőzónát soha nem 
tapasztaltam. Söt, úgy érez
tem, hogy ezáltal munkatár
S&Qll�m4ra,�b fel
térdeket tudtam �tcni. 
Egy momentun;t kivételével. 
Máig fájlalom, hogy a főnök
ség külszolgálati státusza 
miatt, a kollegák erkölcsi és 
anyagi elismerése nem érde
meik szerint alakult. Bár so
kat harcoltam a helyzet meg
változtatásáért, de eredmény
telenül. 

- Napjainkban a nyugdí
jasok gondjaival foglalkoz
va, milyennek látja életkörül
ményeiket? Mi aggasztja 
öket a legsúlyosabban? 

Tagjaink a nyugdfj mérté
kével a legelégedetlenebbek. 
A hatvan százalékot is meg
haladja azon hajdani vasuta
sok aránya, akiknek havonta 
1 S ezer forint alatti összegek
bcSl kell megélniük. Méltá
nyossági alapon ugyan kérel
mezhetcS emel!ÓS, de annak 
nagysága sem IZámottev6. 

AVSZ ali,bdl 
sel, velatt&int inU� 
lés 
gítséget nyúJtarú u 
nyugdijrendszer átalakf tásá
nak terve félelemmel tölti el 
az embereket Az ittand6'tr
emel6sek folytán ,nélkül is 
veszélybe kerülhet a megél
hetésük. A munkanélküliség 
virágzása idején a korhatár 
emelése e/hibázott koncepció. 
Az idős korosztály egy része 
már szinte nyomorog, mfg a 
.,tehetösebbek" gyermekei
ket kénytelenek támogatni, 
hisz közülük is sok az állás
talan. A meglév<'i rendszerről 
csupán a méltánytalanul hoz
záragasztott szociális juttatá
sokat kellene lefaragni, s 
azoknak az állami költségve
tésben fedezetet találni. Sze
rencsés volna, ha a nyug-el
látás csak a munkával szerzett 
jogon alapulna. 

' . -Közel öt évtir.ed küzdel
mére visszatekintve nem saj-

nálja ma temérdek 
lyet társadalmi re. 
ként az érdekvédelem 
tén feláldozott? 

Szeretem az ember 
örömet okoz, ha prob 
megoldúában seg(tb� 
csupán a gondok egy kis 
letének rendezéséhez 
jállllhattam, már megérte 
gigjámi ezt az utat. Saj 
mai világunkban egyre k 
sebben éreznek elhivato 
got-ahhoz, hogy a körül" 
él<'ik sorsának jobbftása 
kében többletmunkát váll 
janak. Elégedetten nyu 
hatom, hogy pályafutásc� 
erkölcsi elismerés övezte. 
oklevelek és kitüntet6s 
mellett a Munka Érdem 
ezüst fokozatát is átvehe 
Ezek a pillanatok erósf 
meg bennem a hitet, hog 
munkámmal a lcözösség énle,; 
lreit szolgálom, s teszem azt a 
jövőben is. 

Nők a „munkaerőpiacon 
Szemléletriltozúra van szükség ahhoz, hogy csikkenjen 
dolgoz6 nőlt iltalAnos túlterheltsége. A túlterheltség a ri 
lalkozó nőlt klrében a lqmap„bb szinti, a kiriikben � 
zett �t6sokb61 ldclerQI: miklzben napjuk tulnyom6 
szébea rillalkoúsuWI foglalkoznak, otthon a hizlm•ka 
háromnegyedét Is őlt végzik, mégpedig küls6 segítség nél,,; 
küL 

Egy felmérésből kiderült: az elmúlt öt évben a 15-S4 éves 
nók között megduplázódott, 22,8-ról 44,2 százalékra nőtt azok 
aránya, akik szociális ellátásból élnek vagy eltartottak. E kor
csoportban a foglalkoztatottság drasztikusan, 77 százalékról 
56 százalékra csökkent. A teljes nói népességen belül pedig 
45-ról 32 száza(ékra apadt a foglalkoztatottak aránya. 

B4r a n6k munkaerópiaci helyzete viszonylag kedvez&. 
ben alakult, mint a férfiaké, mert a munkahe/ymegtanó képa
ségük jobb, ez az el<'iny azonban a munkavégzés során, a fog• 
lalkoztatás körülményeit tekintve visszájára fordul. Ha egy
szer munkan6lkülivé válnak, elhelyezkedési esélyeik már 
rosszabbak. mint férfi társaiké. 

A kutatásokból kitűnik az is, hogy a vállalkozó n6k egy 
része kényszervállalkozó. Fő cél az anyagi biztonság megte
remt� a csal6d életszfnvonalának szinten tartása, ez valójá.: 
ban önfoglalkoztatás. A2. elmúlt időszakban a közgondolko,, 
dás konzervatfv irányba fordult: úgy túnik, a n6k felada 
elsődlegesen a gyenneknevelést tartják. Ez azonban csak óbk 
jok szintjén van fgy. 

Tov6bbra is a kétkeres<'is családmodell érvényesül, mivel 
caa1'dok gazdasági helyzete nem teszi lehet6vé, hogy az 
anya otthon maradjon. 
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100 ESZTENDŐS 

A Haladás férfikar 
Jubileumi kiállítás nyílt 
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„ 150 éves a vasút - 100 éves a Haladás Férfikar" címmel 
Szombathelyen a Haladás Művelődési Ház nagytermében nyílt 
meg az a kiállítás, mely az ország egyik legpatinásabb kórusá
nak történetét eleveníti fel, tisztelegve a végigjárt út dicsősé
ges pillanatai előtt. 

A jubileumi rendezvény támogatói között épp úgy megta
lálható a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a város Polgár
mesteri Hivatala, mint a Vasutasok Országos Közművelődési 
Egyesülete és a MÁV Járműjavító Kft. 

,.Egy ország zenekultúráját nem egyes zenészek csinálják, 
hanem az egész nép. Minden ország zeneszerzése, ha eredeti, a 
maga népe dalain alapul. Ezért kell azokat állandóan figyel
ni, tanulni, énekelni" - olvasható a tárlat vitrinében fellelhe
tő kézírás által közvetítve. A sorokat Kodály 7,o/tán 1957 jú
niusában vetette papírra, egy országos kórustalálkozó kap
csán. 

,,Királydijas MÁV Haladás férfi énekkar 1938. Székesfehér
vár" - Arany és Kormányzódíjas MÁV Haladás férfi énekkar 
1930. Budapest" - ,,Egri Országos Dalverseny III. csoport, 
első díj, 1907. augusztus 15-18.". 

f zelítő a száz év folyamán énekkarnak, kórusnak, dal és ön
képző egyletnek, dalkömek ... egyaránt nevezett, de a hagyo
mányokat töretlenül továbbvivő társulatok fényképei alatt 
megjelenő feliratokon. A megsárgult fotók mellett a látogatók 
oklevelek, emléklapok, érmek, serlegek, plakettek, selyem
szalagok tömkelegével találkozhatnak. De a hajdani pénztár
könyvek gyöngybetűs sorai, a régi újságcilclcek és egyéb doku
mentumok is a közeli, s távoli évtizedekbe kalauzolják az 
érdeklődőket, miközben egy polgári életvitel szellemiségé
nek légköre sugárzik az emléktárgyakról. 

Az ünnepi hangulat fokozása gyanánt, a tárlat megnyitását 
követő estén, a város Bartók Termében, a Haladás Férfikar 
tiszteletére rendezett hangversenyen csendültek fel az egyk:o
ri dallamok. Az ajkai Borostyán Férfikar, a kőszegi MÁV Di
ákotthon Gyermekkórusa, a szombathelyi Madrigálkórus és a 
tapolcai Batsányi Kórus köszöntötte a centenáriumát ünneplő 
férfikar mai dalosait, akik remélhetőleg egy újabb száz eszten
dőre elegendő lelkesedéssel viszik tovább a stafétabotot. 

-ódri-
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VASUTASKUL TURA 

A ,,Macskás no'' alkotója 
- Reflektorfényben M. Kováts Ibolya festómúvész-

A Nemzetközi Vasutas Képz6m0vészeti pályhat harmadik helyezettje , M. Kovits Ibolya szombathelyi fest6mMsz, Macs
kás n6 cím(i képével olyan sikert aratott, hogy a MAV Vezérigazgatójának különdíját is elnyerte. 
„Kisgyermeknek éreztem 
magam és a könnyeimmel 
küszködtem, amikor meg
láttam a kiállításon képemet 
a többi nagyszer(i alkotás 
között. De sírni nem mertem, 
mosolyogni viszont nem tud
tam a meghatottságtól. Kü
lön öröm számomra, hogy 
az európai megmérettetés
ben a magyarok nem szé
gyenkeztek'' -mesélt élmé
nyei ről a nyugdíjas óvón6, 
aki május 24-én kétszeresen 
ünnepelhetett. A budapesti 
díjátadást követő délután, 
Szombathelyen, az Oladi 
Művelódési Központban ta
nítványaival közös tárlata 
várta. 

Ibolya a szombathelyi köz
gazdasági technikum mező
gazdasági és ipari tagozatán 
érettségizett, majd a Képző
művészeti, valamint a Tanár
képző Főiskolák felvételi kö
vetelményeinek egyaránt 
megfelelt. Választásra még
sem adott a sors lehetőséget, 
mivel édesapja korai kény
szernyugdíjaztatása a család 
anyagi helyzetét megingatta. 
Az óvónői pályát választot
ta, s munka mellett diplomát 

is szerzett. A múvészet iránti 
rajongás azonban végigkísér
te mindennapjait. �esterének 
Radnóti Kovács Arpádot te
kinti, akinek szabadiskolájá
ban kezdődött pályafutása. 

Tavaly decemberben, 36 
esztendei óvónői múltat 
maga mögött hagyva vonult 
nyugdíjba, de a gyerekektól 
nem vált el, hisz hetente há
rom alkalommal visszajár 
Perenyére, s a helyi Művész
kör foglalkozásait vezeti. 

A művésznő másik ottho
na a VSZ Haladás Múvelódé
si Há=a, ahol csütörtökön
ként a Munkácsy Mihály Mú
vés=kör találkozói zajlanak. 
A 10 fős csoportban felnőt
tek és gyerekek egyaránt 

megismerkedhetnek a festé
szet fortélyaival. Tanítómes
terük tagja az Országos Sza
bad Képző és Jparmúvészeti 
Szövetségnek, a Múvészbará
tok Körének, továbbá a Vasi 
Stúdiónak. A képzőművésze
tet kedvelők rengeteg egyéni 
és közös tárlaton csodálhat
ták meg álomszerű színeit, 
formáit. Festményei előtt el
merengve egy nyugalmat, 
szeretetet, harmóniát árasztó 
világ tárul a nézelődő elé. 

Tanftv6nyi rajongó lelkese
déssel kalauzolták végig is
mer6sciket, rokonaikat a kö
zös kiállítás megnyitása előtt. 
Saját allcotásaikon ldvül nagy 
büszkeséggel mutatták meg, 
hogy Ibi néni milyen gyönyö
rű képeket tud festeni. 

Hajdani óvó nénijük nem
csak a képi mcgjclcnftés tu
dományára okitja 6kct, dc 
meséket is ír és előad nelcilc. 
Az állatok életér6I szóló ta
nulságos történetek hatása 
cselekedeteikben tükröző
dik: a perenyei gyerekek 
imádják és óvják az élőlénye
ket, a hangyától a nagyobb 

GRATULÁLUNK! 

testű állatokig. S hogy miért 
csodálatos fest6múvészként 
élni? - crr61 M. Kováts Ibo
lya fgy vélekedik: ,. Mindent 
megtaláltam benne, ami lé
nyeges. 

A kompozíció érzék, fantá
zia, mese, élet, szépség, sze
retet és öröm ötvözete. Aki 
képes elócsalogatni, annak a 
színek egy káprázatos at
moszférát tudnak teremteni. 
Amikor a magam által vará
zsolt álomvilágba merülök, 
mindent elfelejtek, s megszű
nik a lcülvilág. Akkor csupán 
az érzéseim uralkodnak és ez 
nagy boldogság." -ódri-

Díj azottj aink 
A Magyar Vasutas legutóbbi számában megírtuk: a 

Nemzetközi Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület, a 
FISAIC a magyar vasút 150. évfordulója alkalmából ha
zánkban rendezte meg soros kiállítását. A 21. Nemzetközi 
Vasutas Képzőművészeti kiállításnak óriási sikere volt a 
Szakszervezetek Fővárosi Művelődési Házában. Most
igéretünkhöz hiven - nyilvánosságra hozzuk a díjazott 
magyar vasutas képzőművészek névsorát. 
A. kategória (olaj, acryl, tempera festészet) 

2. díj Makai Gyula, Portré 
3. díj M. Kováts Ibolya, Macskás nő 
9. Füredi Tóth Mihály, Debrecen állomás esti fényei 

B. kategória (aquarell, guach� vegyestechnika) 
1. díj Soltész Kálmánné, uszi színek 
7. díj Tóth Szilvia, Kisfiú 
9. díj Tárnok Róbert, Képíró 

C. kategória (grafika) 
l .díj Szél Viola, Cannina Burana 
7 .díj Bihari Miklós, Sárkányok 

D. kategória (plasztika) 
• 3. díj Katus György, Nimpha 

MAV Rt. Vezérigazgatói Különdíj 
M. Kováts Mária, Macskás nő 
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TÁJÍKOZÓDÁSI CSAPATVERSENY A BÜKKBEN 

Azimutkupa 
A harmadik Azimut Kupa 

tájékozódási csapatversenyt 
- a ISO éves a magyar vas
út jubileumi rendezvényso
rozat részeként - a Bükk
hegységben rendezte meg a 
miskolci Vasutasok Vörös
marty Művelődési Ház Ter
mészetjáró Baráti Köre és a 
Vasutasok Természetjáró 
Szövetsége. A hollóstetői he
gyi kempingben dr. Dudás 
József, a MA V Rt. Miskolci 
Üzletigazgatóságának igaz
gatója és Szabóné Nagy Ju
lianna, a Vörösmarty MOve
lódési Ház igazgatója nyitot
ta meg az immár hagyomá
nyosnak nevezhet6 sportren
dezvényt. 

Miskolciakon kfrü/ Tokaj
ból. Ka=incbarcikáról, Deb
recenböl, Tis=aújl'árosból is 
érkeztek természetjárók. A 
kísérőkkel és vendégekkel 
együtt mintegy kétszázan vet
tek részt a versenyen. A ver
senybíróság - S=ilvásy Dé
nes elnök és Kovács Lás=ló 
titkár vezetésével � a „Hol
lós-hegyek" térképen tervez
te meg a nehéz, színvonalas 
pályákat. Szamosi Csaba és 
Gál Krisztina bemérők és 
Majorcsik József ellenőrző 
biró precízen dolgozott, mert 
semmiféle kifogás nem merült 
fel, óvás nem történt 

A légvonalban 9,5 kilomé
ter hosszú, 650 méter szint
különbségű felnőtt pályán 15 
csapat indult 2-4 fós létszám
mal. A 15 ellenőrző ponton 
kívül távolságfésű, kötelező 
útvonal, időmérő állomások 
és tévesztőbóják is nehezítet
ték a dolgukat. A 11 ifjúsági 
csapat 7 és fél kilométeres 400 

méter szintkülönbségű, szin
tén 15 pontos pályát kapott a 
talpa alá, de külön nehezítő 
feladatok nélkül. Talán, emi
att alakult úgy a sorrend, hogy 
az első három hely sorsa az 

ifiknél helyosztóval, elméle
ti fel adatok megoldása révén 
dőlt el. 

A kellemes idóben verseny
ző tennészetjárókat a célban 
finom gulyással vendégelték 
meg. Miután Czina Tivadar 
értékelőbir6 is elvégezte a 
munkáját, következett az 
eredényhirdetés. A díjakat 
Rigó 7-oltán, a MÁV Rt. ve
zérigazgatója, a Vasutas Ter
mészetjáró Szövetség elnöke, 
dr. Dudás Jó=sef igazgató és 
Molnár Csaba, a VOKE ügy
vezető elnöke adta át a dobo
gósoknak. 

A felnőtteknél a Miskolci 
VSC (Nagy-Szabó-Dóczé
Fucker) győzött a Miskolci 
Elektromos IV. (Borbély-

Vida) és a Miskolci Elektro
mos III. (Várszegi-Kazai K.
Kazai N.) csapatai előtt. 

Az ifjúságiaknál az elméle
ti helyosztót követően a k� 
vetkező sorrend alakult ki: l .  
Szemere Bertalan Középisko
la, Miskolc (Propcsik-Tóth), 
2. Kazincbarcikai TE 
(Garadnai-Kiss-Fodor E.

Fodor Cs.), 3. Kilián György 
Gimnázium, Miskolc (Makai
Kottman-Molnár). 

A hannadik Azimut Kupa 
kitűzőjét valamennyi részve
vő megkapta. A verseny sike
rét a rendezők szakmai felké
szültségén és lelkesedésén 
kívül a támogatók serege biz
tosította: Server Számítás
technikai Kft., B-A-Z. Me
gyei Tennészetjáró Szövet
ség, Csavar- és Húzottáru Rt., 
Mozdonyvezetők Szakszer
vezete, Vasutasok Szakszer
vezete Miskolci Területi Bi
zottsága, Vontatási Főnök
ség, Vasutas Országos Köz
művelődési és Szabadidő 
Egyesület, Vasúti Dolgozók 
Szakszervezete Miskolc, 
Vasutasok Szakszervezete 
Miskolc, Tiszai Pályaudvar, 
Postabank Rt., MÁV Rt. Űz
leti gazga tósága Miskolc, 
Tiszavas Kft. Köszönet érte! 

Kovács A. Gábor 

A kezdetek 
Rejtvényünk vastagon szedett soraiban (vfzsz.:1., 38. és 48.) a Vasúti Munkások Országos 

Szövetségének 1906. május 6-án tartott alakuló közgyfflése három tisztségvisel6jinek 
nevét fejthetik meg. 

Vízszintesek: 1. A közgy(Ilés által 
megválasztott pénztáros. 10. Finom 
szerkezetek orvosa. 11. Német folyó. 
12. Lakodalom. 14. Cári népképvise
leti testület volt. IS. Ady írói álneve. 
16. Műtétet végez. 18. Olasz színész 
(Terence). 20. Enekesnő, John Lennon ------
özvegye (Yoko). 21. Angol női név. 
24. YD. 26. Fülöp-szigeteki főváros. 
29. Átnyújt. 31. Ropogósra sütött. 33. 1------1---+--, 
Kálium és rádiwn. 36. Orosz város a 
hasonló nevú tenger partján. 38. A Szö
vetség titkára (Károly). 41. Meny
asszony. 42. A latinok szerelemistene. 
43. Orrjelz6. 4S. Dél-amerikai őslakó. 
47 .... Blau; Galambos Erzsi cimszere
pe. 48. A VMOSZ elnöke volt. 

Függőlegesek: 1. Puha, göndör szá- 1--_., __ 
lak tömege. 2. Pedagógus díjazása le
het. 3. Becsületsértő, hazug állítás. 4. 
Kollektív sz.crzódés, röv. S. Az izmokat t---+--+--
a csonthoz rögzítő rostos képződmény. 
6. Francia regényíró (André, 1869- --------
1951 ). 7. Szóösszetételek előtagjaként 
jelentése: ideg, idegi. 8. Cselszövés. 9. t----+--+---+--
Kiábránduló. 13. Zeusz kedvese a gö
rög mitológiában. 17. Olasz folyó. 19. 
Német helység. 22. Az ismeretlen név
betűi. 23 .... iacta est; a.m.: A kocka cl 
van vetve. 2S. Mindenestül, összesen. ,_____._� _ _._ _ _.__..____....___,__....._ _ _.____, 
27. Papírra vet. 28. Gyomlál. 30. Tragi
kus. 32. Rendszerbe iktató. 34. A vég
zet. 3S. Számnév. 37. F óvárosi sport
klub. 39. Zavaros, zúrös. 40. YF. 44.Sza
bolcs-Szatmár-Bcreg megyei helység. 
46. Minisztériumunk névbctúi. 

Kész(tette: Kis Tóth Marianna 

Megfejtés 
Elóz6 rejtvény megfejtése: 
Európai közlekedési miniszterek konferenciája. 





LEVÉLVÁLTÁS 
EXKLUZÍV INTERJÚK, KITÜNTETETTEKKEL 

A miniszterelnök támogatását kértük 
„Elői:e kell „Rangot jelent 

k··1 . " 'l kt I • " mene u 01... na un anu 01 ... A vasútegészségügy sorskérdése 
/lom Gyula miniszterelnökhöz levélben fordult kéréssel dr. Márkus Imre, a 

Vasutasok Szakszervezete elnöke. A vasutasok számára ugyanis elfogadhatat
lan, hogy a vasúti egészségügyi szolgálat speciális ellátási kötelezettségét a meg
születö törvények ne vegyék figyelembe. A támogatást kérö levélre a minisz
terelnök válaszolt, amelyet a Magyar Vasutas nyilvánosságra hoz. 

,, Tisztelt Elnök Úr! 
A= egés=ségiigyi ellátási kötelezettségről és a területi ellátási normatívákról s=óló 

törvényjavaslatban a vasútegészségügy hely=etét érintő rész esetleges módosításával 
kapcsolatos jel=ését kös=önöm. Ezzel öss=efoggésben tájéko=tatom a"ól, hogy a= 
Ors=ággyűlés június 2 7-ei iiiésén, a módosító javaslatokról történő szava=ástor, a 
Kormány képl'iselője a=on jm•aslatok e/fogadcísát támogatja, ame(vek a MA V Rt. 
speciális ellátási kötele=ettségének szabályo=ását a BM-, HM inté=ményekkel a=onos 
módon tartja s=ükségesnek. " Horn Gyula sk. 

A magyar vasúti közlekedés 150 éves 
évfordulója alkalmából, a miniszter
elnök előterjesztésére, a Magyar Köz
társaság elnöke a vasúti közlekedés 
érdekében végzett kiemelkedö tevé
kenysége eli.smeréseként a Magyar 
Köztársasági Erdemrend Kiskeresztje ki
tünt�tést adományozta Rigó Zoltánnak, 
a MA V Rt. vezérigazgatójának. A vezér
igazgató, az évforduló alkalmából - a 
Vasutasok Szakszervezete megkeresésére 
- válaszolt a Magyar Vasutas szerkesz
töinek kérdéseire. 

Óriási sikert hozott a Vasutas Zeneis
kolának.a Thália színházban bemutatott 
produkciója: a FAME (Hírnév) címü 
musical. Az előadás producere, segítöjc, 
megvalósítója Pál Gábor zeneiskola igaz
gató. A közlekedési, hírközlési, és vízügyi 
miniszter a közelmúltban kiemelkedő 
színvonalú szakmai munkája elismeré
seként Baross Gábor díjat adományo
zott Pál Gábornak. A Magyar Vasutas 
a musical létrejöttének „kulisszatitkai
ról" és az iskola élctéröl kérdezte az igaz
gatót. Július 3-án az Országgyűlés a törvényjavaslatot akonnány előterjesztése alapján elfogadta. (lrásunk a 3. oldalo11 található) (Az interjú lapunk 11. oldalán olvasható.) 
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150 ÉVES A MAGYAR VASÚT 

A kismozdony nagy napja 

A magyar vasút fennállásának 150. évfordulója alkalmából július 15-én különvonat tette 
meg a Budapest-Vác közötti távolságot. (Képriportunkat az 5. oldalon találhatják) 

MAGYAR VASÚT 
A 291-�s gőzmozdony az elmúlt éjszaka nyugtalanul pi

hent az Eszaki Fűtőházban. A napi vizsgára érkező nagy, 
fiatal testvérek most is úgy húztak el mellette, mint más
kor. Ügyet sem vetettek a 126 éves összetöpörödött sze
nes-szerkocsis matu�sálemre. De, majd holnap. Holnap min
den másként lesz. Ujra főszerepet kap az öreg mozdony, 
majd mindenki őt csodálja. Sőt, még azt is beszélik, hogy 
az államfő lesz a masiniszta, és a kocsikban miniszterek és 
államtitkárok utaznak majd ... 

ÉV EURÓPÁBAN 
1846-1996 

Másnap már korán reggel felfűtötték a 291-es kazánját. A 
tűz vidáman lobogott a gyomrában. A kis gőzös úgy érezte, 
hogy most akár egy 1 OOO tonnás orosz szerelvényt is el bírna 
húzni. Bent állt a tizedik vágányon, ahonnan valamikor a 
nagy K-menetek indultak. Az előfutár-szerelvény az egy
kori Kádár-vonat motorkocsijából állt. A szomszédos vá
gányra érkezett egy „Gigant", de a 291-es rá sem hederí
tett, csak büszkén nézett előre, mivel jött a menesztő és el
indította Vác felé. 

Kép és szöveg: Tonzor Péter 

. Aktuális 
Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szakszer
vezete elnöke, rendszeresen közreadja az elmúlt hetek 
egy-egy olyan eseményét, amely aktuálisan érinti a szak-
szervezeti tagság érdekeit. 

Az évfordulóho= méltó ünnepségsorozat megrende::é
sével állítottak emléket a magyar vasút 150. születés
napjának a kö=fekedési kormányzat és a MÁV Rt. veze
tői. 

A= e/hang=ott s=ónoklatok s=inte mind megem/ék:e=tek 
a nemzet nagyjairól -S=échenyiről, Barossról -, hi
s=en európai léptékű gondolataik és a vasút iránti elkö
telezettséglik nélkül ma nem ünnepelhetnénk. Kevesebb 
szó esett vis=ont a= ,.egyszerű" emberekről, a=okról a 
vasutasokról, akik s=inte a semmiből hozták létre, épí
tették fel a=t a kö=fekedést forradalmasító új technikát, 
amely a falvakat, a városokat és az országokat össze
kötve sohasem látott fejlődésnek indította a magyar tár
sadalmat és a nemzet gazdaságát. 

Mert hiába a tőke, ha nem lettek volna, nem lennének 
a pálya, a jám1űvek építéséhe=, fenntartásáho= és üze
meltetéséhez s=iikséges szakénelmet megtestesítő vasuta
sok, akik nélkül nincs vasút. 

Nem véletlen, hogy a vasutasnap minden évben a Bu
dapest-Vác kö=ötti vasútvonal megnyitásának napjálur-, 
július 15-hez iga=odik. S=erencsére a másfél évszá=ad 
tis=teletére rendezett iinnepi hetek nem s=orították hát
térbe a 46. Vasutasnapot, ame(vnek gyökerei a s=olgá
latukat keserű verítékkel teljesítő VASUTASOK-ha= 
nvúlnak viss=a. 
· Ez a nap emléket állít a=oknak, akik a= elmúlt másfél 

évs=á=adban, a magyar történelem zivataros kors=akait 
követően, újra és újra he(vreállították a lerombolt és 
tönkretett pá(vákat, hidakat, építményeket vagy jármű
veket. 

Tis=telettel emlékezünk meg ilyenkor nyugdíjasaink
ról. Rájuk hárult a= újjáépítés terhe. A háborúba hur
colt és elesett vasutasok he(vett is állták a sarat: tovább 
adták nekünk a stafétabotot. Hősies munkájukl10= a= erőt, 
hivatástudatból, s a vasút s=eretetéből merítették. A mai 
vasutasoknak kötelessége minde=t megköszönni. 

Az ország vérkeringését helyreállító kollégáinkat a tár
sadalom a mai napig nem kárpótolta. Közülük pedig 
sokan emlékeznek még a::okra a= időkre, amikor rangot 
jelentett vasutasnak lenni. Az ünnepi beszédek a"ól sem 
szóltak, hogy e=t a rangot mielőbb vissza kellene állíta
ni. Úgy go,Ídolom, hogy MÁV Rt.-nél és a tulajdoná
ban lévő ga=dasági társaságokban foglalko=tatolt mai 
munkavállalók társadalmi rangjának viss=aál/ítása el
engedhetetlen feltétele minden további előrelépésnek. 

A= elmúlt évek vasútvonal-be=árási tervei és az elle
nük s=erve=ett sikeres fellépés a=t a kérdést is felveti: 
lenne-e s=á=ötvenéves a vasút érdel...-védelem nélkül? A 
válas= egyértelmű: nem! 

A jöl'Ő érdekében minden generációnak ho==á kell ten
ni a maga építőkövét a= öreg vasút falához. Ebben rej
lik a ma s=olgálatot teljesítő vasutasok felelőssége. A 
gyermekeink jövőjéért össze kel/fognunk. hogy majd egy
s=er úgy emlékezzenek ránk, mint akik megalapoztuk a 
jövő évezred vasútját. 

A Vasutasok Szakszervezete nevében ehhez kívánok 
minden aktív és nyugdíjas 

� kollégánknak erőt, egészsé-

I � h 
get és a maiaknál sokkal 
kevesebb gondot a hétkö=- 1 
napokra. 

�TÜV� 
'@�� ISO 9002 

MÁV VASJÁRMŰ 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

Szombathely, Szövő u. 85. Tel./fax: (94) 313-313 Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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F DIPLOMAOSZTÓ dl�--
,, 

SZEMTOL SZEMBE 

Vasúti tisztavatás 
A vasút megújulása elképzelhetetlen magasan képzett v�s
úti szakemberek nélkül -hangsúlyozta Rigó Zoltán, a MA V 
Rt. vezérigazgatója, a Baross Gábor Oktatási Központ vég
zett hallgatóinak diplomaosztó ünnepségén, Budapesten. A 
diplomaosztó keretében az idén összesen 131 vasúti tisztet 
avattak. 

A vasúti oktatás fejlesztése érdekében Viwítkö=lekedési 
Akadémia létreho=ását terve=ik, amely vállalati kereteken be
lül nyújt majd felsőfokú képesítést. 

Az eseményen jelenlévő Lat= Károly közlekedési miniszter 
kifejtette: az elmúlt éyekbcn megtett lépések lehetőséget te
remtettek a Magyar Allamvasutak továbbfejlődésére. A= el
múlt két évben stabili=álódott a vasút helv=ete a 100 milliárd 
forintos nagyságrcndü adósságelengedés· nyomán. A stabili
zációs politika helyességét igazolták a közelmúltban Buda
pesten tartott Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciá
ján az EU részéről megfogalmazott irányelvek. Ezek szerint 
ugyanis ,íjra kell go11dol11i a vasút-kö=út vis=onyát. A fenn
tartható fejlődés érdekében pedig növelni kell a szállításban a 
vasút szerepét. 

Munkahelyi életbiztosítás 
A helyszíni-állítású váltók kezelőire is kite1jesztik 

A Vasutasok Szakszen·czete közbcnj,írására, az előzete
sen a sajtóban napvilágot látott híradásoktól eltérően 
nemcsak a mozdonnczetőkre, hanem 17.433 fokozottan 
veszélyeztetett koliégánkra kötött életl.JiJ:tosítást a Ma
gyar Allamvasutak a Hungária Biztosítóval. A július el
sején aláírt V ARIA csoportos-személybiJ:tosítási szerző
dés egyes szakmákra vonatkozik, s nem személyekre. 

A biztosító a biztosított munkavállaló halála esetén 
250.000 ezer, m íg  100 százalékos rokkanttá válásakor 1 
millió forintot fizet. Baleseti eredetű kórházi ápolás ese
tén - legfeljebb négy alkalommal - 16 ezer forint egy
szeri térítésre jogosult a biztosított. 

Megtudtuk: a biztosítást a közeljövőben valamennyi a 
vasúttársaságnál foglalkoztatott munkavállalóra ki akar
ják terjeszteni, ezért a VSZ által a MÁV Rt. előzetes tájé
koztatójára adott véleményben külön hangsúlyozott TVG 
vezetők is majd ebbe a körbe tartoznak. 

A Magyar Vasutas felvetésére a helyszíni-állítású vál
tók kezelőinek elsők közötti biztosítását Rigó Zoltán jo
gosnak ítélte és esetükben soron kívüli intézkedésről tett 
nyilatkozatot. 

GYŐR-SOPRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

SOPRON LOGISZTIKAI KÖZPONT 
� SZOLGA.LTATA,SAI 

• RO-LA-vonatok napi négy alkalommal 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

e HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon naponta 
Magyarország teríiletén el- és felfuvarozás 

e DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAPEST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

e BALKAN SERVICE 
SOPRON - Tiiriikország, Bulgária, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 

e SOPRON-ROTTERDAM 
Magyarország területén el- és felf uvarozással 

e SOPRON-ZAHONY 
Nyugat-Európa--F ÁK�rszágok ,iszonylat.ában 

További információk: 

GySEV Rt. Vezérigazgatóság 

1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. 
Tel.: 201-1782 

NINCS MESSZE AZ IDŐ, AMIKOR FEJLŐDŐ PÁLYÁRA ÁLLUNK 

,,Előre kell menekülni ... '' 

-- Gyerekkorában álmodol/ a 
vasútról? Gondolt arra. hogy 

mo=donyve=etó les=' 
-A vasútról minden gyerek 

álmodik. A gőzmozdony olyan 
magával ragadó szerkezet, h�gy 
azt mindenki megcsodálja. lgy 
voltam e?.ZCl én is. A későbbiek
ben azonban nem gondoltam arra, 
hogy vasutas leszek. Gépésztech
nikumban, gépgyártó szakon vé
geztem, teljesen véletlenül kerül
tem a vnsúthoz. Az egyetemen a 
közlekedésmérnöki kart véletlen
szerűen választottan1 ki. A vasút
ha késcibb sz.crettem bele ... 

-- llol ke::dte? 
�-Nyíregyházán, a filtöházban. 
-A lipcsőfokokntmindbejárta? 
-Nem egészen. Azon a lép-

csősoron mentem végig, ahol a 
gépészek járnak. Három moz
donyvezctöi vizsga , a nagy for
galmi vi�ga után reszortos lettem, 
maid J...iilönböz.ö fokozatok jöttek: 
a fütöhá7ban, a vontatásnál, a gé
pészeti osztályon stb., amiket egy 
mérnöknek illik bejárni. 

-A=tán egyszer csak a vezér
iga=gatói s:ékben találta magát. 

-Nem egésren. Közben eltelt 
30 év, több;zör kellett szakmát 
váltanom. Eléggé furcsa história, 
én olyan gépész vagyok, aki volt 
forgalmi föosztályvezető- de, 
ami még swkatlanabb-egy ipari 
területet is irányítottam. A záhonyi 
átrakó köoctct vezetni inkább ipa
ri-, mint vasúti foglalkoz.ás. Szé
les skálán kellett ,,mozognom", 
mielőtt ide kerültem. 

-A= egykori kollégák között 
továbbra is „ mérnök úr", vagy 
pedig „ Rigó:oli" maradt? 

- Hála istenek a kollégáim 
között - hogy is mondJam -
valahogy úgy alakult, hogy sok 
melós barátra találtam. Ha moz
donyra megyek, akkor megismer
nek. Nagyon sok mozdonyveze
tőt tanitottam, tíz-tirenötévig ok
tattam tanfolyamokon. Sok vas
utast ismerek. 

-A jelenlegi vasút-átalakítás
ról egyesek a=t állítják „ Baross 
Gábor léptékü ", csak éppen el
lenke=o előjellel. A folyamat 1990 
óta tan. Nagyon elhúzódik, vagy 
netán túl gyorsa tempó? 

-Most úgy áll a helyzet, hogy 
nincs más választásunk, vagy az 
átalakulás, vagy a leépülés. E kö
zött a két lehetőség között lehet 
választani. Emiatt az átalakulás
nak, saJnos, gyorsabbnak kell len
ni, mint amit a jelenlegi erőink, 
gazdasági helyzetünk lehetővé 
tenne nom1áhs körülmények kö
zött. A nyugat-európai vasutak is 
átalakulnak, de óriás állanti támo
gatással, hatalmas beruházások 
segítségével. Erről mi még csak 
nem is álmodhatunk. Nálunk for
dított a helyzet. Nem egy beruhá
z.ás-vezérelt átalakítást kell végez
nünk, hanem egy olyan önerőből 
végzett átalakítás szükséges, anti 
lehetövé teszi, hogy később beru
házhassunk. 

-Milyen fo,rásból lehet pén=
hez jutni? 

- Alkalmassá kell tenni a 
MÁV-ot arra, hogy a nemz..clkö
zi intézetek és az állan1 scgít<;égé
re méltó legyen. Hitelképessé kell 
tenni a vállalatot Ez sokkal nehe
zebb, mint Nyugat-Európában, 
mert nincs annyi idónk, mint ott. 
Nyugat-Európában az átalakulási 
periódus I 5 év. Ott néhány éve 
belefogtak, s az ezredfordulóra 
majd befejezik. Nagyhirú kutató
inté?.Ctek, hatalmas állanti beruhá
z.ások segítségével alakulnak át. 
Amelyik vasúttársaság az átalaku
l ás közben megrendül, az állan1i 
ernyő alá kerül, tehát ,,nem az ut
cára". 

-A nyugat-európai út. tehát, 
nem járható. 

-Nálunk egyensúlyozni kell. 
Nincs bcruhá7.ás, dc racionali1.ál-

Exkluzív inte1jú Rigó Zoltán vezérigazgatóval 

ni kell. Meg kell találni a módját, 
hogy a vasút biztonságosan és 
megfclclö szolgáltatásokkal to
vább működjön, ugyanakkor a 
vasutasok léts1.áma is csökkenjen. 
Ezek borzasztóan nehéz dilem
mák. Úgy gondolom, nem olyan 
,.észtvesztöen" gyors ez az átala
kulás. Az emberek sokkal nehe
zcbb1..'ll éhk ezt meg. Túlságosan 
hov.ás1oktunk ahho1� hogy é\ti
zedckig alig változik valami, vagy 
ha mégis vált01ik, azt úgyis mind
ig „v1sS?..acsinálják ". A s;,kcpticiz
mus_1ogos az emberekben. Most 
pedig úgy állnak a dol
gok, hogy anut meglé
pünk, azt már nem le
het „visszacsmálni". 
Tehát itt csak előre le
het menni. 

-Meneldilni ... 
- Igen, előre kell 

menekülni, akkor is, ha 
a vasúton mindenki la
bilisnak érzi a hely1.c
tét. A makrómutatók 
pedig nem mutatJák 
azokat a veszélyeket, 
amiket azcmbcn:k én.'2-
nek. Kollégáim közön 
legtöbben bizonytalan
ságban élnek, sajnos, 
nagyobb veszélyt érez
nek, mint an1ckkorát a 
valóság rejt . Évi ÖL'1,;Í
zalékos létszámcsök
kenis nem lehet meg
rázó minden va�utasra. 
Olyanok is tartanak az 
átalakuláshoz kapcso
lódó létsz.ámcsökkcn
téstöl, akiket ez egyál
talán nem érinthet. Egy 
forgalnu sz.olgálattcvő, 
egy vonatvezető, egy 
szerelő vagy egy pályamunkás 
nuért retteg? Pedig ezekben a ré
tegekben is ott él a föclcm. 

-De miéi1? 
-Mi is hibásak vagyunk, mert 

nem tudtuk megfelelően elhitetni, 
hogy a jó vasúti szakembereket 
nem sz..abad elküldeni. 

-A: is félelmet kelt, hogy so
kaknak megváltozik a munkálta
tója. 

-A vasutak mindenütt válla
latcsoporttá alakulnak át. A ma
gyar vasút is efelé halad termé
szetes módoQ. Sok olyan tevé
kenységi kör elhatárolható, an1it 
akkor lehet jól végezni, ha teljes 
önállósággal végzik. Ha a dolgo
zó közvetlenül ém:keli a piaci ha
tást, és a munkájának az eredmé
nyét is közvetlenül éri.ékeli, Job
ban megy a munkafolyamat. 

-Például? 
- A kedvenc példám a Jó-

zsefvárosi vámudvar. Ha a vas
úton belül működik, akkor az egy
szerűen versenyképtelen lesz, 
mert Budapesten több tucat 
magánván1udvar prosperál, ahol 
azonnal döntenek. A vasúton be
lül pedig a döntési folyamat a nti
nin1álisan kétlépcsős ... 

- Az évi öt százalékos lét
s=ámleépítés kiket érint? 

Elsösoman a technológiai átala
kitás miatt várható a racionalizá
lá.5. Ha jobb technológiát találunk, 
akkor természetesen kevesebb 
emberrel elvégezni' a feladatokat. 
Az idén például másfél milliárd 
forintot csak a létsz.ám-racionali-
1.álási beruház..ásokra költünk el. 
1 eazi vasutas munkaköröket vál

t�nk ki, dc ezek általában nem iri
gyclhetö munkakörök. Százhét 
fénysorompót állitunk be, viszont 
nem a sorompókczclői munka

körről áln10domak a vasutasok ... 

-A termés:etesfogyásnál vi
szont nagyobb lesz a létszámle
építés ménéke. 

-Igen, ez nagyobb, minta ter
mészetes fogyás. 

- A biztonság érzetét nem 
nyerheti vi.rs=a a vas11tas. A ma
gyar vasút J 50 éve alatt a MÁV 

a/1'Ó/ híresült. hogy nyugdíjas ál
lást biztosít. Vifs=a lehet-e egyál
talán valamikor állíta11i e:t a biz
tonságtuda tol? 

- Az az állami alkalmazotti 
biztonságtudat, úgy vélem, nem 
állítható vissza, mert egysz.crűen 
vállalkozássá vált a vasút is. A 
Jövőben mindenképpen a piactól 
függ minden. Ha valaki nem tud 
piacon maradni, ha visszaszorul, 
akkor, sajnos, ez további leépité
sckkcl jár majd. Dc em1ck van egy 
másik oldala is: ha piacot nyer, 
akkor pedig előrehalad. Néhány 

Rigó Zoltán 

vállalkozás példája mutatja, hogy 
pozitív folyan1atok is beindultak. 
A jámlŰJaVítók egy része akut lét
szánmiányra panaszkodik, mun
kásokat akarnak felvenni. Most 
azon gondolkodunk, hogy „át
adunk" a gépészcktől embereket, 
például ajám1újavító iparnak. Ha
sonló a helyzet az építési főnök
ségeknél, ők is folyamatosan kí
vülről kénytelenek en1bereket to
boromi. Nem régen megkezdtük, 
a jám1űvek rehabilitációját. Nincs 
messze az idő, amikor fej lödő pá
lyára állunk. 

-Az állami alkalmazottak „ ál
lóvizét " az utóbbi években igen
csak felkavarták Magyarorszá
gon. Dea vasútho= miá tanozás 
nem hasonlítható ehhe=. mert 
például a MÁV a jiatalokelott von
zói·á tudta tenni magát... 

Egy nagyon mély válságpe
riódus játszódott le a va�.ítnál az 
elmúlt években. A Műszaki Egye
temen például egy-egy évfolya
mon pusztán 5-6 ember érdeklő
dött a vasút iránt. Most az.onban 
igen dinamikus változások történ
tek -a Széchenyi István főisko
lán-Győrben négysz.cres túljc
lcnlkczés volt a közlekedési ka
ron. Úgy tűruk, hogy kezd a vasút 
újból népszerű lenni a fiatalok kö
rében. Egy másik példát is mon
dok: meghirdettük az anyaggaz
dálkodási és kereskedelmi igaz
gatóság vczct.öi posztJát, 22 jelent
kező volt, közülük 19 kívülről. Ez 
azt jelenti, hogy kezd a vasút is
mét vonzó munkahellyé válni. 

-A legjobbszaktudásúfiata
lokat vi.s:ont jól meg kellf,=emi! 

- A  felvetés-telJescn jogos: a 
munkaerőpiac jelenleg olyan, 
hogy bizonyos munkaköröket 
egysz.enlen nem tudllllk mcgf17.et
ni. De mindenképpen el kell jutni 
odáig. Éppen ezért a belső kép
zés-e az eddigiekhez képest nagy
ságrendekkel többet kell fordíta
nunk. 

-A tisztkép:ésre gondol? 
- Alapvetöen a tisztképzést 

kell fejleszteni. A Baross Gábor 
Tisztképz.ö lntéze1et, az elmúlt id� 
szakban gyakorlatilag visszafej
lcsztcttük. Az intézményt a jövő 
év ekjével akadémiává akarjuk ala
kítani. Egy olyan képzési rendszert 
Sll.'TctnC:'llk beindítani, amely a ha
gyományos képzésre épült, de 
maga,;abb fokozatú menedzser
képzést, középvezető képzést is 
magába foglal úgy, hogy ebböl 
közvetlen átjárás lehessen más 
föiskolára. A mai vasutasokból 
s;,crctnénk kinevelni a vez.ctő ká
dereket, mert a vasút annyira bo
nyol u lt üzem, hogy egyszerűbb 
egy vasutasból felsőfokú végzett
ségűt kC:--pemi, mint egy felsőfokú 
végz.cttségúből vasutast. 

-A= éiforduló kapcsán gya
kortafelmeriil a MÁV nemzetközi 
megmérettetése. Hol jár a magyar 
vasút Európában? 

-- Ez egy kisvarut. Közép-Eu
rópában viszont egyre inkább a 
megbecsülés középpontjába kerül. 
Ha például arra gondolunk, hogy 
az évforduló tiszteletére rendezett 
moz.donyparádéra eljött az összes 
kömyC?.ó ország majd valamennyi 
vasúti vezérigazgatója, akkor ezt 
-miután ez nem volt eddig szo
kás-a megbecsülése jelének te
kinthetjük. De eljött még a görög 
vezérigazgató is, látszik, hogy a 
magyar vasútra kezdenek erőtel
jesen odafigyelni. Az Alpok-Ad
ria csoportba kéri a felvételét 
Csehors1.ág és Görögország, de 
szeretnének belépni a románok is. 
A mienk a legerősebb tagcsoport
ja az Európai Vasúti Szövetség
nek. A magyar vasutak teljesítmé
nyének kétharmadát a netn7.elközi 
forgalom köti le. Nekünk rendkí
vül fontos az, hogy a szomszédos 
országokkal a kapcsolataink ki
egyensúlyozottak legyenek, mert 
minden egyes országgal tulajdon
képpen „lobbyszövetséget" kell 
kötnünk a vasúti érdekek védel
mére, és arra, hogy a konkurenci
át ki tudjuk kerülni. Ez a konku
rencia elmehet a közúton, de ez a 
konkurencia elmehet mellettünk is 
egy másik vasúthoz. 

-A vasút 150évesjubileumi 
ünnepe alkalmából. ha lehetne a 
vezérigazgatónak három kíván
sága, mi lenne az? 

-Az elsö kívánságom való
színűleg az lenne, hogy valaki tiin
tcsse el azt a 3 90 milliárd forintos 
luányt, amellyel a MÁV tartozik 
az állanmak. A második kívánsá
gom pedig egy olyan vasút, mint 
amilyennek ezt valanrikormegépí
tették. A Magyar Államnak vi
szont olyan költségvetése legyen, 
hogy úgy tudja támogatrú a MÁ Y

ot mint amennyire támogatják a 
vasutakat Nyugat-Európában, anu 
azt is Jelentené, hogy tudunk fej
lfü.lni. 

- E:ek a kívánságok, tehát, 
pén=zel megválthatók. 

Igen, ezekhez pénz kell. 

- Bocsánat, hogy közbevá
gunk. de a pénzen kívül mire len
ne még szükség ... 

- Azt hiszem elsösorban na
gyobb egyetértés kellene a vas
utasok között. Az az egységes 
vasutasság - ami még megvolt 
-, sajnos, megszúnt. Borzasztó
an s;,,..éthúzunk, és ezt a sz.éthúzást 
rendkívül könnyú kihasmálni ... 

-A ha1111adik kívánság? 
- A ham1adik kívánságnak 

mindig egyéninek kell lennie: sze.. 
rctném úgy átadni ezt a vasutat az 
utódomnak, hogy neki már sok
kal könnyebb dolga legyen. 

-Addig még sok teendó van 
hán·a. 

-Igen. És ezt szeretném be
csülettel, jó szívvel végigcsinál-
ni ... 

d.1.-k.sz. 
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FMUNKAÜGYI KAPCSOLATOKj 

Döntőbírók és közvetítők 
Egy lépéssel közelebb az Európa Unióhoz, egy lehet6séggel 
több a munkabéke fenntartására, miután megalakult a Mun
kaügyi Közvetítői és Döntőbírói szolgálat. 

A munkaügyi viták világában 
új fogalmak születtek: az 1992. 
évi XXII. tv, a Munka törvény
könyve (�lt.), úgy mint közve
títő és döntőbíró. (Mt. 195., 
196., paragrafus) A két intéz
mény a kollektív viták rendezé
sét szerette volna hivat ott  
könnyíteni. Az elgondolás, a 
törekvés pozitív volt, dc sem a 
közvetítő, sem a döntőbíró in
táménye nem jött létre, cgés1,cn 
1996. június 30-ig. 

Az elmúlt években az alapvetó 
érdekkülönbségek miatt tömege
sen keletkeztek érdekviták. Jog
sértés hiányában azonban munka
ügyi jogvitákat nem lehetett in dí
tani. Volt, ahol állandósult az 
egycztctés--kézzel fogható ered
mények nélkül-, volt, ahol a 
sztrájk fegyveréhez nyúltak. 
Akadtak olyan felek is, akik bé
kéltetőt kértek fel, a munka vilá
gában köztiszteletben álló elismert 
szakembert. Békéltető fogalmat 
1995. szeptember 1-jéig a magyar 
Munka törvénykönyve nem tar
talmazott, bár a nemzetközi jog
ban ennek már bevált gyakorlata 
volt. 

Az 1995. évi LV-ös törvény 
módosította az 1992. évi XXII-es 
Mt-t. 1995. szeptember 1-jétöl a 
hatályos Mt. a közvetítő, döntőbí
ró mellett a békél tetőt is megfo
galmazta (119/ A.§). 

Az 1995. évi L V-ös törvény 
elókészitésével párhU?.amosan már 
1994-ben a Munkaügyi Közvetí
rói és Döntóbírói Szolgálat felál
lításáról érdemi viták folytak. 
Több alkalommal foglalko70tt vele 
az Érdekegyeztető fanács (ÉT) is. 

1995 tavaszán „A munkaügyi 
vitákat keze/ó inté=mény létreho
zása" címmel tartott szakmai vi

hogy létrehozzák a „Munkaügyi 
Közvetítói és Döntóbírói Szolgá
latot" és pályáz.atot írtak ki a tevé
kenységet vállalók kiválasztá.wa. 

A pályázatban a nemzetközi 
gyakorlatnak megfelelöen szigo
ní követelm_ényeket fogalmaztak 
meg. Alapkövetelmény volt afeJ
sófokú állami iskolai végzettség, 
a munkajog és munkaügyi kap
csolatok területén S1.el'7.ett ötéves 
szakmai gyakorlat, a pszichikai
lag kiegyensúlyozott,jó kapcso
latteremtó együttműködési és 
kommunilcációskési.ség, valamint 
egy-egy ágazat foglalkoztatási 
helyzetének alaposan ismerete, va
lamint a képzés vállalása. 

A kiírásra közel négyszáz pá
lyázó jelentkezett. A kiírási felté
teleknek 358 pályázat felelt meg. 
Személyes, egyenkénti meghall
gatásuk április 11-töl május 28-ig 
tartott. A felvételi bizottság  
tripartitként állt össze, kormány, 
munkáltatók és munkavállalók 
képviselöiböl (ÉT-delegálás). A 
felvételi elbeszélgetés során a kü
lönbözo1<onlliktus helyzetekre vo
natkozó kérdéseket kellett megvá
laszolni, majd személyiségi je
gyekre utaló 42 kérdésból álló tesz
tt.'lkellett ajelentkezo1<nek kitölte
ni. A munkaügyi közvetítö és 
döntóbírók névsorát az ÉT hagyta 
jóvá. A döntésnél a felkészültség, 
életút, a sz.emélyes beszélgetésen 
nyújtott teljesítmény, a s1cmélyi
ségi teszt és a bíráló bizotLc;ág vé
leménye volt a szempont. 

A „Szolgálat" hivatalosan 
július 1-jétöl kezdte meg a 
működését. Bármely ágazat, 
szakma - érdekvita esetén -
igénybe veheti e szolgálta
tást. A felkért „segítő" szemé
lyekrő 1 a vitában álló felek 
közösen döntenek. VM. 

tafórumot a Munkaügyi ------------
Kapcsolatok Társasága. 
1995 ószére az érdekviták 
intézményesült ke?.Clésére 
az érintettek között körvo
nalazódott a konszcrw..1s, dc 

a költségek viselésének 
forrását is meg kellett ke
resni. Végül a munkaügyi 
tárca és a Pharc program tá
mogatásával elindíthatóvá 
vált ezazúj intézmény., 

1996 januárjában az Er
dekcgyeztető Tanács tagjai 
-a kom1ány, hat munka
vállalói és kilenc munkál
tatói érdekképviselet-at
tól a céltól vezérelve, hogy 
a munkahelyi, szakmai, 
ágazati, regionális, illetve 
országos munkabéke bizto-

GRATULÁLUNK! 

Döntőbíró
közvetítő 

A Magyar Vasutas informáci
ói szerint a VSZ három tisztség
viselője is megfelelt a döntőbí
rói-közvetítői szolgálat követel
ményeinek. A Munkaügyi Mi
nisztérium illetékeseitól rövide
sen átvehet a megbízólevelét dr. 
Márkus Imre a VSZ elnöke, Var
ga Gyuláné a VSZ női választ
mányának elnöke, valamint 
Balogh Lás=ló a Pályagazdálko
dási Intézőbizottsá g  titkára. 

sítható legyen, elhatáro7lák, .__ ____________ _, 

, 

MA VTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 

A MÁV 100 százalékos tulajdonú 

vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása egész Eu-

rópában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar, export, import, 

tranzit viszonylatokban Ukrajna és FAK-országok te
rületére, illetve az azokat tranzitban érintó szállítmá
nyok esetén fuvardíj-költségviselés az említett szaka
szokon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi ,,ki
kötójében", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

- Kontinentális és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíj-kalkulációk készítése, hivatalos okmá-

nyok kiállítása, szükséges szállítóeszközök megren
delése, közreműködés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olaszországban. 
Telefon: 269-1324 

Postaclm: 1368 Budapest, Pf.: 153. 
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KOZPONTIUZEMITANACS 

A GÉPÉSZETI SZAKSZOLGÁLAT INTÉZKEDÉSI PROGRAMJÁRÓL 

,,A tervezett létszámcsökkentés kimunkálatlan'' 
A MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa június 25-én a gépészeti szakszolgálat idei intézkedési programjáról mondott 

véleményt. 

A végre/rajtásró/ 
A KÜT elfogadhatatlannak tartja azt a módszert, hogy a kér

désben illetékes szervezetek (KUT, munkahelyi ÜT-k, szak.! 
szervezetek) véleményének kikérése előtt megkezdödik a vég
rehajtás. Mivel az intézkedési program alapvetően átformálja 
a gépészeti szakág teljes struktúráját, amelynek kapcsán mun
kakörök összevonása-, munkahelyek megszűnése-, jelentős 
technológiai váltások következnek be. A munkavállalók je
lentős csoportját érintő változások azonban megken'ilhetetle
nek, az érdekképviseleti- és érdekvédelmi szervezetek véle
ményét figyelembe kell venni. 
A tecl,f!ológiaifolyamatok éss:;erűsítéséről 

A KUT általában egyetért a kors=erú munkas=eive=ési- és 
technológiai rends=erek meghonosításáml, bevezetésével. 
Egy ilyen horderejű intézkedéscsomag megkezdése előtt vi
szont a szükséges feltételek biztosítása a végrehajtás elenged
hetetlen előfeltétele. A vasúti gépészet tevékenységét jogsza
bályok, rendeletek és utasítások szabályozzák. A jelenleg ér
vényes és alkalmazott technológiai folyamatok megváltozta
tásának előfeltétele e szabályzók létrehozása és azok harmo
nizációja. Az intézkedési terv meg sem említi mindazokat az 
előkészületben lévő, s a különböző módosításokra vonatkozó 
munkaanyagot, amely alapján követhető, hogy ezek az előké
szítő munkálatok milyen szinten, hol, milyen stádiumban áll
nak. 
A „takarékos" munkaerő-gazdálkodásról 

A gépészeti tevékenységek tervezett arányú külső vállalko
zásba adása szakmai- és vállalatpolitikai tévedés. E tevékeny
ség program szerinti megvalósítása olyan kis=olgáltatott pia
ci hel;r.etet teremt a vasúti tevékenység egyik alapvető és meg
határozó pillérénél, amely következtében a nagy értékű tárgyi 
eszkö=ök to,•ábbi leépülése, elherdálása következik be. 

A leírtak alapján nem látható, hogy az egyes tevékenységek 
külső vállalkozásba adása milyen vasúton kívüli- illetve a 
jelenleg e teyékenységet végző munkavállalókból létrehozan
dó, de a MA V gépészetétől leválasztandó gazdasági egysé
gekkel végeztethető el. 

A tervezett léts=ámcsökkentés kimunkálatlan, s a belső át
alakításra vonatkozó elképzelésekkel ellentétes. Mivel a terv 
hálózati koncepciót képvisel, nem felel meg annak az elvárás
nak, hogy a fel adatok meghatározása után kell és lehet a tech
nológiailag indokolt létszámot hozzárendelni. 

A vontatási utazók terhelése és a trakciók folyamatos figye
lemmel kísérése sem a mai, sem a jövőben elvárható s=emély
=et-felhas=nálási követelményeh1ek nem felel meg. Ennek oka, 
hogy a hatékonyság mobil figyelemmel kísérése és az azonna
li operatív intézkedések megtétele helyett az értékelés jelen
tős késéssel, utólag, adminisztratív eszközökkel történik. Nem 
valósult meg a s=ámítógépes ve=énylési rends=er, személyzet
tervezési szempontból nincs tűréshatáron belüli tehervonati 
közlekedés, a személyzeti felhasználásban az ad-hoc intédre
dések mennyisége lehetetlenné teszi a kiszámítható, pontos, 
tervezhető és gazdaságos munkaerő-felhasználást. 

Elfogadhatatlan a jelenlegi vontató- és vontatott járműpark 
műszaki paramétereinek ismeretében a kocsiszolgálati tevé
kenység jelentős felszámolása, megtizedelése. 

A hálózat egészét érintő nagymértékű vontatójármű-átcso
portosítás mind a fenntartó-, mind a járművezető személyzet 
tekintetébenfelkés=iilést, a miis=aki és ke=elési ismeretek elsa
játítását tes=i s=iikségessé, amely jelentős munkaidőalap fel
használását igényli. Mindezek figyelembevételével indoko
latlan és szakmailag megalapozatlan a gépészet jelenlegi lét
számának tömeges átirányítása más munkaterületre. 

Megjegyzendő, hogy a munkavállalók átirányítására vonat
kozó jogi- és humán elkészítés semmilyen szinten nem történt 
meg. 

•• 

A „megrendelő-teljesítő viszonyról" 
A szakágak közötti megrendelö- teljesítő viszony elfogadá

sával, a jármű-karbantartási költségek fuvarozási teljesítmé
nyekhez történő kötése súlyos szakmai tévút, amely más szak
ágak felelőtlen gazdálkodását erősíti. Gépészeti szempontból 
kizárólag az eszközök és a személyzet megrendeléses alapon 
történő maradéktalan teljesítése lehet a cél. Az így kialakított 
viszonyrendszerben, amennyiben ko"ekt elszámolásra épül, 
a kért és megrendelt s=olgáltatás magasabb bevételt, követke
zésképpen az ü=emeltetés és fenntartásra fordítható pénzesz
közök növekedését vonja maga után. 

A menetiga=olványok elavult rendszerének főnökségekhez 
történő visszatelepítése helyett, az intézmény felülvizsgálata 
lehet a járható út. Annál is inkább, mivel az évekkel ezelőtti 
feladatelvétel nyomán a főnökségeken ez a terület jelentős 
létszámcsökkenéssel járt, s a tervezett intézkedés létszámnö
velö hatást vált ki. 
Az előterjesztés nem volt megalapozott 

A véleményezésre előterjesztés szakmailag kimunkálatlan, 
több pontján hibás elképzeléseket vázolt fel. Nem mutatta be, 
hogy az érintett főnökségeken milyen humánpolitikai mód
s=erekkel kívánják kezelni a felszabaduló, esetlegesen felesle
gessé váló munkaerőt. 

Mindebből az a következtetés vonható le: az előterjesztés 
elkészítőjét nem a szakmai racionalitás, de annál inkább a 
szélsőségesen megszorító rövidlátó pénzpolitika motiválta. A 
felvázolt és az egyes pontokhoz rendelt bemutatott megtaka
rítás nem volt megalapozott. Nem állították szembe azokkal a 
várható kiadásokkal, amelyek az intézkedési program megva
lósítása esetén - mint költségek - jelentkeznek. 

Az elmondottak figyelembevételével a KÜT azt a álláspont
ját alakította ki, hogy az előterjesztésben foglaltak végrehajtá
sa nem megalapozott: Ellenkező esetben a vasútgépészet min
den területén olyan visszafordíthatatlan folyamatok következ
nek be, amelyek a vasúti alapellátásra, nevezetesen a személy
és áruszállítás lebonyolítására súlyos hatást gyakorolhatnak. 

A MUNKAHELYEK VÉDELMÉBEN 

Részmegállapodás 
Két év foglalkoztatási biztonság 

A MÁV Rt. gépészeti szakszolgálatának vezetői a gé
pészeti szakszolgálat intékedési programjának rész/e/kér
déseiben megállapodtak a Vasutasok Szakszervezete és 
a VDSZSZ gépészeti képviselőivel Az egyezség a szolno
ki, a szombat/relyi és a miskolci vontatási főnökség fenn
tartási dolgozóinak jármtíjavltó kft.-kben történő ideig
lenes /01/alkozJatási szabályait rögzíti. 

A MA V Rt. afolyamatosfoglalkozJatás megteremtésé
vel indokolta intézkedését, amely szerint mind/rá rom szol
gálati /re/yen más-más, de határozott időre szóló kiren
delést jelent. A szakszervezetek szakértőinek közbenjá
rására a járnuíjavltói munkát vállaló dolgozók számára 
...!.... a módosftott munkaszerzódés lejárta után- az erede
ti munka/relyén két évifoglalkozJatás-biztonságot ír elő 
az elfogadott munkaszerződés-tervezet. A kirendelés ide
je alatt a munkavállalók bérét a járműjavftói munka alap
ján állapftják meg, de az nem lehet rosszabb a jelenlegi 
alapbérük11él, illetve megilleti őket az adott járműjavító 
belső szabályzata szerint járó teljesftménybér. 

A VSZ Gépészeti Intézőbizottsága a gépészeti igazga
tóval folytatott tárgyalásaiba mindvégig bevonta az érin
tett szolgálati helyek alapszervezeteit. 

A Központi Uzemi Tanács július 3-i határozatai 
A Magyar Vasutas is közreadja a MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa július 2-án tartott ülésén született határozatokat. 

Jóléti intézmények 
A nyíregyházi volt MÁV

bölcsőde épületét- a helyi 
érdekképviseleti szervezetek 
véleményével összhangban 
- a valós forgalmi értéken 
kell értékesíteni. 

A Dunakeszi MÁV-óvoda 
régi épületének bérbeadásról 
szóló szerződésbe be kell 
szövegezni, hogy csak az 
eredeti rendeltetésének meg
felelően gyem1ekgondozás
ra használható, és további 
bérletbe (albérlet) nem ad
ható. 

Üzletrész-értékesítés 
A MÁV Rt. Központi Üze

mi Tanács a kertészeti, a 
közúti jánnűüzemeltetési és 
karbantartási feladatokat el
látó kft-k, valamint a 

Renoterv Kft. értékesítést 
tartalmazó javaslat előter
jesztésével foglalkozott. 
Egyetértett a felsorolt gaz
dasági társaságok üzletrésze
inek eladásával, azzal a fel
tétellel, miszerint a szegedi 
Autórail Kft. és a Renoterv 
Kft. munkavállalói által, az 
MRP keretében megvásárol
ni tervezett üzletrészhánya
dot a.z alapító rendelkezésre 
bocsátja az ilyen vásárlások
ra meghirdetett feltételek 
között. 

A Központi Üzemi Tanács 
egyetértett a szombathelyi és 
miskolci rakodógép-karban
tartó korlátolt felelősségű 
társaságok létrehozásával és 
támogatta a MÁV Rt. azon 
törekvését, amely a munka
helyek hosszú távú megőr
zését segíti elő. 

Közös vállalkozás 
A MÁV Rt. Központi Üze

mi Tanács a Terézvárosi Pá
lyagazdálkodási Főnökség 
Elemgyártó Üzemének kö
zös vállalkozásban történő 
működtetésével egyetértett, 
s azt támogatta. Követendő 
gyakorlatnak és újszerű meg
oldásnak tekintette a terve
zett közös üzemeltetést, 
amely nem teszi szükséges
sé az elkülönülő, önálló jogi 
személyiségű gazdasági tár
saságok létrehozását. Ezzel 
elejét lehet venni a gazdasá
gi társaságok létreho7.ásának. 
Ezzel elejét lehet venni a 
gazdasági társaságok alapí
tása alkalmával időről-idő
re fellángoló vitáknak, ame
lyek az érdekvédelmi szer-

vezetek és az alapító között 
folyik a munkavállalói jogo
sítványok, a szerzett jogok 
megtartása vonatkozásában. 

Ha a bérköltségek megta
karítása az elsőrendű cél, 
akkor a későbbiekben is 
megfontolás tárgyává kelle
ne tenni, hogy a MÁV Rt. 
szempontjából különösen 
fontos, monopol helyzetben 
lévő gazdasági egységeknél 
közös üzemeltetésbe be le
het-e vonni a vállalkozói tő
két, előzetesen megteremt
ve a érdeklődés feltételeit. 
Meg kell vizsgálni annak le
hetőségét is, hogy a már mű
ködő gazdasági társaságok
nál milyen módon lehetne 
áttérni hasonló megoldások
ra (Jászkisér, Kőér utca). 
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CSAK A SÍP ÉS A NÁDIHEGEDŰ HIÁNYZOTT 

Százötven éves születésnap 
„Legyen a vendégünk, ünnepeljük eg)·ütt a vasút, a \'asutasok ünnepét!" - ez a szí\'es 
invitálás zárta a budapesti ,·asutas Törehés J\tűyelódési Központ meghh·óját, amely a 
magyar vasút százötven éves jubileuma tiszteletére a július 5-i színes programokra invitált. 
Lett is foganatja: a kánikulai hőség ellenére kora délutántól késő éjfélig három vasutas
generáció töltötte meg zsúfolásig a termet. A vasutasszív elsősorban az egész életüket a 
szakmában töltött veteránokat vonzotta ide. Az első „félidő" az ö,·ék volt. A középnemze
dék főképp a táncegyüttesek fergeteges produkcióira ,·olt kíváncsi, a fiatalok pedig koncer
tezni és bálozni jöttek. 

Az ünnepi programot a ház 
népművelő „mindenese", 
Szőllősi Ilona készítette elő, 
szervezte, sőt konferálta is. 
A Magyar Vasutas munka
társa az előzményekről még 
a műsor megkezdése előtt 
tőle érdeklődött: 

- Hogyan s=ületett a nem 
mindennapi ünnepség ötlete? 

- Komplex rendezvény
sorozatra pályáztunk a jubi
leum alkalmából. A Vasuta
sok Országos Közművelödé
si és Szabadidös Egyesülete 
felajánlotta anyagi támogatá
sát, amihez a MA V Rt. is je
lentösen hozzájárult. De mi 
úgy gondoltuk: ha jubilewn, 
akkor legyen kerek, s ne csak 
azok a programok peregjenek, 
amire pénzt kaptunk, hanem 
az amatörök teljes mezönye 
is vonuljon fel. Ezért a nap 
elsö része a Vasutas NJ11gdí
jas Klubok Ors=ágos S=övet
ségével közösen szervezett 
Nyugdíjas vasutasnap, 
amelynek műsorát a nyugdí
jas amatör művészek produk
cióiból válogattuk össze. A 
fiatalabbaknak az esti koncer
tet, a középkorúaknak pedig 
- akik szeretnek táncolni -, 
a bált is szántuk. Ugyanakkor 
egy, a Kö=lekedési Mú=eum 
archívumából válogatott fo
tókiállítással megemlékez
tünk elódeinkröl, s ez a fiata
labbaknak is hasznos ismere
teket ad. 

Délután fél kettöre a nagy
terem színültig megtt;lt. 
S=e11tgyörgyi Tamás, a MA V 
Rt. gazdasági vezérigazgató 
helyettese megnyitotta az 
ünnepséget. Ezután Kapitány 
István, a nyugdíjas klubszö
vetség elnöke mondott rövid 
köszöntöt. Az alaphangulatot 
mindjárt megte�emtette egy 
balassagyarmati vasutas, 
Ha,i=élik Lás=ló, aki elszaval
ta saját versét: a Gő=mo=dony
siratót. Akinek bármi köze 
volt eddig a mozdonyhoz, a 
vasúthoz, ugY.ancsak szorult 
a szíve: a MÁV höskorának 
néma tanúitól soha nem lehet 
végleg elbúcsúzni! 

A megilletödést derű kö
vette: a töröks=entmiklósi nő
klub tagjai, D. Nagy Jánosné, 
Farkas Jánosné, Simon 
Lászlóné, Pató Imréné, Anus 
Mihályné „ Ez a villa eladó" 
című jelenetükkel megérde
melt jókedvet és tapsot arat
tak, akár a tapolcai Bogdán 
Károly szájharmónika-,,csok
ra", avagy a nyíregyházi ama
tőr tenorista, Tóth Jó=sef 
operettdalai. Fekete András 
és neje Szolnokról a saját ma
guk által irt „ Pocsék Mar
csa" című jelenettel váltottak 
ki harsány nevetést, majd a 
kisújs=állási Kőszegi Péterné 
és a székesfehérvári Mes=ár 
Ferenc magyar nótáit követ
te újabb vidám jelenet: a s=ol
noki Sebestyén Andrásné és 
Majzik Józsefné „Pletyká "-ja. 
Ugyancsak a szolnoki klub 
tagja, Kispál Sándorné gyö
nyörködtette a hallgatóságot 
örökzöld dalaival, majd a 
nyírtgyházi Molnár Sándor 
Bánkbán-áriája következett. 
Ezután egy szajoli nyugdíj as 
főpályamester, Török Mihály, 
akit az ország legjobb tároga
tósának tartanak. bús melódi
áival dobogtatta meg a szíve
ket. A blokkot a Dunakes=i 
MÁV Magyarság Férfikorá
nak műsora zárta Surán Sán
dor karnagy vezényletével. 

Szünetben Kapitány Ist
vántól, a szövetség elnökétöl 
kértük, adjon tájékoztatást a 
nyugdíjas klubok munkájá
ról : 

� A mai az első országos 
rendezvényünk: hivatalosan 
tavaly márciusban alakult 
meg szövetségünk. 34 klub 
tartozik hozzánk 2. 980 tag
gal. Célunk az egységesítés, 
az egységes mslÍtí s=ellem ki
alakítása. A mostohább konil
mények közt műkiidö klu
boknak igyekszünk nagyobb 
támogatást szerezni. Ezért 
léptünk be a VOKE-ba: orszá
gos közművelödési egyesüle
tünk e célokat anyagilag is 
felkarolJa. Klubjaink együtt
működnek, gyakoriak a ta
pasztalatcserés látogatások 
Ide a Törekvésbe is meghív
juk tagjainkat, hiszen ez a 
családias önkéntesség az idős 
nemzedékben olyan erő, amtt 
a fiataloknak is szeretnénk 
átörökíteni. 

• 

A műsor második részében 
a Törekvés Tá11cegyiittes, a 
Törekvés Suttyó-Csoport és a 
ház Zdravec bolgár tánc
egyii11ese váltogatták fergete
ges zajos sikerrel a dobogót. 
A vidám forgatag este fél
nyolctól a Losers Lair és a 
Zutyi Noise koncertjével foly
tatódott. Az azt kövctö 
vasutasbál késö éjszakáig tar
tott. * 

Akt belefáradt, pihentetőül 
a fotokiállításon megcsodál
hatta az Old Timer vonatot 

1885-ból, Erzsébet királynö 
vasúti szalonkocsiját, clmé
lázhatott azon, hogy nézett kt 
a Nyugati Pályaudvar köz
ponti váltó- és jelzöállítója a 
XIX. század végén - de ott 
volt az országjáró S=ent Jobb 
aranyvonatq 1938-ból, lát
hattuk a MA V Es=aki Főm1í
helyének romjait a szörnyű 
bombázás után, s Lőcsei Já
nos Kossuth-díjas mo=dony
ve=eui 1952-ból elnéző mo
sollyal szemlélte a tarka for
gatagot. 

S hoüy elérte-e célját ez az 
.,előrehozott" vasutasnap, 
mccérte-e a fáradhatatlan utá
najárást, előkészítést, a sok
órás próbák izgalmait, vála
szolt erre az alkalomra asztal
ra tett vendégkönyv néhány 
sora. A törökszentmiklósi 
vasutasklub tizenhét tagja 
írta alá a kövt"tkezö monda
toka 1: 

,, Köszönjük a meghívást. 
Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a száziitven éves évfor
dulón részt vehettünk, s egy 
kellemes napot a magunké
nak mondhatunk. Jó lenne, 
ha hasonló összejöveteleket 
többször rendeznének". 

Egy másik bejegyzés: 
„Somogyszobról jöttem, a 

kiállítást üdvözlöm. Lehet-e 
szebb, mmt visszatekmtem a 
vasút elmúlt százötven évé
re?" 

A vcrcjtékezö, kipirult sok 
száz vasutas, akt önfeledten 
mulatta itt éjszakáig az ide
jét, biztosan sokáig nem fe
lejti cl a házigazdák vendég
szeretetét. 

Győri Illés György 

E VASUTASPORTRÉK j 
Feleky Pál, a VSZ Országos Nyug

díjas Szervezetének elnöke 
„Biis=kén gondolok a=okra, a velem 

egykoní vasutasokra, akikkel együtt 
nélkülö=ések árán építettiik újjá a má
sodik világháboní után a lerombolt va:�·
utat Magyaro,:�=ágon. Nelaink, a MA V 
a=életünkerje/emi. Bízom abban, hogy 
a= általunk nei1elt generációk i'> megbe
csiilik, és ugyanolyan szeretettel őr=ik 
tol'ább e=t, a másfel frszá=ados vasutat, 
mint ahogyan e=t mi tettiik. .. ·· 

Krisztián Árpád, vezetömérnök 
Nagykanizsa Vontatási Fönökség 
„ Családi indíttatásból a= életemet 

tettem fel a vasútra. Az iskoláimat is 
tudatosan válas=tottam. A munkám so
rán újabb és újabb feladatoknak kell 
eleget tenni. Jelenleg a villamosításra 
készülünk oktatásokkal, de sok m1is=a
ki feladatot kell megoldanunk. Bár nem 
mindig a=t kapom én sem a cégtől amit 
várok, de látom a= esélyt: a MA V képes 
lesz megújulni ... " 

Ünnepségek országszerte 
Záhony 

A 46. ,·asutasnap ünnt;pségsorozatát a 
záhonyiak július 5-én az Atrakási és Raktá
rozási Igazgatóság ünnepségével nyitották 
meg, amelyen mel,?.jelent Kukely Márton ér
tékesHési igazgató. 

A központi rendezvényen Sipos István ve
zérigazgató-helyettes köszöntőjében szólt 
azokról a változásokról, amelyek megvalósí
tásával Záhony történetének új fejezete nyí
lik meg. A profitcentrum kialakításával a te
rület több esélyt kap, hogy az itt felhalmozott 
szaktudás, szellemi töke és a dolgozók hiva
tásszeretete újra rangjára emelje ezt a térsé
get. Ez alkalommal köszöntötték dr. Lőrinc= 
Sándort, az üzemigazgatóság volt vezetőjét, 
megköszönve neki a vasútnál töltött 30 éves 
munkáját. 

Az ünnep lök nem feledkeztek meg a nyug
díjasokról és azokról sem, akiket a vasúti 
munkarend nem engedett el a szolgálati he
lyükről. Az ünnepi �bédböl kóstolót vittek a 
munkahelyekre. 

Nyíregyháza 
A Vasutasok Szakszervezete nyíregyházi 
alapszervezete idén három helyszínen ren
dezett meg vasutasnapi ünnepséget. 

Tis=alökön, Nyíregyhá=a-K,7/ső, valamint 
Dombrádon a Tisza-parton, mintegy 200 vas
utas babgulyással, birkapörkölttel játékokkal 
ünnepelt. A dolgozók egy része Nyíregyhá
záról, Dombrádra nosztalgia-vonattal utazott 
le, ahol a vasutasoknak iehetösége nyíltfür
désre és pihenésre. 

ftfiskolc 
A miskolci Tiszai pályaudvar 811 dolgo,ó
ja közül szinte mindenki elment a Kubik
pályára a vasutasnapi ünnepségre. 

Az utazó vasutasok - két járat között -
ugyancsak tennészetesnek tartották, hogy a 
vonat indulása elött tiszteletüket tegyék a 
Kubikban egy kóla vagy kávé ereJétg. A szer
vezők, így Berta Attila, a Tisza1-pályaudva� 
VSZ-alapszervezet tikára, Nagy Ferenc, a for
galmi utazók érdekképviseleti vezetője, Ko-
1·ács Lás=ló, a vontatási főnökség személyze
tise, Béresné Takács Edit irodavezető, Sclmek 
Zoltán sportfelelős szerint országos szinten 1s 
példamutató a vasutasok egysége, mivel aki 
él és mozog, megjelent az ünnepségen. A sza
badnapos alkalmazottak sem egyedül jöttek, 
hozták a családot. A héten ez volt a második 
rendezvény, két nappal korábban bált rendez
tek, ahová az aktív dolgozókon kívül a nyug
díJasokat is meghívták. 

Gyöngyös 
A vasút fennállásának 150. évfordulóját ün
nepelték a gyöngyösi vasútállomás dolgo
zói, akik munkájukat mind az utazóközön
ség, mind a szállító felek megelégedésére 
végzik. 

Mindét területen túlteljesítették a terve=ett 
bevételeket. Kulturált körülményeket alakítot
tak ki az állomáson a vasutasok hagyományos 
virágaival, piros muskátlival és fehér petúni
ával. 

Hatvan 
A helyi expóhoz kötődően már egy hónapja 
megkezdődött az ünnepségsorozat, amely
nek végén a Vasutas l\lűvelődési Házban 
kiállítással emlékeztek meg a kezdetekről. 

Este műsorral szórakoztatták az ünneplő 
vasutasokat, fellépett a helyi citerazenekar, a 
Naplement nJ11gdijas s=ínjáts=ó kör, valamint 
lhos Jó=sefhumorista. 

Heves 
Emlékplaketteket kapott két nyugdíjas, va
lamint több aktív dolgozó. Az ünnep alkal
mából az erdőtelki arborétumba kirándul
tak a vasutasok, majd a Pintér-tanyán ebé
deltek. 

Szolnok 
A szolnoki vasutasok egy csoportja a buda
pesti BVSC pályán ünnepelte a 46. vasutas
napot. 

A VDSZSZ által megrendezett kispályás 
labdarúgó-bajnokságot a szolnoki VSZ-es 
csapat már második alkalommal nyerte meg. 

Dunaújváros 
Dunaújvárosban Rabi Ferenc, az MSZOSZ 

alelnöke ünnepi beszédében méltatta a s=á=
éves vasutas s=aks-::en,e-::eti mo=galmat, kitért 
a sajnálatos munkanélkiiliségre, s ezzel kap
csolatban a foglalkoztatási problémák racio
nális és humánus megoldásáról beszélt. 

Kaposvár 
A kaposvári emléktábla avatáson Dr. Bíró 

Tibor, a Vasutasok Szakszervezetének alelnö
ke hangsúlyozta: a vasút működésével a szak
szervezeti mozgalom is megindult, és az im
már százéves mozgalom folyamatosan védi a 
vasutas dolgozók érdekeit. 

Fonyód 
Fonyód állomáson Francsics Zoltán pol

gármester leplezte le az emléktáblát, majd S=a
bó András, a MÁV Rt. forgalmi igazgatója és 
Sárdi Gyula üzletigazgató emlékezett meg a 
százéves vonalról. Ezt követően az emlékvo
nat utasai hajókiránduláson vettek részt a száz
öt éves HELKA hajóval. 

Győr 
Július 14-én a szemerkélő esőben nagysike
rü koncertet adott a vasútállomás előtti té
ren a Vasutas l\tü,,elődési Ház Hegyeshalmi 
Fúvószenekara. 

Az együttes Frei János karnagy vezetésé
vel hagyományos rezes-repertoárt, indulókat, 
polkákat, keringőket adott elö. A vasutasnap 
alkalmából a Hotel S=árnyaskerék konferen
cia termében vasárnap délután két órakor nyílt 
meg Hans Gustav Erdőcs fotóművész ,./mp
ress=ió-gő=mo=donyok" című kiállítása. 

Az ünnepség megnyitóján Ked,•es Ferenc 
győri állomásfőnök megemlékezett az első 
magyar vasútvonal 150 éves jubileumáról. ,.A 
munka beteljesedni láts=ik" - utalt az állo
másfőnök a Hegyeshalom-Budapest vonalsza
kasz korszerűsítésére. Délután két Németor
s=ágból érke=ő nos=talgiavonat is befutott a 
győri állomásra, amelyek gőzmozdonyai víz
felvétel után folytatták útjukat a fővárosba. A 
programot este hat órakor baráti összejövetel 
zárta a művelődési ház klubjában. 

Szombathely 
Több mint kétezer vasutas ünnepelte a 46. 
vasutasnapot a szombathelyi területi bizott
sághoz tartozó négy megyében. 

A Vasutasok Szakszervezete a társszakszer
vezetekkel és a munkáltatóval közösen ünne
pelt Sán,áron, Kön11e11den, Zalas=entivánban 
és több kisebb szolgálati helyen. Sokan vet
tek részt a különböző sportrendezvényeken. 
Szinte minden szolgálati helyen kondérban 
főztek gulyáslevest, marhapörköltöt. Hon,áth 
Csaba ter;ületi titkár szerint a nap igazi értéke 
az volt, hogy a vasutasok néhány pillanatra 
megfeledkeztek gondjaikról, szórakoztak, 
ünnepeltek. 

Országos Nyugdíjas Szervezet 
A Vasutasok Szakszervezete Országos Nyug
díjas Szervezete (ONYSZ) szintén megünne
pelte a 46. Vasutasnapot. 

Az ONYSZ ügyvezető elnöke, Pallos 
György köszöntöjében méltatta a vasút 150 
éves jubileumának Jelentőségét. Rigó Zoltán, 
a MA V Rt. vezérigazgatója tíz vasutas nyug
díjasnak adott át Vezérigazgatói Dícséretet, 
és ünnepi beszédében arról is szólt, hogy a ma 
dolgozó vasutasok olyan vasutat akarnak lét
rehozni, amelyre a nyugdíjas kollégák is büsz
kék lehetnek. Dr. Márkus Imre, a VSZ elnöke, 
szintén tíz nyugdíjas szakszervezeti tisztség
viselőnek nyújtott át el ismerő oklevelet. Meg
becsüléssel szólt a jelenlévő nyugdíjasok 
munkájáról. Mint mondta, az ő háború utáni 
tevékenységük és későbbi lelkiismeretes szol
gálatuk nélkül ma nem ünnepelhetnének. 
Amikor a 150 év történeti eseményeiről be
szélünk, mindenkor az embereket, a vasuta
sokat kell a középpontba állítani. 

Az ünnepség második félidejében Feleky 
Pál, az ONYSZ elnöke meghatott szavaival 
emlékezett meg a nyugdíjasok több évtize
des munkájáról, a háború utáni vasútépítési 
nehézségekről. A nyugdíjas érdekvédelem fel
adatairól szólva örömmel nyugtázta a vasút 
jelenlegi szakmai és szakszervezeti vetetői
nek segítő készségét, emberi tartását. 





1996. JÚLIUS, ÖSSZEVONT SZÁM MAGYAR VASUfAS 9 

t=====V
===

A=SU
===

, T=E
===

G
===

É
===

S
===

Z
===

SE
===

, G=Ü
===

G
===

Y==-==:::11: =======N
===

A
===

G=Y
===

KA=N
===

I
===

Z
===

SA =I 
===

K
===

Ö
===

R
===

KE=' P======J 
, 

A MA V Közegészségügyi Szolgálatról 
A MÁV Közegészségügyi Szolgálat tcvéken)·ségét bemutató írást küldött a �tagyar Vas
utasnak Szabó László közegészségügyi felügyelő. A vasúti közegészségügy átalakításáról 
polemizáló dolgozatában többek között összehasonlítást is tesz a �lagyar Honvédség ha
sonló nagyságú szervezetével. Cikkének (amelyet terjedelmi okok miatt csak rö\'idítve tu
dunk közölni) egyik legfontosabb gondolatát azonban szó szerint idézzük: ,,Kérjük, ho_gy 
amikor a jövőben sorsunkról döntenek az illetékes felsőbb szervek, hallgassák meg a �lA \' 
Közegészségügyi Szolgálat szakmát jelenleg is gyakorló munkatársait. �e a fejünk felett és 
ne nélkülünk döntsenek." 
A Magyar Királyi Államvas
utak Egészségiigyi Szolgálata 
1880. november S-én létesült. 
Ekkor szerveződött az üzlet
igazgatóságokon az egészség
ügyi szolgálatokat vezető főor
vos státusza, aki alá a pályaor
voso,k tartoztak. A szolgálatot 
a �IAV alkalmazta és finanszí
rozta. 

T evékcnységük kettős volt már 
a kenletekben 1s. Feladatuk volt a 
betegségek megclözésc, az új vas
utas dolgozók pályaalkalmassági 
vi:zsgálata, valamint az időszakos 
orvosi vi:zsgálatok, továbbá a be
tegsegélyzö pénztár által támoga
tott tevékenység: a vasutas bizto
sítottak betegség esetén történő 
gyógyke:zelése, kiegészítve acsa
ládtagok szükség esetén történő 
kezcl6-ével. 1933-ban megalakult 
a MÁV Egés:zségügyi kutató la
boratórium, amely később átala
kult MÁV Közeg�:zségügyi In
tézetté, azaz a MA V Közegész
ségügyi Szolgálat bázisává. Ide 
tartoztak 1975-ig a vidéki MÁV 
Közegész,,égügyi Felügyelőségek 
is. 

Jelenleg a MÁV Közegész.ség
ügyi Szolgálata a vasútegész.<;ég
ügy szerves részeként működik. 

Magába foglalja a MÁV Buda
pesti Köz.egészségügyi Intézetét, 
a budapesti, a miskolci, a debre
ceni, a sz.cgedi és a szombathelyi 
tcrületi-egész.s;égügyi központok 
(TEK-ek) állományába tartozó 
egérn;égügy1 felügyelőségeket 
(Higiénés Szolgálatokat) 

A Szolgálat telJeS létszáma kö
rülbelül 60-70 dolgozó (1978-ban 
a létw.ám még 120 személy volt). 
Megszűnt felügyelőségek: Győr, 
Komárom, S1.ékesfeh..�ár, Nagy
kanizsa, Gyékényes, Kecskemét, 
Záhony, Nyíregyháza, Füzes
abony, Veszprém és Balatonfüred. 

E szolgálatban h'Tetében mű
ködnek a közegészségügyi-jár
ványügyi szakorvosok, laboror
vosok, a budapesti, Haynal Imre 
Egészségtudományi Egyetem 
Egés:zségügyi Főiskolai karán 
végzett közegészségügyi-, jár
ványügyi felügyelők, valamint 
fertőt lerútó-egészségőrök, labora
tóriumi szakasz-aszisztensek és 
ügyvitelellátók. 

A Vasúti Közegészségügyi 
Szolgálat központi és helyi s:zer
vei (fclügyel<iségei) felügyelete és 
illetékessége kiterjed Magyaror
s;.ág valamennyi vasútvonalára 

beleértve a GYSEV-et 1s}, annak 
minden létesítményére, sz.olgálati 
helyére és dolgozójára. A szolgá
lat működtetésének célja: a pre
ventív (megelőz.d) egész.ségvéde
lcrn, a közegész..ségügyi hiányos
ságok feltárása, intézkedés az.ok 
megszűntetésére, és az egészség
ügyi felvilágosítás. Ezek.el a tevé
kenységeket csak a MA V Rt.-n 
belüli, a MÁV belső viszonyait 
jól ismerő szervezet képes elvé
gezni. Ehhez hozzá tartozik még 
járványügyi helyzet alakulásának 
figyelemmel kisérésc, fertötlení
tések elvégzése, azegésr.-égre ká
ros rovarok irtása, a rágcsálók el
leni küzdelem irányítá'sa, szakta
nácsadás! 

Évti7.Cdes visszatekintésben a 
létsz .. ám egyre csükkl!l1t, et.ért pél
dául a rágcsálóirtásra már nem 
maradt kapacitás, holott a 
fcrtötlenítöegész.ségőreinek erre is 
van szakképesítése. Jelenleg a rág
csálóirtást és a rovarirtás nagy ré
szét. súlyos anyagiakért idegen vál
lalkozók végzik. 

Célszerű lenne a MÁV Higié
nés Szolgálatnál elbocsátásra ke
rülö munkatársakból (közegész
ségügyi felügyehik, fertőtlerút9k) 
egy rovarrágcsáló-irtó MA V 

-----------------------. Kft.-t létrehom1 (akik nem növel
FELHÍVÁS 

Erbetegek védelmére 
Mint régi vasutas, aki 49 évig szolgáltam (mi_ valóban szol

gálatnak tekintettük a munkánkat) a Magyar Allamvasutak
nál, 1945-től vagyok tagja a Vasutasok Szakszervezetének 
és aki mint tisztségviselő is hosszú évtizedekig képviseltem 
kollégáim érdekeit - fordulok aktív és n)·ugdíjas kollégá
imhoz. 

A vasút, mint tudjuk veszélyes üzem, tele stresszhelyzetek
kel, amikor pillanatnyi döntéstől emberek élete függ. Elc tmó
dunk is rendszertelen, a fordaszolgálatok, éjszakázások meg
viselik, elhasználják az emberi szervezetet. Nem véletlen te
hát, hogy az érrendszeri megbetegedések nagyobb mértékben 
fordulnak elő közöttünk, mint az átlag népességben. Mint 
,,gyakorló érbeteg" írom ezt, aki ép lábamat és 86 évemet kö
szönhetem annak a gondos, mindep szempontra kiterjedö 
komplex kezelésnek, amelyben a MAV Kiizpont1 Rendelőin
tézet Érbeteg Gondozójában több, mmt húsz éve részesülök 
többi betegtársammal együtt. 1992-ben részt vettem a Buda
pesti Tudományi Egyetemek Baráti Egyesülete által szerve
zett előadáson, ahol dr. Tóth Emil főorvos és dr. Bobav Korné
lia pszichológus beszélt munkájukról és müszergorÍdja1król. 
Akkor ott a baráti egyesület egyik vezetőségi tagja, S=ékely 
Tibor mérnök úr felállt és javasolta, hogy létesítsünk együtt 
egy nyitott közérdekü alapítványt „Érbetegek Védelmére (EV) 
Alapítvány" néven az érbeteg gondozó dolgozóival és bete
geivel (mivel ő is érszűkületes). Ott helyben összegyűlt több, 
mint ötezer forint, hozzágyűjtöttünk még ötezret és 1993 ja
nuárjában a Fövárosi Bíróság 9, Pk. GOOI0/1993/1. sz. végzé
sével az alapítványt nyilvántartásba vette. A kuratórium ki
lenctagú, a baráti egyesület tagjaiból, az érbeteg gondozó 
munkatársaiból, két betegéböl és a rendelőintézet két vezető
jéből áll. Nagyon fontosnak tartom, hogy az alapítvány kura
tóriumában a betegek is részt vesznek. A munkát, a felkért 
könyvelőt is beleértve, mindannyian társadalmi munkában 
tiszteletdíj nélkül végezzük. Az alapítvány azóta a HlETE-vel 
közösen három továbbképző tanfolyamot, ingyenes ismeret
terjesztő előadást szervezett. Jelenleg 85.000 forint tökéJe van. 
Az érbeteg gondozó munkatársai és egy orvos elektronikai 
kft. közösen megterveztek egy olyan müszert, amely hordoz
ható és mozgás, müködés közben, otthon is tudja mérni a be
teg erek állapotát, ami igen lényeges a kezelés megtervezése 
szempontjából. A müszer megkonstruálása és kivitelezése 
nyolcmillió forintba kerülne a szabadalmazással együtt. A 
Semmelweiss Orvostudományi Egyetem két professzora véle
ményezte és tartja hézagpótló müszernek. 

Kedves Vasutas Kollégák! 
Magyar szabadalmú, minket segítő eszközről van szó. Kér

lek benneteket, mint a Kuratórium egyik beteg tagja, segítse
tek ennek a szép és fontos iigynek a megvalósításában! Ila 
minden vasutas csak napi egy doboz cigare11a árát, vagy napi 
egy fröccs árát befizetné a= Alapítvány s=ámlájára, e= év vé
gére, leikésóbb tavass=al rendelke=nénk a:: említell m,is=errel 
már gyartási formában. 

Az egyesületeket is kérem, a kft.-ket, vállalkozásokat, hogy 
segítsenek, mert az alapítványnak nyújtott támogatás az adó
alapból levonható. 

Bízva a vasutasok szolidaritásában és segítőkészségében 
írom ide az alapítvány csekkszámlaszámát: MKB-203-
53977-7007. 

Pintér Lajos 
, nyug�íjas fófclügycló 

az „Erbctegck Védelmére (EV) Alapítvány" 
kuratóriumának tagja 

nék a munkanélküliek táborát) 
Szakmai ismeretük, vasút-helyis
mcrete1k birtokában olcsóbban el 
tudnák végezni el.t a fontos tevé
kenységpt! 

A MA V dolgozói létszáma az 
utóbbi idöben a felére csökkent, 
és ehhez igazították a kül0nféle 
szakszolgálatok, ellátó szolgála
tok dolgozóinak létszámát. Sajná
latos módon nem vették figyelem
be, hogy ezzel nem csökkent a 
higiénés sz.olgálat tevékenysége, 
sőt inkább nőtt ugyanis a MÁV
vonalak és szolgálati helyek szá
ma nem csökkent, a rágcsálók bú
vóhelyéül swlgálnak. Gyakran a 
lakosság illegális sz.cmét-lerakó
helynek hasmálja azokat. 

Nem elhanyagolható körül
mény az sem, hogy jelentősen 
kontraindikált, az.az ellenérdekelt 
területté vált a MÁV a haj léktala
nok sz.cmponljából, a várótermek, 
vonatok, ezen személyek által 
igénybe vett területek az emberi 
tetvesség elszaporodásához veret
nek, illetve vez.cthetnek. Ez a tény 
nehéz feladat elé állítja a MÁV 
Közegés:zségügyi Sz.olgálat mun
katársaít. 

Nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy a fortöz.ö megbete
gedések,járványuk bármikor elő
fordulhatnak a vasúti területen is. 
A vasúti területen számtalan ven
déglátó egység, és más egység is 
működik, anx:lyek magánüz.cmcl
tetésűek, azonban közegészség
ügyi problémáikkal nekünk is fog
lalkoznunk kell. 

A MÁV Területi Egész.ségügyi 
Központok Egész.ségügyi Fel
ügyelőségcinck szakmai irányítá
sát a MÁV Köz.cgész.-;égügyi In
téz.el látja el megfelelő laboratón
umi háttérrel. Jelenleg talán az a 
legfontosabb kérdés, hogy nincs 
tisztázva, ki és milyen fonnában 
működtesse a vasúti köz.egészség
ügyi szolgálatot, az.az ki finanszí
ron.a! 

Nehezen tudjuk elképt.clni sz.ol
gálatunkat köz.hasznú társasági 
fom1ában a felügyeleti (félható
sági) tevékenységünk miatt. 

Ahogy a MÁV-nál sem a mun
kavédelem, sem a tűzrendés7.Ct, 
oktatásügy nem köz.hasznú tám
ságként működik, úgy az egész
ségügyet is célszerű lenne annak 
szerves részeként működtetni ... 

Szabó László 

VSZ tisztségviselő a Torna Egylet élén 

Nagykanizsa állomás 

Hihetetlen, dc igal. A menetidő több mint három és fél óra. Ennyi idó kell ugyanis egy 
nemlctközi gyorsvonatnak, hogy Budapcstról Naio·kanizsára érjen. (Hozzá kell tenni, hogy 
ez a lcgrö,idcbb menetidejű vonat arrafelé). A döcögés miatti bosszúságom feledteti, hogy 
egy baráti meghívásnak teszek eleget. Az állomáson Izsák Csaba, a Vontatási Főnökség 
üzemi tanácsának elnöke és a helyi VSZ alapszervezetének titkára üdvözöl. 

Az idén elkészült peronon elegendőek a munka fenntar- lenül. A tornacsarnokba lép-
lépkedünk. Régi vágya telje- tásához. Fejleszteni szinte ve meglepően nagy alapterü-
sült az ittenieknek a ma már csak lelkesedésből tudnak. letű tér fogad. 
cseppet sem luxusnak számí- - Elsősorban a s::ülőknek - Ez valóban a nagyobb 
tó megemelt járdasziget elké- kös=önhetően nemrég kés::ül- méretű csarnokok közé tarto-
szültével. tiink el az ificsapat öltözőjé- zik - jegyzi meg Csaba, 

-Kevesebb a= utaspanasz nek a felújításával - hangjában érezhető az elő-
is, his=en volt korábban, aki kísérőm sorban nyitja a gon- <löknek szánt elismerés. -
otthonról ho=ta a kissámlit, dosan zárt ajtókat, amelyek . Kényelmesen elférne benne 
hogy a nagypapa fel tudjon mögött szerény, de rendezett egy mozgatható lelátó, de 
s=állni a vonatra - jegyezte körülmények között készül- erre sem telik. Pedig ha len-
meg nem kis iróniával ven- hetnek a jövő „sztárjai". A fi- ne, akkor több sportesemény-
déglátóm. Izsák Csabával, a atal labdarugók megérdemel- re ki bérelnék tőlünk a csar-
többi fűtőházi szb-titkár kol- ték a szép környezetet, hiszen nokot. Most többnyire más 
légával együtt, 1991-ben a idén második alkalommal jellegű rendezvények megtar-
gépészeti szakszolgálati ta- nyerték meg a megyei baj- tására ves=ik bérbe. Ez is hoz 
nács megalakulásakor ismer- nokságot. némi bevételt. 
kedtünk össze. Azóta Csaba - Most a tenis=pá�vák já- A körséta után a beszélge-
jóvoltából többször jártam tékra alkalmassá tételén do/- tést a vontatási főnökségen 
Nagykanizsán, de a mostani go::unk- kalauzol tovább az folytattuk. Illés Endrével, a 
látogatásom nem elsősorban elnök. - A helybéli vasúti szolgálati hely főnökével 
a szakszervezeti munkájához s=olgálatifönökségek, ha sze- szintén régi ismerősként üd-
kapcsolódik. rény mértékben is. de köteles- vözöljük egymást. Megtu-

- Február másodikán vá- ségüknek érzik, hogy hozzá- dom tőle, hogy az idei év leg-
las=tottak meg a helyi torna- jámljanak a= egyesület fenn- nagyobb sikerének a helyi 
egyesület elnökének- mesé- tartáshoz és működtetéshez. számítógép-hálózat kiépíté-
li, miközben az állomásépü- A sportszerető közönségen sét tartja. Valóban, a fűtőhá-
lettel szemben elterülő sport- kfrül több s=pon=orunk is tá- zak közül szinte egyedülál-
létesítmények felé baktatunk. mogatást nyújt ugyan, de ez lóan. majdnem minden irodá-

- Váratlanul ért a kollé- együttvéve sem elég az ban zümmög egy-egy PC. 
gáim felkérése. Nem voltak előbbrelépéshez - hallga- Ebéd után telefonon érdek-
sportve=etői ambícióim. tom az elnök kissé keserű lődünk. Ko=ári Margit, az ál-
Afegválasztásomhan talán az mondatait. - Csak néhány lomási VSZ-alapszervezet tit-
is kö=rejáts=ott, hogy édes- \'a lóban reklám értékkel bíró kára kérésemre időt szakít a 
apám évti=edekig - mara- ors=ágos hírű csapat tudott beszélgetésre. Az állomás tö-
dandót alkotva - állta a sa- magának megfelelő anyagi rékeny alkatú, de annál dina-
rat ebben a tisztségben. hátteret bi=tosító támogatót mikusabb szb-titkára több tár-

Miközben körbejárjuk az találni. A kis csapatokfinan- sadalmi tisztséget is betölt, 
egyesület tulajdonát képező s=íro=ását a sporttörvény„ el- így a helyi gondok megoldá-
pályákat és benézünk néhány vileg "garantálná, viszont ha sa percre kitöltik a Nagyka-
épületbe, Izsák Csaba nem túl sokáig kell várni az élet- nizsán töltött idejét. A köz-
csak a látnivalókról beszél: belépésére, sokaknak már ponti üzemi tanács tagsága 

-Idén ünnepeljük a Nagy- késő les=. Kár lenne több, év- mellett, a VSZ több közép-
kani::sai Torna Egylet (NTE) szá=ados múltú egyesület szervezetének megbecsült 
megalakulásának szá=l,ar- tönkremenetelét megvárni. tagja, de a Zala megyei társa-
mincadik éifordulóját. A Nem olyan jó a magyar sport dalombiztosítási bizottság-
megemléke=ést a= ős=re ter- hely::ete, hogy ezt megenged- • ban szintén munkát végez. 
ve==ük. 1-écjnöknek Rigó Zol- hetné magának az ország. A vonat visszafelé sem 
tánt, a MA V Rt. ve=ériga=ga- A közeli sportcsarnokhoz, gyorsabb. Megszámoltam: 
táját kértiikfel. Reméljük, si- amely a kosárlabdázóknak és Budapestig tizennyolc be-
ken,/ mozgósítani a várost, a cselgáncsozóknak ad ott- lyen áll meg a nemzetközi 
his=en szeret11énk a= é1fordu- hont autóval megyünk. A fo- gyors. Idefelé csak nyolc ál-
lólw= méltó emléket állítani lyosón tablók dicsőítik a lomáson. Azt is sokalltam ... 
az elmúlt időszaknak. múltat, cseppet sem érdemte- (karácsony) 

Csakhamar kiderült, hogy 
az NTE szükös pénzügyi ke
retek között próbálja tartani 
a tőle elvárt színvonalat: 

- S=egényes köriilmények 
kö=t, de ma is több jóhírű 
s=akos=tályunk működik. Ko
sárlabdásaink és vívóink az 
első osztályban, a labda,11-
góink és a sakkcsapatunk 
megyei szinten kvalifikáltat
ta magát, de a cselgáncso=ó
ink is szép eredményeket 
mondhat11ak magukénak -
büszkélkedik az elnök. Eze
ket az eredményeket egyre 
nehezebb körülmények kö
zött teljesítik a sportolók. Az 
egyesület bevételei épphogy Izsák Csaba 
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INGYENES A BELÉPŐ A VASUTASNAK ÉS A CSALÁDJÁNAK 

Széchenyi szellemiségét ápolva 
A múzeum terveiről beszélgettünk Katona András főigazgatóval 

A Közlekedési Múzeumot az 
1896-ban rendezett millenieumi 
kiállítás közlekedési csarnoká
nak anyagából alapították meg 
és ebben az épületben nyitot
ták meg három évvel később. 
A kezdetben főleg vasúti, pos
tai és hajózási emlékeket gyűj
tő múzeum a közlekedés min
den ágának bemutatásá".al ha
marosan népszerű lett. Epüle
tét és értékes anyagának nagy 
részét a második világháború 
azonban elpusztította. Csak 
1966-ban nyithatta meg újra 
kapuit a közönség előtt. A mú
zeum feladatairól és az idei ter
veikről kérdenük Katona And
rás főigazgatót, aki hét éve áll 
az intézmény élén. 

A múzeum tevékenységi köre 
-kezdte mondandóját Katona 
András-a közlekedés egészére 
(vasúti, vízi, közúti, légi és egyéb 
közlekedés, űrhajózás), valamint 
a közlekedéssel kapcsolatos ipari 
teriiletre terjed ki. Feladata továb
bá a hazai és a nemzetközi jelentő
séggel bíró muzeális értékű tárgyi 
és dokumentációs anyag felkuta
tása, gyűjtése, őrzése és védehne. 
Feltétlenül meg kell említeni a köz
lekedési ismeretek terjesztését, 
népsz.erűsítését. 

- Ehhez milyen anyagi háttér 
áll rendelkezésre? 

-Az 1989-es politikai és gaz
dasági rendszerváltás nem hagyta 
érintetlenül a múzeumokat sem. 
Meg kellett változtatni a gazdasá
gi működést és a közönségkap
csolatot. Addig azállanú támoga
tás minden működési költséget 
fedezett. Ma a látogatók igényei
nek kielégítéséhez szükséges 
pénzt ,,saját :zsebből" kell kiegé
szíteni. Ez már a létszám kötöttsé
ge miatt is rendkívüli erőfeszítést 
követel. Több fele tevékenységgel 
próbálkozunk, de nagyon nehéz 
jövedelmez.ö területet találni. Saj
nos, még a saját árusító pavilo
nunkat sem tudtuk eredményesen 
működtetni, ezért azt bérbe adtuk. 

-A közönségkapcsolat átala
kulása mit jelent? 

-A múzeumlátogatók szoká
sa erősen módosult. Korábban az 
állami kultúrpolitika követehné
nyeinek megfelelően egymást kö
vették a szervezett csoportok: 
szocialista brigádok, KISZ-alap
szervek stb. Az akkori szervezők 
egyik oszlopa a szakszervezet 
volt. Most nincs jele annak, hogy 
a szakszervezetek ösztönöznék 
tagjaikat a múzeumlátogatásra. 
Kár, hiszen a műveltségi kör szé
lesítése-Széchenyi szellemisé
gét idézve „ a kiművelt emberjök" 
s7.ámának növelése-minden tár
sadalmi rendszer elsőrendű érde
ke. Ezúton kérem a vasutas szak
swvezeteket, elevení�ékfel, ápol-

ják a nemes hagyomá
nyokból azt, ami válto
zatlanul hasznos. Ne 
öntsük ki a fürdővízzel a 
gyereket! Jelenleg cso
portokat csak a taninté
zetek irányítanak hoz
zánk és az ifjak örömteli 
érdeklődéssel szemlélik 
az egyes közlekedési 
ágazatok kiállítási tárgya
it, szórakozva ismerked
nek a terepasztalok mű
ködésével. 

- Beszélj'ünka vasúti 
kapcsolatokról. 

-Szoros és régi múlt
ra tekint vissza. Múzeu
munk szervezője és első 
igazgatója, !Janovits 
Kajetán, a MA V Gépé
szeti Főosztályának ve
zetője volt Azóta is min
den utódját erős szálak 
fűzték és kötik ma is a 
vasúthoz. Egyébként az 
intézmény a MÁV kez.e
lésébe tartozott 1964-ig, 
akkor került a közleke-
dési tárca közvetlen felügyelete alá. 
Mostani kapcsolatunk is kifogás
talan a vasutak vezetőivel és a vas
utas társadalommal. Ha műszaki 
emlékként figyelembe vehető tár
gyak selejtezése előtt állnak - 
miként néhány más tömegközle
kedési vállalat is-értesítést ka
punk, sót arra is hajlandók, hogy 
azokat, vagy egyes darabjait a hely
szűkével küzdő múzeum helyett 
megőrizzék. 

Külön örömömre szolgál -
folytatja a főigazgató-, hogy 
megvalósulni látszik az a dédel
getett terv, amely szerint a volt 
Hámán Kató vontatási telepen sza
badtéri járműskanzen valósul meg. 
Itt mutatnánk be a gőzmozdo
nyok és a kiszolgáló létesítmé
nyek működését. A mindig érdek
lődő fiatalok, ugyanis, csak ilyen 
körülmények között tudhatják 
meg, hogy milyen volt a régi, a 
hagyományos vasút, hogyan mű
ködtek a gőzösök, a fordítóko
rongok, a vízdaruk, a szakállas 
sorompók. 

A MÁV kedvező hozzáállásá
nak részbeni viszonzásául ingye
nes belépést biztosítunk a vasuta
sok és családtagjaik részére. Kü
lönben a vasút ebben az évben -
a 150 éves jubileumra tekintettel 
-50 százalékos utazási kedvez
ménytnyújt a múzeumunkat meg
látogató valan1ennyi utasnak. 

-És a gyerekek? 
-A gyerekek körében a köz-

lekedési ismeretek elsajátíttatásá
ra régóta törekszünk. Az imént 
említett Banovits Kajetán a célt a 
következ.ökben fogalmazta meg: 
.,A magy. kir. Közlekedési Mú-

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 

GizABÓ és FIA Krt.) 
a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gyártó 

SZR-10 műanyag kivitelben 
nemzetközileg m�eleló védettség alatt álló 

termeket készít. 

A 100 éves földalatti vasút 
eredeti (felújított) kocsija 

?.Cum a ha?.ai közlekedésügy, va
lamint a posta távírda és távbe
szélő mindenkori állapotának, fej
lettségének és fejlődés menetének 
feltüntetésével arra szolgál, hogy 
a nagyközönségben és az iskolai 
ifjúságban ... az érdeklődést fel
költse és ez.ckre, valanúnt a köz
lekedési eszközökre ... vonatko
zó ismereteket szemléltető úton 
terjessze, a szakoktatást pedig elő
mozdítsa." 

Mi is igyekszünk a fiatalokat 
megismertetni a közlekedés min
dennapi kérdéseivel. Az úgyne
vezettgyennekkabinetben szakál
las sorompót szereltünk fel, be
mutatjuk azútátjárókkal összefüg
gő közlekedési veszélyeztetési le
hetőségeket. A közlekedésre ne
velés szempontjából lényeges té
mákról ,,Kérdezz-felelek" játékot 
szervezünk (például vasúti szabá
lyok, vasúttörténet, a mozdony, a 
jelző, a hajó működése). 

- Kérem, vázolja a múzeum 
ez évi legjelentősebb programja
it. 

·- Két kiállítást kell megemlí
tenem. A millecentenárium alkal
mából felidézzük a sz.ázévvel ez
előtti hangulatot, bemutatjuk az 
1896. évi kiállítási anyagból meg
maradt eredeti darabokat képek
kel és térképekkel. 

A másikat a magyar gőzvon
tatású va1·út születésének 150. év
fordulója tiszteletére rendeztük. 
Az utolsó évtized legnagyobb ha
tású kollekcióját tárjuk a közön
ség elé. Ehhez át kell rendezni a 
teljes vasúti anyagot. Ilyen nagy 
területet még nem kapott a vasút. 
A kiállítást július 12-én dr. Lotz 
Károly miniszternyitotta meg. 

- Befejezésül váltsunk még 
néhány szót a partnerkapcsola
tokról ... 

-A szomorú esettel kezdem. 
Nagy gond van a paksi Vasúti 
Múzeummal. A pécsi üzletigaz
gatóság körülményessége miatt 
jelenleg nem látogatható e térség 
egyetlen vasúti emléktára. Ezen 
feltétlenül változtatni kell a magyar 
vasútügy múltja egy részének 
rendszeres bemutatása és az érté
kes anyag megmentése érdeké
ben. 

Elismeréssel kell szólnom vi
szont Nagycenkrö/. Itt a Széche
nyi emlékkiállítás, a kisvasúti 
skanzen, működő keskeny nyom
közű vasút, a Széchenyi Múze
umvasút található. Működésük 
zavartalan. Jól választott helyszínt 
a GySEV, hogy itt ünneplik idén 
a Vasutasnapot. 

Csak dicséret illetheti a Buda
pesti Közlekedési Vállalatot, mert 
amillenieumi földalatti vasút száz
éves jubileumára felújították a jár
műparkot, továbbá amÚ2eUmunk 
egyik filiáléjaként üzemeltetett 
Földalatti Vasúti Múzeum kiállí
tási anyagát. 

KISVASÚTI KIÁLLÍTÁS BUDAPEST NYUGATI PÁLYAUDVARON 

Magyarország kisvasútja 
A szervezők és rendezők kiváló érzékkel 

választották helyszínül ezt a pályaudvart. 
Ennek közvetlen közelében volt ugyanis a 
Magyar Középponti Vasúttársaság pesti indó
háza, ahonnan 1846-ban kigördült az első ma
gyar gőzvontatású vasúti szerelvény. Így a 
,,genius loci", a hely szelleme lengi be a be
mutatótermet. 

A magyar vasút születésének 150. évfordu
lója alkalm�ból július 9-én Montvainé Pápai 
Jolán, a MA V Rt. oktatási szakigazgatója nyi
totta meg Tusnádi Csaba Károly „Magyaror
szág kisvasútjai" című fotó- és dokumentum
kiállítását, amely a Börzsönyi Gyermekvasút
ért Alapítvány megbízásából, Pest megye ön
kormányzatának támogatásával készült. Az íz
léssel elhelyezett tablók könnyen áttekinthe
tővé teszik a gazdag anyagot, amely több mint 
húsz év gyt'ijtőmunkájának eredménye. Bemu
tatja a még m1'iködő 23 kisvasút egy-egy nagy
méretű, jellegzetes fényképét, színes térképe
ken a vonalhálózatot és környékét, menetren
deket, újságcikkeket, megismerkedhetünk a 
vonalak történetével. 

Az értékes kiállítás üde színfoltja volt a na
pokban megjelent üelic turistatérkép, amely
nek címlapját a mesztegnyői kisvasútról ké
szült felvétel díszíti (Tusnádi munkája). A ván
dorkiállítás az elmúlt két évben Kismaroson, 
Mátrafiireden, Lillafiireden és Budapest Ke

leti pályaudvaron mutatkozott be nagy érdek
lődés mellett. 

Asztalon szemlélhetők az ü::eme/ö kisvas
utak színes levelező/apjai és a megsz1'i11tek 
közii/ a bodrogközi-hegyközi, debreceni, ka
puvári, lepsényi és dombóvári keskeny nyom
közű vasútnak is emléket állít néhány felvé
tel. A művész fotóiból eddig hetvenféle kis
vasúti képes-leve!e::ő/ap jelent meg a Parragh 
Péter Produkció Kisválla/ko::ás kiadásában. 

A Börzsönyi Gyermekvasútért Alapítvány 
elsődleges célja az ipartörténeti értékű kisvas
út propagandájának szervezése, az üzemel
tetési költségek biztosításában való részvál
lalás, valamint a hegység kömyezetvédelmé
hez közvetlen hozzájárulás. Lelkes, célratörő 
működését bizonyítja az is, hogy tavaly a 
Mentsük meg a kisvasutakat! sorozatban meg
jelentette „A bör::sönyi gyermekvasút" című 
kiadványt Nemoda István tollából és kiállító 
fotóművészünk felvételeivel. 

Kisvasúti 
járműskanzen 
Kecskeméten 

A Szegeden 1993-ban 
létrejött Vasúttörténeti 
Alapítvány elismerést 
kiváltó módon törekszik 
a vasúti emlékek megőr
zésére és ezek széles 
körben történő megis
mertetésére. 

A magyar gőzvontatá
sú vasút születésének 
idei 150. évfordulója al
kalmából ors::ágos vas
utas fotópályá::atot hir
detett azzal a szándékkal, 
hogy szemlélhető legyen 
a másfél évszázados ma
gyar vasút technikai fej
lődésének, küzdelmei
nek és sikereinek, nem 
utolsósorban a vasutasok 
s::aks::erű munkájának 
ábrázolása. A pályázatra 
51 szerzőtől 588 (!) kép 
érkezett .  A zsűri -
amelynek egyik tagja 
szakszervezetünk képvi
selője, Bordás László 
volt - a kiállításra 242 
felvételt fogadott el. Az 
első bemutatót Kecske
méten tartották, de ebben 
az évben még Szegeden, 
Budapesten, Békéscsa
bán, Veszprémben, Mis
kolcon, Kazincbarcikán 
és Székesfehérváron is 
megtekinthető lesz. 

Ugyancsak az alapít
vány kezdeményezte a 
Közlekedési Múzeumnál 
a kisvasúti emlékek össze
gyűjtését és Kecskeméten 
való elhelyezését. Meg is 
valósult a keskeny nyom
közű vasúti jármüskan
zen. A szabadtéren látha
tók nemcsak a MÁV-ere
detű, hanem a gazdasági 
és erdei vasutak ódon 
mozdonyai és kocsijai is. 
A jánnüvek további fel
kutatását, gyűjtését foly
tatják. 

Mindkét eseményről 
szerény kiállítású, de tar
talmas katalógus jelent 

· meg Nagy Jó=.sef szer
kesztésében. 

Kaszó 
A Magyar Közlekedési 

Közművelődésért Alapítvány 
kezdeményezésére összeállí
tott program előre meghatá
rozta a keskeny nyomközű 
vasutak évenkénti szakmai 
napját. Május 18-án a kisvas
utak szerelmesei Kaszó pusz
tára zarándokoltak. 

A vonal létesítésének gon
dolatát - mint más helyütt 
is-, a kényszer szülte. Az er
dóbó l a kedvezőtlen talaj
szerkezet miatt ugyanis a 
szállítás csak idényszerűen 
volt megoldható. A fuvarozás 
folyamatossága érdekében a 
kisvasút épífését 1952-ben 
Szenta MA V -állomásnál 
kezdték meg 760 mm nyom
közű vágánnyal. A 9,3 kg-os 
síneket homokágyazatba he
lyezett fa keresztaljakra he
lyezték. A végpont Rinya 
volt, a kaszói szárnyvonal ké
sőbb készült el. A= erdei vas
lÍ t a müködési engedélyt 
1955-ben kapta meg. Ez a 
vasút tehát a „ fiatalok" közé 
tartozik. A szállítás egy C-50-
es dízelmozdonnyal indult, 
Kaszón mozdonyszínt emel
tek. A vonal eredetileg 17 km
t tett ki. 

Két évvel később nagy fel
adat hárult az ifjú vasútra. A 
hatalmas vihar okozta károk 
következményeinek elhárítá
sához három kilométer 
hosszú repülővágányt kellett 
építeni a kidöntött fák elfu
varozásához. A megnöveke-

<lett erdészeti munkásszállítá
sok és a helyi utazási igények 
miatt 1961-ben bekapcsolták 
a vasutat a korlátozott kö::for
galmú személys::állításba. 

A kisvasút korábban elis
merésre méltó, jelentékeny 
forgalmat bonyolított le .  
.,Fénykorában" három dízel
mozdonnyal és 40 teherkocsi
val üzemelt. Tevékenysége 
gazdaságos volt. Teljesítmé
nyére jellemző, hogy műkö
dése első húsz évében 225 

ezer köbméter fát, 65 ezer ton
na egyéb anyagot és 300 ezer 
utast szállított. A romló gaz
dasági helyzet és a követke
zetlen közlekedéspolitika 
miatt ma csak a Szenta és 
Kaszó pus::ta közötti szakasz 
működik, kizárólag turiszti
kai céllal. 

A vonal szigorúan védett 
természetvédelmi területet 
szel át. Az összefüggő erdő
ket a tölgy és éger uralja. A 

környék vadakban gazdag, 
nagy vonzerőt jelent a vadá
szok számára és kellemes ki
rándulási lehetőséget biztosít 
a természetkedvelőknek. A 
szakmai napon résztvevők a 
Tusnádi Csaba Károly felvé
telén látható - egy hosszú 
nyitott kocsival megerősített 
- szerelvénnyel utaztak vé
gig a pályán az erdőgazdaság 
munkatársainak szakszerű 
kalauzolásával. 

A rendezvény célja most is 
az volt, hogy a kultúrtörténeti 
emléket képező kisvasutak 
fontosságára újból felhívja a 
figyelmet. Legalább azt óvjuk 
meg, ami még megmaradt... 

Foto: Tusnádi Csaba Károly 

Az oldalt írta: Horváth Károly J 
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F GYSEVVASUTASNAP d 
Széchenyi szülőházában 

.. 

, , ,, ,, , 
VASUTAS ZE NE- ES KEPZOMUVESZETI ISKOLA -

KONTINENSBEMUTATÓ 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. ,·ezetői a1; idén szakí
tottak a hagyományokkal, a 46. vasutasnap központi ren
dezyén)·ét nem a Hotel Sopronban, hanem Nagycenken tar
tották. Az ünnepségen jelen ,·olt Lotz Károly közlekedési, 
hírközlési és ,·ízügyi miniszter, s ott ,·oltak a partner vas
utak, a fuvaroztatók és Ausztria burgenlandi tartományá-

,,Rangot jelent nálunk tanulni ... '' 
Exkluzív inte,jú Pál Gábor igazgatóval 

nak a képviselői. 

Az országban egyerliilálló teljesítménynek lehetnek tanúi mindazok, akik megtekintik a Vasutas Zene- és Képzőművészeti 
Iskola előadásában a „Fame" (Hírnév) című musicalt. A l\lagyar Vasutas olvasói Pál Gáborral, az iskola igazgatójával 
készített intcrj úból megismerkedhetnek a „kulisszatitkokkal" és az intézmény széles körű te,·ékcnységével. 

Berényi János, a GySEV elnök-vezérigazgatója ünnepi beszédét történelmi visszatekintéssel kezdte. -A sors úgy hozta, hogy a GySEV vonala annak az embernek a szülőháza közelében húzódik, akit Kossuth Lajos a legnagyobb magyarnak nevezett, s aki az első magyar közlekedéspolitikai koncepció kidolgozója volt. Gróf S=échenyi Ist
ván neve összekapcsolódik az első magyar vasútvonal megépítésével is - hangsúlyozta, majd a magánvasutak kiépítésének korszakáról beszélt. A Győr-Sopron-Ebenfurt közötti vasútvonal megépítésére 
Ferenc Jó::sef császár 1872-ben írta alá a koncessziót. A századforduló végéig és az azt követő időszakban Nagy-Magyarország területén 187 magánvasút üzemelt. A magánvasutak sorsa azonban a trianoni békekötéssel - a GySEV kivételével -megpecsételődött. A békeszerződés külön rendelkezésben kötelezte a két ország, Ausztria és Magyarország területére került vasút közlekedési kormányzatait, hogy az egységes üzemvitelt továbbra is biztosítsák. Ekkor született meg az az államszerződés is, amely a vasút székhelyét Budapestre helyezte, s amelyben az Osztrák Államvasút eredeti koncesszióját magára nézve kötelező módon elismerte. A GySEV ettől az időtől számít Ausztriában és Magyarországon bejegyzett magánvasútnak. , Az elnök-vezérigazgató a GySEV sajátos, történelmi szerepének taglalása után azokról a kihívásokról beszélt, amelyek már a hetvenes években stratégiai lépésváltásra késztették a vezetőket. Azokban az években alakultak meg az alaptevékenységet kiegészítő vállalkozások, a szállítmányozási üzletág, valamint a vámszabad-raktározási tevékenység. A vasutaknak napjainkban azonban újabb kihivásokkal kell szembenézniük. Mint mondotta: a GySEV számára létkérdés, hogy Sopron a Kelet-Nyugat kő=ötti árucsere-forgalom fordítókorongjává váljon. A határövezetben az utóbbi években jelentős beruházásokat hajtottak végre, mind az áruszállítás növelése, mind a személyszállítás színvonalának emelése érdekében. Berényi János elimeréssel szólt a MÁV-val és a= ÖBB-l·el. a 
fuvaroztatókkal és a szakszen•e=etekkel való jó egyiittmúkö
désrő/, a teljesítményekkel megalapozott keresetnöl·ekedés
ről, a szociális juttatásokról. Beszéde után lot= Károly köszöntötte a GySEV dolgozóit, majd kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő munkát végző vezetőknek és dolgozóknak. 

R.V.F. 

„Pál Gábor 1989-töl a Vasutas 
Zeneiskola igazgatója. A musi
cal producere, segítője, megva
lósítója. Kitűnő, igazi mene
dzsere a zeneiskolának. Leg
főbb feladatának azt tekinti, 
hogy a növendékek és tanárok 
számára a legszínvonalasabb 
tanulási és tanítási feltételeket 
teremtse meg" - olvasható a 
musical programfüzetében. 

- Senki sem kezdi a pályáját 
iskolaigazgatóként. Feleleveníte
néd élen11ad tiibb állomásait? - Az iskoláim elvégzése után a Keleti pályaudvaron helyezkedtem el. A sz�tkmai munkán túl mmdig kihívásnak tekintettem a közösségi feladatokat is. Aktivi
tásom felismeréseként éltem meg, amikor 1978-ban az állomásfönökség szb-titkárává megválasztottak. Egy év múlva a VSZ központjában az ifjúsági ügyek irányítását, majd 1982-ben a Budapesti Területi Intézöbizonság kulturális tevékenységének koordinálását bízták rám. 1988-ban a Landler-Jármüjavító Müvelödési 
Ház igazgatójává neveztek ki. Itt egy évet sem töltöttem el, amikor felajánlották a1cne1skola igazgatói székét. Az akkon viszonyokat ismerve nehezen s:tántam el magam a váltásra. Hogy mégis vállaltam. abban az is s:rercpet játszott, hoh'Y korábban én is ebben az iskolában tanultam gitározni. 

Akik kiizelehbről ismernek. 
nuiják, hogy mindig kezdeménye
ző voltál. Például a Landlerban 
otthont adtál a rock-zene fenegye
rekei nek, a metálosoknak. A ze
neiskola élén mi volt a legjelentő
sebb „újításod"? 

A vasúti szállítás leendő „favoritja" 
az eltolható po11yvafedeles vasúti teherkocsi 

. -

-

FELHASZNÁLHATÓ: - széna, szalma, - papírbála, - acéltekercs, - raklapos áruk, - kötegelt faipari lemezek, - höszigetelö anyagok szállítására. 
MŰSZAKI ADATOK: A kocsi: Rils jelű Forgóváz: Y 25 Css Rakterület hossza: 18 550 mm Rakterület szélessége: 2 700 mm Saját tömcg:29 t Raksúly: 40 t 

ELŐNYEI: gyorsan, könnyen rakodható, - a ponyvavetö mozgatása könnyű, a s:r.állítmány védett az időjárással szemben, vúmlárható, bérleti díja alacsonyabb egy fedett kocsiénál. 

Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 
MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

Gyártó Kft. Szerkesztési szelvény: UIC 505 

Ne feledje: Jó termék, alacsony ár - az MVJ ilyet kínál! 
•• 

�TUV� Szombathely, Szövő u. 85. 
�

tr "?� Tel./fax: (94) 313-313 
@rn�LI Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

ISO 9002 

Pál Gábor - Az ötlcthrz szerencse és kedvező kömye1.ct 1s kellett. Nálunk is egyre népszerűbbé vált a musical műfaja. Az iskolában az 1960-as évek elejétöl folyt igényes szórakoztató-zenei hangszeres képzés, de az énekesek többnyire komo!Y7-Cnével foglalkoztak. Felkerestem Toldy Máriát, a kitűnő énekpedagógust, aki akkor a postásoknál taJÚtott, és felajánlottam neki, hogy hozzunk létre egy musical stúdiót a Vasutas Zeneiskolában. Kapott az alkalmon, hís:ren évek óta dédelgetett vágya teljesült. Az.óta a Musical Stud1ó egyik legsikeresebb kunusunk. A Színművészeti Föiskola négy évente indít musical tansl.akot. Büszkék vagyunk rá, hogy az idén végzö tirenhat fős osztályból kilenc a mi iskolánkból került ki. Azt hiszem ez önmagáért besz,él. 
- A színre vitt musical jóval 

több annál, ami egy zeneiskolától 
elvárható. -A tavalyi nagy sikerű vizsgaelöadást is Miklós Tibor rendezte. A Rock-sátorban megtartott előadást több s1ínházi s1.akember, igazgató is megtekintette. Az ott látottak alapján biztattak bennünket: a növendékek képesek lennének önálló elöadá� megtartására is. Abban az időben mutatták be Londonban a Fame-t. A hallott kritikák felcsigázták az érdeklödésünket a darab iránt. Megszereztük a hanganyagot és az.onnal beleszerettünk. Ismét szerencsénk volt, mert Magyarors1,ágról -több nagyhín1 színházat is megelözve - elsőként kez,dtük meg a tárgyalásokat a sz1.,Tzói jogokról. Kedvező volt az amerikai fogadtatás, már csak a pénz hiányzott. Ekkor kerestük fel a MÁV Rt. vezetését. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
Rigó Zoltán vezérigazgató úrnak és Szentgyörg;i Tamás gazdasági vezérigazgató-helyettesnek, hogy elsö szóra biz.almai mutattak az ügy iránt. Rajtuk kívül természetesen nagyon sokan támogatták még a produkciót. Köszönet mindannyiuknak. 

-A siker elvitatlwtalan. A be
lefektetett energia sugárzik a szín
padról. -Sok nehéz.séget kellett leldizdenünk. A tanulóink és mestereik elsz.ántsága még engem is lenyúgözött. Az éneken kívül a tánc és a színészi munka is a komplex képzés része. Ne feledjük el, a színpadon többségükben diákok szerepelnek, ezért olyan fontos, hogy a kritika eli smerésscl szólt a teljesítményükröl. Meg kell említenem, hogy nagyban emeli az elöadás színvonalát, hogy élö zenével adjuk eló. A z.cnekari árokban többségükben az iskolában truútó elöadó�úvészek szólaltatják meg a hangszereket. 

-Mi lesz a darob tmribbi sorsa? -Annak ellenére, hogy az elö-adást a szokásos költségek két-

ham1adából kihoztuk, veszteségekkel kell s:rámolnunk. A megoldást a kö1ös produkció jelentheti. Az Operett S,ínháu.al állunk tárgyalásban, ha létrejön a megállapodás, akkor a7 össze! továhh1 elóadásokat tarthatunk. Kaptunk már meghívást vidéki színhá:raktól, söt külfiildröl is. ha sikerül a jOgdíjakban mcgegyeniünk, tervezzük kazetta és cd megjclcntclését 1s. 
-A Fmne, mlóban 

hírnevet hozott az isko
lának. M,t „illik tudni" 
még a:: intézményröl? A zeneiskolát 1948-ban a Vasuta�ok S1.aks1ervezete alapította, azzal a céllal, hogy a va'illtasok és családtagjaik ismerkedhessenek a zenével és a festészettel. 

Az intézménynek ma is a VSZ ad otthont. l Iangsúlyozom, nemcsak zenei, hanem képzöművészeti iskola is vagyunk. Diákjaink művei mmd a hazai, mind a ncmictközj kiállításokon slámos díjat nyertek. Kö,el négyszáz tanulónkkal hannínehárom müvész-pcdagÍJ!!US foglalko11k. 
- -- Olvasóinkat bizonyára ér
dekli, hogrnn lehet bekcn'ilni az 
iskolába és kikjelentke::hetnek? 

Elsősorban a vasutasok igényeit szeretnénk a kii1n1űvelödés más t1.--riilctein 1s s:r,olgálni. Például az elmúlt évben a Déli pályaudvaron a forgalmi utazószemély,ct részére mgyenes angol és német nyelvtanfolyamokat s7.crveztünk. Az iskola tanárai évekkel ezelőtt megalakították a f'ro M11sica együttest, amely karitatív Jelleggel rend.sz.cresen koncertet ad vasutas gyermekintézményekben, üdülükben és swciáhs otthonokban. Tavaly vettük át a Nyugati pályaudvaron lévö könyvtárat, ahol az odajáró nyugdíJasoknak igyekszünk tartalmas programokat s:,crvemi. 
llogyan tovább? -Az élet azt bizonyítja, hogy az állami művészeti kc'..11z,ést kiegészítve, hosszú távon igény mutatkozik az általunk nyúJtott szolgáltatá�okra. A Jelenlegi fcjlödés1 szakaszban a végz.cttséget adó képzések meghonosítását tcrvenük. Célw1k, hogy hároméves tanulmányi idősz.ak után helylx."11 tehessenek diákjaink, államilag elismert, elliadóművészi vizsgát. Tovább s1.cretnénk lépni a végzősök menedzselésében is, hogy minél többen kerülhessenek szípadra. 

- Vácon. a magyar msút fenn
állásának J 50. él'fordulója tiszte
letére rendezett ünnepségen vehet
ted át a Baross Gábor Díjat, 
amelyhez gratulálunk. 

A siker pillanatai -Az mtém1ény sz.abad iskola Jelleggel működik, azaz nemcsak a vasutasok közül fogadja a tanulni vágyókat. Mindenkit szívesen látunk intézményünkben, aki z�nével vagy képzöművészettel kíván foglalkozni. A hangszeres képzések többségére általában bárkit fel tudunk venni. Néhány felkapott szakon, a túljelentkezés miatt, azonban kénytelenek vagyunk válogató-vi:,sgákat tartam. Például a musical-stúdióban úgynevezett elitképzés folyik, az ide jelentkezőket tehetségük és előképzettségük alapján vesszük fel. Büszkék vagyunk arra, hogy 11µ1-got Jelent iskolánkba bejutni. Erdekességként kell megemlít1.,"11cm, hogy hozz.ánk olyanok is beiratkoznak, akik 

-Kösz.önöm. Úgy gondolom, eza díJ amely egyben a vasutas kultúráért dolgozó valamennyi kollégám megbeszülését is jelenti - kifejezi a közlekedési tárcának, illetve a MÁV Rt. vczetóinek a művészetek iránti figyelmét. Támogatásuk európai mértékkel 1s figyelemre méltó. Köszönöm az intézmény nevében a működésünkhöz és fenttartásunkhoz nyújtott segítséget. Az. innen kikerülő művészek sikere a szponzoraink sikere 1s. Nagyon lényeges, hogy a befutott művészek sohasem felejtik el, honnan indultak, és messzeföldón hirdetik a magyar vasutasok művész.etsz.eretetét. 
-karácsony-

csak hob- ..... ------------------. byból szeret- -nének muzsi-kálni. A ná- , lunk tanulók többsége a középiskolás korosztályból kerül ki, de volt már öt, söt hatvanegy éves ,,növendékünk" is. Hallgatóink egyharrnada ma is vas
utas. 

l. 
1 

i 

-Úgy tu
dom az in
tézmény a 
zenei és kép
zőművészeti 
képzésen túl 
egyéb kult11-
rá l i s  tevé
kenységet is 
végez. 

Fiatalok, lelkesek, tehetségesek ! 





1 KÖZPONTOSÍTÁS, BURKOLT LÉTSZÁMLEÉPITÉS? 

Veszélyben több ezer vasutas munkahelye Munkalassftást, a régióra kiterjedő sztrájk megszervezését sem tartja kizártnak a Vasutasok Szakszervezetének szombathelyi területi bizottsága, amennyiben a MA V vezetése a jelenlegi elképzelések szerint kívánja végrehajtani a Szombathelyi 
Üzletigazgatóságjöv6jét és dolgozóinak munkahelyét veszélyeztető szervezeti és szakmai átalakításokat. Ezt Horváth Csa
ba, a Vasutasok Szakszervezete szombathelyi területi bizottságának titkára jelentette ki a vasi megyeszékhelyen tartott 
sajtótájékoztatóján. llorviíth Csuba hangoztatta: a MÁV menedzsmentjének tervezett lépései, a szakigazgatóság,ok létrehozása, kircn<leltségt•k kialakítása, országosan 25 új gazdasági társaság létrehozása során 46:36, jelenleg a MAV Rt. alkalmazás,íhan álló dolgozót „tdepítenéhek ki". Ez pe<lig nem más, mint nz iriínyít1í,; központosítlÍ.<:11 és a burkolt létszámleépíté:, lehetőségének megteremtése. Ugyanakkor, miközben a dolgozók létszámát vidéken csökkenteni igyekeznek, addig a tervezett hét sznkigazgatósággal II budapesti n:zetók .-,zámát tovább nöyelik. .. A tervezett int{-zkcdésekkel jelentősen módosulhat a �fA Y Szombathelyi Uzlt:tignzgatósánnk feladatköre, ami maga után vonJa a létsz:ím csökkt'ntésének szükségességét. A szakszervezet számítása szerint ez az említett területen ezer vasutas munkahelyét veszélyezteti. A helyieknek egyébként van snjiít dképzelésíik az íizletig117,g11tóság múködé,;ének mcior111liz:ilifofról, ám ezeket n kidolgozott jnrnslatokat a részvénytiírsaság menedzsmentje eJ<lig nem méltatta figyelemre. 

ÁRA: 40 Ft 
(I'ud6sftásunkat a sajt6tájékoztat6r61, valamint Szab6 Imre, 

a MÁV Rt. Szombathelyi Üzletigazgat6sága vezetőjének reagálását a 3. oldalon olvashatják.) 

XL. évfolyam. 15-16. szám A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1996. AUGUSZTUS 

,, , 

A MilLECENTENARIUM JEGYEBEN 

MAGYAR VASUTAK FÉNYKORA 

Vasút a millennium idején 1896-ban már 50 éve maködött hazánkban gőzüzemtI vasút. Ez id6 alatt 15 ezer kilométernyi vasútvonal épült. 1896-ban a forgalmat 2400 mozdony, 5000 személykocsi, 50 ezer teherkocsi bonyolította le. A millennium évében 57 millió utast és 35 millió tonna árut szállítottak. A gépkocsi megjelenéséig a személy- és áruszállításban felmeriil6 minden elképzelhető igényt kielégített. 1896-ban a legnagyobb magyar vasúttársaság a Magyar Kir. Államvasút volt. Az évr61 évre növekvő MÁV hálózatát három tényező alakította: az állami vasútépítések, a magánvasutak államosítása és a helyiérdektI vasutak. Az 1889-91-ben végrehajtott vasútállamosftások óta a magyar kormány szabadon érvényesíthette akaratát az áruforgalomban. A legfontosabb kiviteli útirányok: BudapestFiume, Budapest-RuttkaOderberg-Berlin, BudapestBécs, Budapest-Belgrád, Budapest-Bukarest, BudapestLemberg. A kor követelményeinek megfelelő vasúthálózat képes volt a terményeket és árukat gyorsan és olcsón a hazai és külföldi piacra eljuttatni. Nemcsak hosszabb, hanem 10-20 kilométeres távolságra is érdemes volt parasztszekér helyett vasúttal szállítani. A nagy tömegtl áruk szállítása mellett a vasúttársaságoknak a sérülékeny, romlékony, kis mennyiségi! vagy nagy értéktI cikkekr61 is gondoskodni kellett. 1896-ban például a Déli Vasúttársaság külön megszervezte, hogy a dunántúli kertészetekból származó vágott virágok gyorsan Budapestre érkezzenek. A nagy tömegtl áruk szállítására alkalmas nyitott és zárt teherkocsik mellett, készültek speciális, például tojás-, baromfi-, sertés-, 16-, bútor-, hintószállftó kocsik is. A személyforgalom jdlcmzője: uz utasok túlnyomó tiibbségt· (77 százalék) harmadosztályon utazott, n ll'gkénydmc-

Az első pesti Ind6ház helyén épült - a párizsi Eiffel cég tervei szerint - Eur6pa egyik 
legkorszen1bb pályaudvara, a mai Nyugati pályaudvar sebb első oszt,Hyt csak 1,5 százalék választotta. A három legnagyobb személyforgalmú város Budape.,;t (:3,4 millió utas), Sze

ged {700 ezer) és Poz:,;ony ( 600 ezer fó). A nagyforgalmú fővonalakra az utasokat és az ámt az úgynevezett helyiérdekű vasutak ,szállították. A döntően egy-egy vidék érdekét szolgáló /,dyiérdckúvnsutak könnyt·n, egyszerűen, állami kedvezményekkt•l épültek. lh·lyiér<lekű vasútra engedélyt az állam 90 évre adott, a vitt'ldíjakat mnxim,Hta. A H F.V-l'k egyszcníhb és olcsóbb al- és felépítményi 5zerkezetekkcl épiiltck, ótlago,; építési költésük a ;'\lt\ V-vonalakénak mindiissze 30 sztízaléka. ,\ hdyifrdekű vasutak lcg-

nagyobb részét a Mi\ V iizemcltette. ,\ típustervek alapján megépített kisvárosi 1w,útállomások .1 nyilv1íno.,ság színterei voltak, sétálópontok, ahol mindig tö11ént valami. Az állomásfőnök, a forgalmisták a kisváros közismert ,;zem(-lyiségci. A nőtlen tisztek egy részének a lakása az állomásépületbcn volt. Az állomásfőnök és családja szintén nz állomtísépiilethen lakott. A helyiérdekű vasútvonalakon zömében személy- és teherkorsiból álló, vegye.s1·01111tok közlekedtek. A sűrűn megálló, lassú vegyesvonatok gyakran 20 km/h sebességgel zötykölődtek. A zónatmifa 1888-as bevezetésével a menctjl'gyárak lezu-

hantak, s milliók iiltek vorwtra. Az 1890-es évekre a világ érezhetően kit1ígult: Európa nagyvárosait expressz- és gyorsvonatok kötötték össze Budapesttel. A fővárosl>6I Londonba a lt'golcsóbb, 2. osztályú retúr menetjegy kb. 106 forintba került, KarlsbndLa 25, Bér s be 10 forintért lehetett jutni. 1896 nyarán a ;'\1i\ V luxusronatokat közlekedtetett Budapest-,lfarchegg-Béc.-;,'IJudapest-Ka.-;.-;a-Popnídfolka, Budapest-Pnxleúl-lJuknr-cst é,; Budapest-Fi1111w útvonalakon. Ezeket a 80-90 km/h sebességgel közll'kt.-dő luxusvonatokat forgózsámolros, nyugodt járású, négytengelyes, első osztályú kocsikból állították össze. (folytatás a 6. oldalon) 

AZEG1sl.stc- �NYUGDÍ]BIZltátÁS 
ÖNKORMÁNYZATOKRÓL N 

Oszintén 
... ,,Ma egy 4tlap /üetést1 vasut.u tilbbel jhul bosú • lakosslg� ellAtááhos, mintegy MeroodaNni'r6, nagy lábon él6 vállallcoz6. Nálunk k/Jabotnn:,t obmM. h• egy nagy lábon él6 emberr"1 lcideriJlne, bog IDflDIJtiNI kevesebb társadalombutosftást /üet, mint eg n.rgennekm vasut.u. " ... 
... "Hol nyilatlcomalc u illetélceselc arr61, hog h'1JT m.wéklcal n6 a banlcokban és a mag4n� • /üe

tés? A tizedét, sráradb lcen:stf nyugdfjasolmál aonbm fM81-folcó a talcarélcossAgi igyelccm. Ki beué1 andl, bog• n,ugati vi1A.gban a banlcolcn.ál allcalmaottalc aúma cac'Jlien, a 
egészségügyben viszont gyorsan növelcuilc? A mi--� inlc csalc a m'8olc sum� látják meg a súllcAt, a ma,ukiban a gerendát nem!" ... 

(Kopátsy Sándor frúát a 8. oldalon taU!hatjik.) 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szak
szervezete elnöke, aktuális szakszervezet-politikai 
kérdésekról ír. Alig egy hón,;p miílv11 - szeptember 20-.ín - iimwpli meg a magyilr m,w/a.,; szilk.,;zervezeti mozgalom fonniíllás.í1111k .-;záwdik évforclul6j;it a Vi1su/,1sok 5Zllkszel"l'czete. Mi 11z ,1z összeta1tó erő, amelyik éltetlt' a :,;zer-vezel fe1111m1111Jdá.-dt, annak l'llenfre, hogy támncltnk, ti/tolták, .sót bü11tett11k az egyiin} trutozás ilyen fom11íj1ít? Mi az, ami élteti nm is? Jfa ugyan elődeink .,ok évtizedes küzddmhiek köszönl1etóen swbadon -bár nem minden za1·11r6 tényező nélkül - gyakomlhatjuk az egycsülé:<i jogot, de e szen-ezet életereje nm sem tört meg. MitóI lesz .-;zázéves egy oly1111 mozgalom, m11dyet nem valamilyen tö1·vé11y, rngy nmdelet tmt össze, llilnem létének egyedüli alapja a mu11ki1V1ílfal6k önkénte,; összefog1ísa? Az összetartozást il közös énlek hozta lt:tre és t,1rtott11 fenn 11 1'i1sÚ/011 is, immúron .,zúz éve. A munkilv1íllalók közös én/eke, 11111ely rngy ösztönösen. v11gy tucfotosiln, de jelen v1111 lwnnünk. S,ljút sorsunk ,1li1kít.ís:í1wk igifnye letilg11dlwtatl1mul él 111imlillmyiu11kba11. A .,z,1kszervezett'ket t•gyrészt ilZ II felismerés hozt11 lr:m• és tartj11 fenn, hogy a bé1bo'1 é.s fizetéshóI élók sorsának johlift1í.sára c,;ak az ö.,:<zt•fogás nyújt esélyt. Másrl.szt, 11em 11111rndhntott volna fe1111 a vas11l11s-.,z11kszervezet szolidaritás nélkUI. Bizonynrn v1mnak közöttünk is oly11nok, 11kik iígy érzik, hogy mám egy kicsit lejárntódott e fogalom. Ez 11 szó, lelwt, hog)' ma mái· ne.111 éppen dfr11to.s, dt: a t11rtalm.i ö,-ök. Az emberek nagy többségének zsigerniben kiirthatatlmwl jelen van 11 mások infrit h-zelt felelősség Gs .scgító,,zándék. Snnmiképpen sem c.;mk attól lett ,mízéves n szakszervezeti mozgalmunk, hogy teltt:k a 1111pok, és llZ idő önmagától fo,-gatta a m1ptá1t. A munk1míllaló1 összefogá.,; tö11é11ete előclei11k kílzt!elméróÍ, el.,z1í11t.ságár6l és tenni 11ka11ÍsiÍ1úl tesz t1m1íbizor1ysá

got. ,\'em c.-<ak példaként áll elóttiink llJJiÍink akarata &; kita111í,rn, l1Rne111 ez össze is köt v1ila1111m11yiíi11ket. Neki.ink, az utódoknak - a mtílt lÍpolá.sá11 ttíl -, köteles.ségünk teljesfteni az Örök tö,vényt: a tanítvány múlja felül ta11ítóját. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, v1il6ságos 1:redményeket kell elérnünk. Nwn fo
g.idhatjuk d 11 .,1111111ytí életszínvoriulat, .1 rosn mu11k11kö,-i.ilményeket. Mindezt olya11 1do'1dJt:n vá,juk el a szakszervezetto"1, amiko,· gyökere..,e11 1ít11lakul a magyar társadalom és 11 g11zdaság, amikor minclen koníbbiníil jobban, é.s visszafo,-díthatatl111111l útalakul a JIÁV. 4 vasullls-szabzen-ezeti mozg11lom 11z elmúlt sz1íz évben a11-1111k kö.,zönhettt: forumwrnd,ísát, hogy hozzá tudott iclomulTJi ll környezete 1'1íltoziís.1i/10z, és képes \'olt legyőzni 11z dihóI fokadó kihív.ísok11I, A Vi1sut,1sok Szakszer·vezete további fem1111arndiísiÍhoz tllil is folymw1/os mozgásteret igényel: 11 liigSIÍg közös 1:rdekét kdl hitelest'n képviselni. Ehhez elsósorh,m folyamatos tettrekészségr·e, egységn: és együt11111íköJésre 1·1111 .,ziiks,:g. Ahhoz, hogy a VSZ teljesíteni tudj,1 ezeket, kiszámíthatónak kell lennie. Ki.-;zámít/11116 lépéseket vár el tó1íi11k 11 .,wksze1·1•ezeti li1gságu11k, 11 pmtnen:ink &; 
il tár·sszakszen•ezetek. ,1 V11.,;ut11sok Szakszervezelt: llt:111 ,,hózö11g ", nem fenyegetőzik, Ílllnt'm mt'gÍOntoltnn, szakmai alnpon védi a munk1rníllalók érdekeit. Ugyan11kko1; ha ník611yszwftik, nem riad 1•issz11 a 11yomásgy11kodás keményebb e.szk·özeitóI sem. Swkszen-t•zeti tllgt111k lt'IinÍ 11111 st:m könnyű. Kömyezetü11kbe11 11111 is rmiködnek olyan érdekcsopo1tok, 11melycke11 ha m1íl-1111, mlÍr nem lennénk. Az elrmílt száz év e1-Ót 11ytíjt ,1hhoz is, hogy 11 józ.111 é,; 11 hrggaclt gonclolkor/1ístÍ vas11t11sok il mni111í/ nehezebb ido'1he11 megőrizzék ,1 „belóiiik építkező" 1:n/chéddr/ll szent,zctiiket. Sok sziifotrsn11pot, Vasutasok 

L 
h Sz11kszern:zete! Tngsiígod akz1rn- I � /11 és ö.,szefogá,-a II biztosíték 111111, hogy 111egii1111t:pdlw.sd lem1nll1í-sod 110., 120. l'llgJ 11kiír 200. év-fordulóját is. 
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1996. AUGUSZTUS, ÖSSZEVONT SZÁM 

Pit-hull ország 
Furcs11 iílmom volt az éjjd. Azt álmodtam, hogy betiltották 

a harci kutyák tmtiÍ.,iÍt. Mt·g a harci emberekét. Nem iéne ezt 
így összt·ki1JJC'solni, morfondíroztam és 11 másik oldalamra for
dultam. lltít <Jkkor m<'g nt'm 11z tolakodott az ágyamba, hogy 
eg_vesck SZ<'rint II harci kulyiíkat ivartalanítani kellene. Fe
jemre h1ízt11m n kisp1Írr11ít <:s megfedclem mag11111: ,,most már 
tíl/j, t!ÍI mt·.,.,zire mt'nft�I. 11<'111 kutyiíkról, lwnem <'lllbert'kro1 
rnn .,zó". A má,,ik t�m-111 csúful mosolyogva gyorsan fiilcmbe 
s1ígtn, hogy t'gyált11/1ín emhemek h·het-1• n<'1'1·z11i 11zt. 11ki Jm-
1,111<'.•r.1 kt�pc., eg; ,írlatln11 másik emlwrt lt'iitni. 11111jcl töb
bcclmag,írnl pu/11ím klopfolni. /fogy. hogy 11e111. bt'lolakodott 
az ,ílmomlw t'{{' ig,·11 tckint(-/yt's iír is. N1�11u:t n1·111zetiség1í. 
Büszk1:11 111ondtu. hogy őa Szck:,z,frdi l lúsiizt'III iíj tulajc/0110-
sa. M11t11táujj,írnl mcllhchökiitt <�s nyo11111t<:kos11n figyelmez
tetett, hogy hurC"i cmht'n·i <'gyr(szt nem kaptak p,mmcsot po-. fozkocl.ísm, t::- <'7.lj,í, lw úl111vmlm11 .-,cm fi-lejtc111 cl. Mús1-é.-,zt, 
lw 111égis ka11tak rnhm, 11z 11 hizonyo., sá1gn folclig /<'pofozott 
szcmt:Jy llt'/11 cmlJ<'r rnlt. <"s•upán egy a gy;írrnl <'g_rii/1 dolm.1 
vert m111u-11r 1111111kúsok kiiziil. rá11dú.,11J 11<'111 :ítullotta rnfomi
[é/c .-zakszeITezt'li 1·t'zt'ltínek 111011dani m11giÍt. Szcpcgn: mcg
jcg_n·zt1·m, hogy ;i harci emhcrek maguk moncltiík: p,m111csot 
k11ptnk n ..:zi1;1mí lt�t.•üÍmc:ll<'nÓrz(-src 1�,; 11111c1111yilw11 sziik:-é
gcs. 1:gy ki., /,<', e11; n·11dC":-imíhí.-n1. Pe1:,ze. csuk akkor, lw a 
1111111k1í:.:ok h111t1í/is,w nwgcmlítenék 11 fi✓.ctú.,C"nwltst. ,·agy n<'
hez111(,11y<'ZlH:k 11 .,✓.en·tet�e/jc:., lökdöst:st 1:,- 11 .,zúrinígoktól 
ilfatoz<Í l't'Zt�11; ..:z1m1k11t. E., ez bizony, a 1·cnJlegt�11yek legna
gyobb s1ij111ífot1írn. mcgtiirt,:nt. Sarokba rnlt11k .szorítva. ten
niiik kl'llctt hát a dolgukat. A tiszteletre IIH�ltó tu/,ijclono,; -
v11gy 11wghízottj11 - (111.ír nem is emlékszt'm po11to,,11n) t·1n: 
mim/ezt kik1:rt1· mag.ínak, hisz bizo11yiste11. 11zt .-,cm luc/ja, 
hol'il t1íntek 11 hwri cmlwrck. N,1 1110.,t, én 1ílmomÍ)lln gyor,;nn 
fcllapv7.tam nt:/uíny újságot és uz orra cft: c/11gtw11: a Lmfrók 

rngy gorillák. l'gy,,✓.ó
l'ill az Űlző- ,  éclők egy 
közeli .,dl/ocl.íh.111 pi
lwnik ki n fimdalnw
kat. n<'m is II legol
<·súhb szoh.ík puha ki:--
11ycl m t:bc11. ,\7. esd 
11t.ín ll<"JlJ 1101zottak c-1 
<"gy 11uí:-ik úllamlrn. 
ahogy dil'atlmn rnlt ré
gc.-.;-rt'g az a111criÁ.ai 
rnJkapituliz1m1., ide
jén. Nem mentek d 
egy m,bik .íll11mba. 
Eg; n:,;zf mert nálunk 
csak ef{I' állam \'an. 
mú.-1{,;zt mert llt'/11 ér
zik ,;úih<:g<:t a rt'jtő/.
köíl(snuk. Hiiszk6n 
, úllaljúk. hogy ,'ik c:-ak 
a kiitde.,st:giikt·t tcljt"

.,ítdtt:k. MtgJit·digjól. A harci l'lllÍJnt'k ,1rr11 ,,✓.erzúcltck. hogy 
crkiile.,i gútlií.-nk nt:/kiil lciissenck t:., 1111·gta11ossmwk bárkit, 
akirl' ,1 fe/k,11 c·z1:r- ak.1ro111 1no11c/11111· az icleiglt·ne., falku vc
z1:r. mú., .,zárni ,1 nwgremlclű - nínwtat. Pontosahb11n nínw
t11ttat, 1·sdlt·g c·s111i;í11 111eg:-lÍl{j,1. ki lcgycn 11 c011011t. hiszen ű 
eg; tiszta cmher. tiszta Jién✓. t'll privntizúftil a Szchz,írcli l /zí,;
iizemct. ,\ /Jttnz hizony.ír.i tiszta. ezt:rt m·m is kellett bcftíle 
túl :-ok. ,\ hín·k ."Z<'rint .iz iizem 1111gysúgrenclekkcl ti;hbcl fr. 
mint at11<·nn1it '! ti.-✓.teletre méltó m�md !Ír letelt 11 mugJ-m· 
állam OIT/1 clt:. E., ki 1:rti <'7./. 11 11wgy11r .ílla111 111tigi., lt·c•.-;1110/t 
11 1·{tt"i1Írrn, mint ht'y,1 11 ki.,c-.,ih(-re. 

J\'o, ck/..or ,·égf<.g [üft:Jm·c/tc111. A rcggdi kál'(: utá11 m(g biz
tos 10/t,1111 nhh.111. hog; g!nl(/u/nt11i111al 111·111 7.mwja nwg holmi 
ft.:J,ílomh<'li k1:/J/.clgt,,. /gy 117.liÍn dgiggo11clulhattm11 11z Űl"ZŐ
l't:dcík 111ag) amr:.:/.iÍgi ho11íiJ1dafá.-;áf. Felicf1:✓.1em nwgamlwn a 
bankok lwj.ímt1Í11,íl .íllclogáló kétajtós szek1b1y 111t�1d1i uru
kat. a 111i11i,;zft:riu111 ujt;ijáhnn posztoló mi1n•o1w fiatnlemhcrc
kt'I. nkik fi•ldltották a jú ;.;zúv,1/ zítlwignzító portás ÍJiÍ<·sibt, 
.,zú111h1•rl'ft1·111 az ,írnh.íznk. rnktúmk. gyámk. kiilönfi.:J,, Kft.-k 
körny1:1.:t:11 lwrl'i kut;ákkal Őljárntozó hmri cmhercket, 11 tc
H'/J.,/.Í111i cgyt·nmháhan pózoló keli:h,ijzí de,,7.;111fosok11t t:-" 
mi11cl11zo/..11t, akik az 11m1·rikai akciófilmek kc111<:11y fiiíit maj
moló 11úzlm11 nzt .,uttngjúk n·kcclten „cc/clig t:s 111·111 toníhh!". 
Csak 11zt 11t·111 t1ultm11 nwgemé.,zteni. hog; ezek a rt'lt1·11the
tdlc11 bajnokok [vÍ;.{111 nkkor mutatják lll<'g tcrnn:.,zctfclctti 
J.:i:/Jt•.,s1rg1•ikd. u111iko1 náluk gycngéhbekkd 11knclnak ö.,sze. 
A pi.,ztolyokkal haclomíszó hankmbláktúl. a .,ikító gumikkal 
elsiiprű ,wtótoli·.1jokttÍ/. ,17. alulj,írúkhnn lü,·üldihoKtó1 tárni 
twtj:ík 11wg11k:it. i•i,,zvnt lwlúlt 11wg1etőbútors.íggal lökik fi..:fre 
11 hi vntnllw 11,11111:,zm t�rk1•z1í 11yugdíjnst, ,·agy kisnwmiÍt (-s m<:
szúrnsoknt m1•g.,:1.t:gy1·11ftűt11glúiít1:;;sc/ bc.,z1:Jik r:í az 1íj t11luj
do110,; inínti ti,-ztcldn· 11,:/<Í;Í!I/ ,l szekszárdi S✓.,1kszern:zeti 
l't'ZdtJI. 

IJe mi lemw, lw t1 //l:n·md6t kfrő m1111ktí.sok, 11 pana.szos 
11y11gdíj;1sok fi.:lfvg11d11árwk egy másik Űl-ztí-,·t:dű t,ínmságot? 
tz n \'t'$Zt:1_. T)('lll fen) eget. 'fií/ sokba ktTiilnck. 

A Imrei k11tyúk i,; n·.,zt:fyesek, de il hmri t'll/Ú<'1rk nH:g in
kábh. A 11arla111e11the11 fontolgatják. hogy 11szi�·l10lúgiai 1ilk11f-
11mss,íghoz khw kötni ,1 hmri kutyák lm1iÍ.,IÍt. E.s az t>1-ző-védcík 
li•lbér/1:,;1:t nem kdlNw? Vagy erkölcsi bizunyítnínym lenne 
szirk.,trg? Mifrt ne! Mt:rt m· fclecljiik, 11 harci emberek, .ikár ll 
l1111T·i kutyák, nuuwp.,.íg hiírkirc níuszíthatók. Aki11ek 11fnze 
v1111, mi11clt'11/ nwglt'lll't. Attól tm1ok, hogy 11 p1iv11tiz.íció bt'fo

jeztévd a kiilfiilcli, meg 1w1·sze az iíj gazdúk g11zdugilbl.J11k lt'sz
ne.k. mint 1iz úllam. Hiztos, hogy mindegyikük tisztessfgesen 
viselkedik 11111jcl? Mc11 lw nem, 11kkor az le.sz, amit ók 11kam11k. 
Pit-hull on;zág li·sziink? Egy lwrci kutyák helyett Imrei embe
rekkel rendb1:11t11rtott. Mgyis hu1111111izált pit-buli orsziíg? 

Földvári Géza 

MAGYAR VASUTAS 3 

KÖZPONTOSÍTÁS, BURKOLT LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS? 

Veszélyben több ezer vasutas munkahelye 
Több m i n t  ezer vasu tas 

munkahelye kerülltt;! veszt:ly
bc a Szombathelyi Uzh-tigaz
gató':.,íg területén, amcnnyihl'n 
a I\IAY a jl'lcnl1•gi l'lk(,�zclé
sei szerint hajtja v(,gn! azokat 
a „racional izáló'' intézkedése
ket, amelyekbe már lwk is fo
gott .  l\ li közhcn a vid(,kc1 kur
csúsítják, a budapesti ,, vízfrj" 
továhh nön·bzik - áll ította 
Horváth Csaba, a Vasutasok 
Szakszl'rvezdc Tl'riil!'li Bizutt
s,ígának t itkára egy jül ius \"é
gén megrenclezt'l t szombatlie
ly i  saj tótájt�koztat<Ín. 

A tájékoztatón egyeh<'k kii
zött e lhangzot t :  ha tov,íbbra 
sem tekintik partnl'1;iiknek a 
szabzervezclt't a l\l,\ \ n-ze
tői , érv(.nyét vcszíth<'ti az a 
szerzőcl(,s, amt'l)t't tarnly cle
C"emherl>t'n írtak alá, és amely
ben a szakszcn!('Z<'t kiitd<'zett
ségct vállalt arra, l10gy tartóz
kodni fog a sztníjkt61. 

l\lint lforl'iÍth Csuha hang
súlyozta: néli.íny nappal cz
t'l<Ítt a részvényt,Ír,;as,íg febcí 
vezetése tiibb olyan l!•rvezt•tt 
vái'toztatásníl táj(,koztatta tikt'l, 
amdyt'k a Szombatht'lyi Üzkt
igazgatóság jünij<' szt·mpontjá
ból  aggodalomra adhatnak 
okot. / Ialnwi Alhcrl lwfcktc
tési f{íosztályn•zt'lő 1�s Szabó 
Ti rnclar szl'm(,lyiigyi igazgató 
ugyanis ncmrC::g Sznmbatlw
l yen j ,írva ari-ól :-;zámolt hl', 
hogy a jelcnlt•gi szcrwzt'li for
mából akarják azokat kiszakí
tani. Ez •l t·zer 69() fő gazda
sági tár,;a,;.ígokba \'alí, ki\ itl'l
ét jclentt'né. A szakszervczl'l 
vélcmh1ye szerint l'Z rll'ill m.Í,;, 
mint burkolt )(,tszámlcépítés, 

BEMUTATJUK 

egy színjáték, amt•lynek a for
gatókönyw:: a speciális felada
tokat dlátó részlegt•kből gaz
dasági túr,;aságokat nlakíta
nak, piaci környezetbe helye
zik tikct. A tulajdonos és a 
leefó1Jb megrcndcl,í azonban a 
MAY marad. 1 la awt,ín a Kft.
k nem fclt-l ll(•k mt'g a „Vt'r
scnylu·lyzct 111·k ", C"s(ídhc nw
hct nek, a dolgozi\kat 111,Ír 11cm 
a részn�nytársa,;,Ígtól k1•1l 1·1-
boC":-;átani, papíron td1át 11t·m 
szegik meg a szaksz1•n·1·z1·1t'k
kel kötiitt mcg,íl lapod,íst. A \'a
l1ísághan azonban ig,·n . ,\! ,ír 
\'.,lll példa a - mód:szt· rr t• :  a 
szombathelyi ,\liakusz l\ft. d
len az APEI I kezdt·nH�ll)'!'Zl'tt 
felsz,ímolást. A dolgoz6k t•gy 
részét  szélnek  eresztt•t t C::k .  
\' é_gkiclégít(.st IH'lll kaptak a 
l\lA \'-tói, h iszt'n már n!'m vol
tak az Rt .  alkalmazottai .  

A teriileti hiz,!ttság t i tk.íra 
rámutatott: a l\l\ \' mc11cdzs
mentjé1wk lcgújal,I, lt'n·t•zctc 
szerint szakmailag i,; jekntti
st'n :í t a l ak ítj:ík a \ a su t a t ,  
amelynek során 11 �zomliatht·
h i Czletigazgatósiíglwz tarto
zó tnii l e t  nag) nH�r ték lH'n 
csi.ikkenht'I. ( gym· \ 1·z1·tt ki
rt'ndelts(.gcket hoznak l(.tn·, 
amelyek 1rnír IH'lll az iizlet igaz
gatóság alá tmtoznak majd, ha
nem a Budapesl!'n lt:trd10zan
cló h{,t szakigazgattís,Íg ir:Ín} í
taná ó'ket. Az első i lp•n áhzt·r
vczcll  tcri i let  az l n frn 9ú, 
anlt'ly a MAY lwlső informá
ciós hákízatáé11 ft.l1•16':-; . A má
sik ,Ítszern:zcndcí részleg 11 gé
pészeti szakszolgálat. Az igaz
gatóság tc·riílt'l(,n a tapolcai 
rnntatási fííniiks1�gt'I <�s a za-

lacgerszcgi vontatási ftínöksé
get éri ntené. Amenn) iben a 
tupolcaiból kirencl1·ltség lesz, 
a Székesfehfrvári Üzletigazga
tóság u l á  .sorolj,ík á t ,  így a 
Szombathelyi Üzlctigazgattís,íg 
elv<'szíthcti a 13alaton (,szaki 
partján végzett feladatai t ,  mc
lyl'k l'siikkt·nésévcl a ma ezen 
a tt·rülctcn dolgoz1í cmlH,rek 
nagy része is fl'lt·,dcgl'ssé vá
l i k ,  i lletve a munk,ít nem a 
Szombathelyi Ü zlct ignzgató
,;ághoz tartozó vusuta::;ok Yég
zik majd cl .  Az iizlctigazgató
,;ág tc1ii letén 2:-:io ember mun
k,1hl'l}'t;t k{,rclójdczné meg l'g}' 
i l yen inlt�zkeclés. Fl' l\'t•tődiit t  
ugyanakkor a szak,.;zolg,ílaton 
beliil kisebb cgys(,g,·k (H iva
tizáC"iójának sziiks(.gcs,-<�gt, is. 
A l(,t,-zám lc(,pít(.src, pcrszt', 
valií:-zínfflcg ezután kerii lne 
sor. Az igazgat<Í,;,íg jt·h-nl1·gi 
nyolcezt'r clolgoz,íj ,íli{,I tiibh 
mint ez<'rftít frintlwt a „válto-, ., zas . 

� l in t  a i\lÁ \ vt•zt'lői koníb
han hangoztutiák: .1 h'n'eZ<'II 
1Ítalakítások minden fiízisáról 
hatfi,-tanulmányokat k,�,_zíttt'l
m•k. Ezt0klw a tanulm,Ín} ok-
1,a azonban a szakszen·t·z<'l 
kÍ'p\· ist·lői mind a mai napig 
� ál l ításuk ,;zerint - -- 1wm tc·
kint ll!'tt<'k b<'ll'. 

A \·a:-;Ílt n·zt'l(,st·, l lon ,í th 
C,-al>a :-zt'rint .  tudatosan kiiz
ponto,;ÍI. :\l ikiizhen a f,íY,Írosi 
,,dzft•j t'I" nii\'C· l ik.  aközht'n a 
vid(,kl't ,-záncléknsan ,-01-vaszt
j,ík e l .  O,-,ztník 111int.íra pníliál
j ,ík meg áts1.cn·czni ,1 rnsutat. 
Ez azonhan a magyar ,.;z1·rke
zcttííl idegl'll, l langoztatj,ík, 
hog) kétszintíí inínyít,Í,; 1(-tre-

VASUTASPORTRE 

Záhony állomás új VSZ-titkára 
Idóközi választást tartott a közelmúltban Záhony állomás szakszervezeti tagsága, mivel a 
volt titkár a 1 5  tagú bizottsági testület előtt felmentését kérte. Hat-nyolc név merült fel a 
jelölő bizottság szerint, végül is négyen maradtak, akiket a tagság javaslatára felkértek a 
titkári poszt betöltésére. Titkos szavazás eredménye: A tagság létszáma: 418 fő. Leadott 
szavazatok száma: 287 volt, amiből 279 érvényes. Balogh László 210 szavazattal első hely
re került. 

-A sZÍlllfliltik11., fiillilf1·111he1t 
llll'Ói kénlc-zn11, hogy1111 ll'tt \'lls
utas? 

- 1971-hen k1·1iil11·111 Záhony 
,íl lomásra. mi11t ifjlÍ11n111Us. 18. 
életévem la·tiiltí-se után a Szí-
les-pályaudvaron I C' t tem 
kocsifolíró, majd kiivetkC'ztck a 
szakvizsg,ík. 1982-lwn dvégez
tem a forgalmi-kcrcsked!' lmi 
tisztképz,it. ,\ katonai szolgálat 
bcfojt·zése utfo l'hil,h forgalmi 
szolgálat lcv<Í, ,í llomásirányító 
heosztásl,an t!'v(�kC'nykl'dtt•m. 
1 986- tó l  111!'gdlasztáso111 ig 
,.szélesen", ,,nonmílon" térfci
niikk(-nt dolgoztam. Úgy gondo
lom, hogy az a hizonyos „létra 
fokainak 111!'g111ászása'' közhC'n 
elég sok tapasztalatra tettem 
szt:11, amitjdenlC'gi munkámban 
is hasznosítani tudok. 

- Mikt:111 11fuk11lt 11 111ozg11f111i 
1111111kiíd? 

-Vasúti szolgálatommal egy
idős a szakszervezeti tagságom 
is. 1984-től az szb tagja lettem, 
majd a választásomig Záhony ál
lomás VSZ-hizottsága !'lnöke
ként segítettem a szakszervezeti 
munkát. 

- A  vw,ríti, sz11knmi szolgá
lattól egy időre megv1íltál. Mi 11 
terved? 

- Nem t11dok 11wglt•1111i a sí
nek Z<'ll<·jt· nt"· lkii l ,  de a rnlt 

Balogh László 39 éves. 
Záhonyban érettségizett a 
Közlekedési Szak.középis
kolában. N6s, három lá
nyuk van. A Záhonytól 
négy kilométerre lév6 
Zsurk községben laknak, 
onnan autóbuszoznak fe

leségével, aki szintén a 
MÁV-nál dolgozik. 

koll(,gúk is azt kért(,k tii'll'rll: 
,.gyt"r!' sokat kiiz(,nk, kt:pvis1·l
j(I li1·1111iinkd, á l lj ki az t:rdt·
kiinkfrt, informálj:í l  hcnniin
ket. mi i,- cz.t te��ziik. cgysz6-
rnl to\·áhbra is í-ljél velünk, 
mint addig". 

,\mi a YSZ-t i l lt'l i, szerl't
n<�m. ha tov,íl,brn is nwgtarta
ná h'kintélyét, m· n·sz<'k1·dje
m·k, C"ivúdjanak a szakszcrvt,
zdek. l{(,sziinkníl ninc•st•nek 
kirohanások. mi m ind1·11kép
pen t'g) �égre. mcg1:11í-sre tiirek
�ziink a jiivtíl,en is. 

,\ \'('Z('tők 1wdig ne t·Uens<-
get liíssanak a szakszcrvczt'l
ben, mi segíttik<-szek vagyunk 
mindcnb!'n, 11mi a dolgozók ja
vát szolgálja, arra tön·kszünk, 
hogy a Kollektív Szerződést -
a tiirvénycken b!' lü l  - tm1sák 
he. Egyctéi1ési jogunkat, véle-· 
nH�nynyi lvánításunkat szeret
nénk gyakorolni a jiivőbcn is. 
Hogy ezek sikerüljenek, támo
gatom, hisz ez az elvem, ez a 
célom. 

Új hcoszt,tsodhoz sok s ikert 
kívánunk . . .  

Sz6gyényi Bertalan 

hozására törekszenek a jelen
legi három helyett. Valójában 
a szukígazgatóságok létrd10zá
sával cg) negyediket épíltinck 
he, jól fizehí vezetői á l lásokat 
krc.ílrn. A vasút 400 n:zetóje 
1111ír így is „kilóg" a hé11ábl,í
ból .  Tiibb száz!'zrcs alapfize
tést kapnak, m i közben egy 
,.;zak1111íva l  rcndel kezcí át lag 
vasutn,; jövcdl'lnw a bru t tó 
harminc-ezrei st:111 nagyon fri 
c l .  A n·zérigazgató:-;ág lt�tszá
mát, persze, papíron t'sökkt'li'
t i k .  a vezt'l{i azonban egyre 
tiihh lesz. Púlyamunkást, moz
dom n:zctőt azonlian nt·m le
het ·a céghez fe l venni ,  mt'rt 
.,nincs ní keret''. 

Nem az <'gyct ll'n alternatíva 
a szaksz.crvezct ,íl ta l  vitatott 
tervezet - mondja llon áth 
Csalia. A Szomhatht'lyi Üzlet
igazgatóság ,-zakcml>erl'i szin
lt:n elkészítették saját teriik
tiik é"'szntísít(,sént•k t!'rvét, 
amely szintén tarta lmaz l(,t
.�zánH"siikkentést, ,Ílll azt kor
rl'ktel,lwn és sokkal l111mánu
,-;al,I, módon k ívánja r(.grd1aj
tani .  A ht'lyiek c lkt�pzt•lést'it 
azonban ÍÍi-,') l'lt•mn· sl'm m{-1-
tatt,ík. 

A szakszervezet t'g)'l' l<irc 
nem akar széls<>s<'gl's c,;zkii
ziikhtiz nyúln i .  Tárgyal.ísokat 
szorgal maznak, szt"rt'lní-nek 
hl'tt·ki nteni a n•zct(,s által k(,
,;zÍtl!-tl'lt hatástanulni.ínyokba. 
Anwnnyiben azonlian tovább
ra sem tek in t i k  partncrn1·k 
,lket, regionális munkalassí
tástcíl. ,-.ztráj któl sem riadn11k 
\Í„sza. Ez utóJ.wnak a I\IA Y 
1•:wtélwn országos k ihat,ísa is  
lt'llt't. 

Reagálás 
Szab6 Imre, a MÁV Rt. 

szombathelyi üzletigazgat6sá
gának vezetője reagált Horváth 
Csaba felvetésére: l'lisnwrtt·, 
hogy az „a�gályosnak tai1ott 
,Ítalakítási c lképzclé,-ek mun
ka.1nyé1g szintj(,n rnl6lian fd
vl'11íd tek .  I l a  viszont, 1·zek 
olyan fázisba kl'riilnck, hogy 
arra :-ziik:-ég l t·sz, lievonjíik 
majd a munkália a szakszt•nT
zd képvis('liiit is . '' A szóban 
forg<Í „hatástanulmányokat"
Szal uí Imre szerint - m·m 
Szombatlieh t·n. h,llll'ln a fiívá
roslian k{,s;,ítctték, mégpedig 
11 vidéki főnöks(.gek lwrnnií
sával. az általuk kiiziil t  ada
tok alapján. 

,.A ll'rn·k kiiziitt vnlt,lian 
szl'r<'pel néhány  főniiks(,g 
megszünteté�c, ii:..szevoni'Í,;a. 
Ez állomásokat is érinthet, a 
ki használtságt!ÍI fiig�1Ít·n állo
másb(,l megállólwlyck ll'het
rn·k. ,\111 ez tern1(.szctcs folya
mai. amelynek rfszlctei egyc-
1 ,ín· nen1 ismeretesek "
mondt11 az iizletigazgatóság 
n-zt'l<ÍJ!'. Ennek ellenére úgy 
n:lt1· : az átalakulásnak !'hht'n 
u szakaszálian, amikor 11 ter
\'ez(,s folyik, korai és felelőt
len dolog sztrájkkal fcn}egc
tcízni, ami felesleges konfrun
tÚ<"ÍÓs vt:széllycl já,r, és nem 
szolgálja sem a MA V, sem a 
dolgozók énlckeit. A „telephe
lyek rucionaliz,íhísát el{íkészí
tő" d iintés meghozatal áról 
sz<Ílva viszont ígéretet tett mm, 
hogy ezekre csak az érdekkép
viselettel egyeztetve, a három
{-ves megállapodás létszámra 
vonatkozó részeinek bc:tartásá
val keriil sor. " 
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KITEKINTÉS 

Eszperantó világkongresszus Lourdesi zarándoklat 
Prágában rend�ék meg néhány héttel ezelmt a 81. eszperantó világkongresszust, melyen dr. Ferenczy 
Imre gy6ri MA V foorvos is részt vett. Munkája elismerését jelzi, hogy ismét ó't választották meg 
három évre az Universala Medicina Esperanto-Asocio, az Orvos-egészségügyi Eszperantó Világszö
vetség elnökévé. 

A kongrcs,-zus ,;zínhdyc a prágai P.1lac lú1/t111) 
volt, ahol 6(> or:-zágból háromezren tnniícskoztnk. 
Fótémn volt az eszperantó rwmzctközi nyelv 1·�1·1-
legcs hcn:zetí-st· az Európai Küziisség {EK) mun
káj:íha . .kh·nl,·g az EK-nak 1 1  h ivatalos ny,·ln· 
l'Hll í-s a fonlít,ísi kiilhégek rcndkíl'iil nagyok. 

A vasut,1,-ok tal.ílkoziíján Gu/y;ís lstdn, a l\t•m
zctközi Va,-ulas Eszpnanló Sziiwt;;ég (IFEF) 111-
elniikl" tájékoztatta a rí-sztvcvcíkct a szervezet leg
utóhl,i, hágai kongres,-zusáról. Ezt kövt"Lően n1�
nwt é,- szlovák kollí-g:ík tartottak szakmai eló.ld:íst 
az országukban folyó V,)St1 t i  korszení�ít(-si mun
kálatokról {-s a jöH> {-v máju�:íhan. Kassán. somi 
kerülő lQ. nemzetközi , a:-utas cszp1·rantó kong
resszus előkészíilcteirííl. 

Az eg(-szségiigyi eszperantisták osszt·jih'etdfo dL 
Frnnk l\'itsclw ní-mct orvos a sz,ímítóg{-pp1·l dolgo
zók cg{-szsí-gi ártalmairól, a megel ,íz{-sról tmtoll 
(-11ékes d1íadiísl. Itt elliatiírozluk, hog) jüv(ín· Krak
kiíban n·ndeziink lll"IIIZctkiizi knnf,·rt'1H'i,it, l'lsű
,;orl,au nnmkaeg(-szségiigyi 1,:111,íkníl. ,\z 1•gykori 
japán orvosprofesszor dr. 1/idco Shinoi/11 s1.iilt:1{
sé1wk 100. (-vfonlul(1j1ín, 200 1 -hen, j.ip,111 {,s e,z
pernntó 11yche11 tartunk tuclomiínyos hrnácskozú,t 
Ynrnagnta v.írosban és Tokiiíl,an, ,·lsősorban a r,ík
kutntás té111akör(-hől. 

,\ kulturális programok küziil ,1 l'Sch 11emzt"li c,t, 
a bolgár eszperantó szính:íz elóad:í,,IÍ ,  brazil é, 
kubai éuekesek szereplése arntt,ík ,1 lcg11ag) ohb 
sikert. l\apo11ta jelent meg n kougrt"sszusi tíjs.íg 

Prngnj .-onoriluj ( l'r.ígai hara11gok) d111-
11wl. A posta - a kongn·sszus tisztelt-té
re - emlékb(-lyl"gl"l adott ki t�s a kiildc-
111(-nyeket alkalmi b(,lyq(z(,s,d liítta el .  

,\ rt"ndezó1iizullság sztp kir,í111lul,bo
kal  is szt·rvt"zl" l l  it \' Í ] ,ígh íní Karlovy 
\'aryba. az L\ESCO ,í llal \'édett Cesk_1 
Knimlo1ha, és a huszita türté1wl1·mhől 
i,-m1·11 Túhur nt"VŰ , ,írn,-h,1. Soka11 l,ilo
gatt.ík az antll) Prága tiirt{-m•lrm eml{-kl"
i l  ts {-pii lt·leit is. 

,\ kongresszus , ,íla,-.ztmü11y.í11ak dön
tése alapján jüv1Íre ,\u,zlníha 1'g) 1k l l' ll
geqiarti dros,íha11, , \d1•leirlt·-b.w n·11dt
z ik  nu·g az l',zpernnti sták \i lágkong
resszusát ,  nwj d 1 1)88-han a franc 1 n  
;\lonlpellier város ll"sz a kongn·sszus szín
help·. N. 1. 

Egy alakuló civil kezdeményezés - Keresztény Vasutasok Egyesülete -, aktív és nyugalmazott 
vasutasok, valamint családtagok lourdesi zarándoklaton voltak július végén. 
A Franciaországi Katolikus 
Vasutasok Egyesülete (UCCF) 
kétévenként szervez közös za
rándokutat, amelyen a már 
megalakult V asútmisszió jóté
kony közremíiködésének kö
szönhetően, a lengyel szervezet 
csoportja mellett, mi is részt 
vehettünk. Utunkat a MÁV Rt. 
is támogatta. 

,\ Carc dt· l ' E ,-, t -l"ll ] l'an 
.\lag,i i ll1· dinkónus, valamint a 
pár i z s i  \ lagyc1r  K ato l i k u� 
\Ji,;,,zió plí:hánosa, llo/n.ír Ottó 
aty,1 várta harminc-fős c-,-opor
tunk.it. i\z <1utólmszos viírosn{-
z,:st c,-.ik az 1�l k1·z,�,s1•k és egy 
közös m i:-e  szakí to t ta  11wg, 
majd {-j,;zaka 111dult a küliinvo
nat. arndlyl'I kora d,:lcl1íll tr

kl'ztiink nll"g ti 1,•gisnH·rtd,li 
k1·g) hl'lyn·. ,\ Ci11: S.1int-l'i<"1H.: 
1"1:-ősorlmn a 111·111 tLÍI m1ídosok
nak nyÚJl ,-;z,í lLbt ,�s <�l kl'zést. 
.i ,mrándoklat optim.íl i,mak 1w
vezhetőiit11apos tnitam,íra. \ l i 
vd 111'111 ken•,-kedelmi �zál l iís
lwl) , a r(-sztvenik ndonuínyai 
szolg,íln.ik elknfrt,�kíi l .  

,\ zaníncloklat !{-n) 1·gi l'lerne
i t  n incs mód is11w11l' lni ,  azt a 
1 all.ísg) ,1korlók tudj;ík. \!agyar 
11) elvű mis{-inkt·n kii11yiirg1:sl'
kct foga lnwzlunk nll'g m ind 

vnsuta,-1ársainkú1, mind a ma
gyar;;ágh1. mind szolg,íltatásn
inkat igí-nybcn·nikfrt. 

,\ Grn//i1 dőtt 11111011 1wmzct
kiizi mi,-(-n meggyújtott !(1'<'11) a 
- tlll  a jl'len(-sscl ö,;,.;z1·függ1> 
ku l t i ku s  hag)Olll,Ínyokon -
minclan11y i1111kfrl, , alaminl  n 
rn,;út i  balt"sd kiivl'l k,·zt(: lwn 
{-ldiiket w:-zltikfrl is égett. Fl'
lcjtht"tdlen a \. l'ius bazilika 
nt·mzt"lkiizi mi,-(,j{-nek hangula
t a .  egysze rŰl'n a fö l d be 
siillye,-ztctt tl'mplom, a hhók {-s 
{-nh·klcidú1 nagy ,;záma (22000 
fő a befogacl6képes,<-g), akik 
v a l a h og} ,111 m i ncl n n n }  i a n  
Suhirous Hc-m,1</ett f,·l ltivÍls tol
n1tíc·,-olí, iiz1·11dí:1wk l 1•;;znek 
l'legt'l. azaz kiirmendl"kcl tar
tanak. i\lári,ít dic,;űítve. 

\16d mílott eg� k iníndulií,;
rn n l ' in·m•thok 1::;zaki oldallÍ
rn, a Cavernic Cirq111· t,·riill'IÍ'
re. ahol a l l 'lll!;yt"ll'kkd kiizös,·11 
, cttiink r{-szt. ,\ dolog ll'rnll�
szet{,htil adiídóan - nem turi:-;
ta- 1 agy hevúsih-lóútról 1(,, {-11 
szt,. to,·ál,bá a m i  an) agi lt·he
tfí�t�geinkhez 1111�11t'n meglelw
lŐscn magasnak ítéllwtő árak 
miall  - t"ls,ísml>an :;zl'l le1ni 
{-lm{-nyekk<·l gazdago1ha l<;r
liink haz,1. 

��' 
---/�_, / 

Biztató. hogy már rnn Í'rn-;
nyt·s meghídsunk a kiivetkl'zó 
zarámloklalrn is .  amelyen -
n•m{-nyl' ink szerint - még na
gyobb lí-tsz.ímú csoporttal v1·
hl'l iink r{-szt. 

. . .  \ c-sod.íkhan. tern1{-szdc
sen, nem t'g) formán h iszünk • 
dc cln,�zvc a kiiliinbiizíí szc1tar
tásoko11 részt vevíík t"lest'lts{-g
bl"n i s  k il"gycnsú lyozol tnak 
tűnő iíl lapotúl. l'lgondolkoztunk 
azon. hogy milp·n nagy dolog a 
h i t ,  amely ní- lkii l  lt•hl'l ug) an 
flni .  dl'  kcwscbl> oz {-ll'I tar
talma. 

Holló Vilmos 

Közút helyett a síneken 

NEMZETKÖZI SZOLIDARITÁS 

Személyes kapcsolatfelvétel 
A szegedi területi bizottság meghívására, a 46. vasutasnapi ün
nepségeken Szegeden járt Vladam Stojcsics, a Jugoszláviai Vas
utasok Szakszervezete elnöke, és Zorán Antics, a Szerb Vasuta
sok Szakszervezete elnöke, valamint néhány munkatársuk. 

A 11111gasrnng(1 szaksznn·zdi vcnd{-gckd ,lz iizlctigazgatóság 
�z{-kh.íz.íhan .Szahú G) 11/a igazgat1íhelyettcs fog.idla. aki l.'íjékoz
tatibl  adott az igazgatóság munLíj,íról ,  crnl11H:ny1·iníl. 

.\Uri C.ího1; a TB-titkára kén1Í'siinkn· elmondotta: a kapcsolat
{-pítés t·gyik  fontos lánc·,;zl'mc volt t·z a talúlkoz,í, h i,;zt•n hos,;zú 
{:n·k óta t'.I. mit <11. dscí szcm<-lyes ka1w-�olatli·fr<:icl. Eszmcc-seré
jiikiin szaksz,·n 1·zd-pol i t ikai kénl{-sck s:r.en·pl"lll'k, dc szlÍ csl'lt a 
1w111zetkijzi ;;zolidnrit,ís sziiks(,gl's,;1�gfriil, a privatiz.íc-ió szabm·r
n-zl'll"l érinl1Í kfrdtseiníl is .  A jugoszláv d1·kgiíc-ió fclvctt"lle l'g)' 
l"Sl"ll,·ges c-s1·n·luliilll·ll:;; il'hct(ís{,g,:t i s .  A v,i,;ulas szakszl"nezcti 
mozgalom <-enlt•n(iri umi  iinncps{,geirn .\!.íri Cáhor nwghívla u 
szomszúlos orszúg vasutas szakszervezeti vt·zd<Íl l .  

MA VTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 

A MÁV 100 százalékos tulajdonű 

vállalkozása 

Szolgáltatásaink: 
- Kompl1·x vasúti szállítmányozási tevékenys{-g. 

G. J. 

- Kedvezrnt�ny<·s vasút i fuvardíjak biztosítása egész Euró-
pában. 
- Kiiliiniísen kl'dvezcífcltétdek magyar export, impo1t, tranzit 
viszonylntoklian Ukrajna {-s Ft\K-országok te1iiletfrc, i l letve 
az uzokat tram:i tban frintcí száll ítmányok t•sct,�n fuvardíj
kiiltsí-gvisd{-s nz eml ített szakaszokon. 
- Saj,ít k{-p, i ,wld Európa legnagyubh szárazföldi „kikiitó
j í-ben", Záhonyban (ukrán-nwgyar hat,h-). 
- Konlirwntális (,,; tcngcrenttíli konténerforgalom. 
- Vastíti fuvardíj-kalkulác iók k{-szít{-se, h i v.italos okmá-
nyok kiá l l ít.'ísa, sziiksí-gcs súíl l ít1Íl"szküziik nwgrendelésc, 
közreműködés a vúmk,·zelés során. 

Kiizös vállalkozások Ukrajnálinn {-s Olaszországban. 

Telefon: 269-1324 

Postacím: 1368 Budapest, Pf.: 153. 

Ha van téma, amely Ausztriá
ban felizgatja a kedélyeket, az 
a tranzitforgalom, s ezen belül 
a szállitás. Az alpesi ország fon
tos összeköt6 útvonal észak és 
dél, kelet és nyugat között. 
Másrészt a környezetvédelem 
ebben az országban hagyomá
nyos, a mérce igen magas: az 
európai uniós csatlakozási tár
gyalásokon - a mezőgazdaság 
mellett - ez volt az a sarkala
tos pont, amely

ről a vita a leg
tovább húzódott, s végül Auszt
ria kompromisszumot volt 
kénytelen kötni : az Európai 
Unió környezetvédelmi normái, 
amelyek tavaly január elseje óta 
itt is kötelezőek - például a 
járművek CO-kibocsátására, a 
tranzitforgalom nagyságára -
alacsonyabbak, mint az itt ko
rábban érvényes szabályozás 
volt. 

,\ Btii,szl'l lt·l fol) l.ilotl ,·it,í
han Aföztri.ínak 111{-g1s �ikt·riilt 
rnlaml'lyest <'llgl'dm(·nyt e!t:1m1·: 
egyrészt az E t; l'lfogadja a 
Brennl"r aul<ípál) án l'l"VÚJ) t·s, nz 
1ítfagmíl 111.1gas11h/, o,ztník t,,ri
fa jogo,;ságÍlt, m,í,;r{-,;zt maga is 

fontolóra \'t"szi .i kii1 11) ezt'I , l'
ddml'I kiilön 11dóvul k1k,-;nysz1·
rítú intézked(-�1. Az ,\ usztrifo 
.itdühiirgú teherforgalom í-, ről 
l'Ht' nő, � a n10,tuni (-vi :t50 mil
l ió tonnás iírnsz.íll ít,ís ,1z l'Zrccl
forclulón n1t·ghal,11lhatja az 500 
111 1 l l ió  tonnát. \l i \l · l  a kiizí1 t 1  
sz.i l lítií,i l'ng1•d(- lyt"k hót.íját 
lll'III kídnj,ík t"nll'lní, a lllt"gnl
d,ís: a jeh-nlt"g a száll íl,Ís tiihl, 
mint  hatrnn sz.ízal{-kM kit1·v,r 
közií l i  forgalom t•nn(-1 11;1�rn/,h 
h.í111 ,ul,ít .•Jnt:kn· tndni. \!ár 
e sak 11z{-rt 1s, lll1'11 ,\usztri,ín l'!
�ósorhan keldi J,Írműn·k giinllil
m·k .Íl, s ,1 ki,myl"zehzennyező 
11·lierautók kisz1ír{-se nem sok 
tn·d111{-11yl hozott, 

:\l,1111tl teh.ít II Ho La. 1\ gör
clíilv or,-;7.;Íg1ít dllSZlnai •. g11zdá
Jil„ az Ökomhi, anll"l) siken:st•n 
(-píti k.qwsolatail a kiirny1°Zl> or
sz,ígokkal, s aml"lynl'k tt•,(-kcny
sl:gét az osztnlk közL.lrsa�c:íg 
,mnyihan támogatja, hog) k{-tol
cl.1lú nwgállapudások révh1 s1·
gíti a költs1-;gt·s ko1111:11criÍtrnko
clók kiépíll"sl'I a ,wrnsz{-dos or
szúgokhan. Ennl'k ered111(,11yc 
,1 soproni termin,í l  - t•zt d 

r; YSE \", a C ) ór-So pron
Ebl'nfm1 \ astít Ht.  lizemclt1·t i .  
\usztria a pénziig) i segítség
nyí1jt,ís l'S az en·drn{-n) jobb „t•l
lrnői-1.é,e" 1:nlekHit•n ,1 1 (,0 mil
luí sch i ll inges he111h.íz,ís nwgva
lósításándk Ül1·111éhe11 1 1 1.lf,1 IS 
tu/,1jdc,11n�.,zt sznl'z ,1 C) SE\'
hen; ez a ·:N 11la r{szlwn múr 
m(íköd6 su1nv111 t1·1mi11.íl t1·ljl's 
elkészülte - 1997 - ul.Ín :B 
százal(-kot lesz majd ki. A ma
gyarországi Ho La-kapc�olal si
� ert ii r l (- 1 1 1 ' 1  - 11101 1<IJ<1 az 
ükombi hfrsi kozpontj.ín'1tk ,-,z,í
, ivőjt", s adatok.ti ,-orol: a ."011-
rn11- lrds vo1wlo11 t"g) <"1/e11 él' 
.�fali megsok,zomzódo/1 11 furg.1-
/0111. s az id{-11 a sz.í l l ított áru 
rnlun11·m· elfr1 ,1 10 cz1•r 101111.ít. 
,\z l"redl't i ! t-g egvl"lh•11 i;zerel
\'l'll)' hclyl'll ma 111.ír napi titiit 
indítanak. \l,íqll'dig 1·z1· 1 1  ,t vo
nalon kiizh-ked111·k az ig1·m·sak 
ros,-z .íl lapollÍ í-s halt-s1·tv1·szÍ'
lyes holg,ír, jugoszl.ív, tiiriik júr
mŰVl•k - szó, ,d mi ndk(-t or
szágnak í-nll'ke ezeket eltl"relni 
títjainíl. Az ÜkQmhinak :;71 Ho 
Ln-rngonp van, anll' l ) l"k ,l leg
utóhli l/wlap1•,-t t:, \\ d.s között 

A késóeklektikus stílusjegyekkel gazdagon díszített pécsi állomás a mai napig fennáll 

nwgnyitolt szakasszal együtt ki
lenc ,·onalon közlt"l;:eclnek - ez 
üssze,1·11 37.58 ki lonu�h-11 lt·sz ki. 
1 <)1)5-lwn {az akkor 111<'-g lll'lll 
lí-ll'zŐ h11dapt•s t-11Tlsi vonal 
nélkül) az Ökoml,i 1 778<> 1 j.ír
llltÍH·l szál l í to t t  s íneken -
()S>,Zl'Sl'll 1 1 7 2 1 1 1 1  lonn.t  
,;tí l lyal. (A Sopron-\\'t"ls rnnal 
m.ír tarnl) a Brenncr \lanl'h ing 
utiín a m.ísodik ll'gforgalrnasal,I, 
volt, a Szeged-\\' t"ls rnnalon az 
(-v e l,-cí h,írom hónapjában nyok
,·,rn százal(·kkal 111ítt a forgalom). 

,\ kiiwtkt"Z<> ll'rV a 1/ordlor
.,zJgli.1 {s l.e11;.'j'd01/z.ígh,1 veze
t<> l'gn•nk(-nt 400 k i lométl"rcs 
\tlltal szt·ptcmberi nwgnyit,ísa. ,\ 
Ho La-sz,í l lít.ís per�zt· iizlet is -
az évi  forg,do111 1 .2 m i l l i ,ínl 
schi l ling. Az Ökoml,i bizonyos 
,írkt·d H"Z IIIÍ-ll)'l" k k,· 1 pníh,ílj a 
nmzóvá tenni a szolgáltat,Íst: a 
lwt,:ti túrsasúg :�SO kiilta�a kt·d
\Tzmí-nyt kap, 11gyaní1gy. mint u 
n·ndsz1·n·sen sÍnl"n sz.í l l í t1ík. 
Bfrsbl'n nem tagadj,ík, az 1995-
iis í-v a l S évl' nníkiidű el'g m:í
,-od i k legki selih nÖ\l·kedés{-t 
hozta - a koráhbi mindig kt;t 
számjl"g� űn·I �zemhen 5,4:3 sz,í
zal{-kot. A t"l'?: a ki,-forgalmí1 sza
k .1s  zok a t mt•gszii n t l" l i ;  a 
Bn•nner-:\l iinc-hen (,s 11 
\\ els-:\fainz llt"lll hizonyult ki
fizetód6nek, ezl"kl'n leállt a Ho 
La-szál l ítás.  Ennek c l lení-re 
B(-esbcn biztosak a f1·jliíd(,sl,en, 
111,ír esak az(-rl is, mert ez a fon
tos szállítási fonna 11wgk.1pj,1 a 
.,7.iík.-6gcs lwruli.íz,isi támog.1-
/IÍ.,/. Amihen 111{-g scgítségt•I vár
n,ínak, az a közúti en1:,.ed(-lyl'k 
t"gyenll'tt•sehh kiadása. Ev v�g(-11 
már csak sodJan állással kt"riil
het sÍnrl' a szállítmány. 

A közuta t  ennek e l l enére 
hosszí1 tiívo11 111·111 1t·ki111ik ko11-
k11reru·i.ín.1k: az engedélyeket 
:;ztík1·11 111(-rik, és semmiféle jó
szomsz1�di kapesolat nem kész
teti az osztrák kiizlt"kt•dési tár
dt a kt•rct emelésére. A kelet és 
a nyugat közti ken•skeddem 
növekt"dt�se - no meg a józan 
l,clátás, a határállomásokon vá
rakozó teherautósorok - előbh-
11tóbh az ,íru mind nagyohh há-
11ya1hít terelik sínre - véleked-
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Lehet� hogy ktNeeehb volt a 
ak� mint a tragikus koJBZllk 
és ez megviael&e nemzetiinket; 
önbecsüléeünket, ás t&Mn, méf
t6ségunkat is. Közelmúltunk a 
dJBázadfomulót követ6" nemzeti 
tragéditlk, u-értdmetlen, vesz
�t �� �s kö-vetkttzmci .. 
���L,"ai�kori ál! 

lantalkotó nemzet ul!tesése, az 
id�en hatalmak ipegszálláaa 
� kilusverhetetlen o 
liagy� be,ua\lnk ott IM8l 
is,n# jriái,t kih(v._ elalt 411 e 
n� 

M-. ismét újra kelt terem
tciüe öl1lllqlit a magyamágnak. 
Mealelleiie.�élni 6aeink
ritlaegy �ezeL1\tihra
város lettéL Tatán.megc,nged
hetc1--a túlzú ögykoren a 

telét, perszö, racionáli!f: nem 
adhatJuk fel önmagunkal, nem 
felejthetjük el múltunkat, őse
ink é{demeit, nemzetállamot 
l�c)zó, � év&aQadpko� át 
me� tetteit. emcsak az 
erkölcs, vgy a hazafiúi büsz
keség diktálta követelmény ez. 
A józan észé ia. Csak ha ismét, 
mint annyiszor a nehéz kor
szakolman, vállaljuk sorsunkat, 
ICID esélyünk affll, hogy újra 
épfthetjnk hazánkat ... újabb 
e�er ém,. S.. V.F. 

tiJJés tii ll mllfD'IJl" H,mnllul. 
Abotdünk egy foly4'ölgy�n 

f\,kO� c80d4Jaf98 kö� 
V1szo)ll megs.«>khatatlao volt az 
a különleges•�• amely a szál
lodában terjeng, tapasztalta� 
kollégák szeript minden egyko
ri szovjet- szálláiihefyen ehhez 

· hasonlót lehet éreznL Az élei j6-
rza, bár a m�ar .szemnek kissé 
szokatlan a küllem A§s a tálalás. 
A levest� füles �n kör
hehordozzák az �k kózött 
és mindenki �� �anállal 
kap. (Aki kért„an k.Jutolt 
azonban repeta 1s.) Ahár kelle
mes volt belülrcSt, viszont a kí
nálat szegényes, a vodkát 60 ma
gyar forintért mérte a csinos 
pulto11lány. A szlovák sör az szlo
vák, de nem volt olcs6. éhúny 
bátrabb vendég megkóstolta az 
ukrán borkfnálat9t is, de hamar 
djtnt, liogy a nedit aft pob. 
r4nként "egy evőkanál cukolTBl 
fogyaszthat 6. 

A-vacsora lttin nébfny ollhon
r6] hozott magyar műsoros kazet
tával bulit csaptunk. Hajnalig 
tartott a drnomdánom. A sze
mélyzetnek mintha kissé nehe-

� esett �na az, hegy; 
�lcorli&dl ffÓJISOn a 
naitltfs�z. 

Más� vártánk egy hetli 
'lert- az emlékezetes 
után - nem kis i�,-�,« 
csoportunkat kétsz 
csak átszállítani a Mlíl; 
kötő a Kárpátok felet 
A látvány feledtette a 
habár az "8Yko_r)-)égi o 
lftó belüh61 � eltett i.:1:..:..111�, 
bennünk. 

11sza6tbaií már c11ak egy 
tárátkelés Yátt nnk amely 
ismerve a viszonyoleal' - ,n 
kevésbé veszélyes feladatna� 
lá tstott. Operatórünkt&l 
&M6ny, Gábort6l, majdntllll e 
vették ll kame1·áját, mert for 
ni meré„zelt a határon. Csak 
magyar oldalon jelentet prote&
ci6t a Duna Televfiió nevének 
emltt41aa .fgy haRt........,.� 
tunk. Záhonyban az utols6 pil
lanatban értük el a hudape11ti 
gyorsvonatot, ezért már arra sem 
mat'adt időnk, hogy elbúcsúz
zunk útitáraainktól. Se baj. Jó
vóre veletek ugyanitt. TP 
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f V ASÚTHISTÓRIÁK 

ÉLMÉNYT NYÚJTÓ LÁTVÁNYOSSÁGOK 

Jubileumi kiállítások 
Vasutasnapi lapszámunkban megírtuk: dr. Lotz Károly közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 
a nevezetes évfordul6kra emlékeztetve két kiállítást nyitott meg a Közlekedési Múzeumban. Az egyi
ket a magyar gőzvontatású vasút születésének 1 50. évfordul6jára rendezték, a másik pedig a 
millecentenárium alkalmáb61 a 100 évvd ezelőtti hangulatot idézi fel. 

\1:bfél év
�zúzada, első 
gőziizl'rmi rns
ú t v  o n a  l u n  k 
m1·gn y i t úsa
kor, uz  1•,; 1• 
mC::nv r(,szt\'<'
vői nt'nt St�j t 
hcllC::k, hog) a 
vasút m i lyen 
hatalmas gaz
dasági, kuhu
ráli� (,s 1�let-
111ó<lbdi v:'ílto
zúsokat idéz 
dti az l'\ for
dul«íra. \ \'as
út i muz1·olií
g11sok k iizc· l  
<'g_l' ,�l'/17.('dig 

kt,ziiltcf.. a ju-

1,i ll'Ulll m(,ltcí mc:gtimwpl(,s1�n•. 
A legfontosabb 1(,p{-st tuvalv 
t1•tték meg, amikot m1h anos 
vita után eldiintütt(-k, hogv nw-
1) ik teremben épíhék f1·l .1z új 
rn,;Úll kiáll ítást. r\ dii1Ms r<'nd
kívül kedrl'ző mh: a 730 nég)
Zl'ln11:t,·rl'S k11polac,;,1rnok lll'
lycll, a 2:300 n(-gyz!'lm(tercs 
hos,;wsamokot jt'liiltí-k k1, Száz 
1�r1· sz.ímos ,�pii l,·the és u s1.a
l1adt{,rl'll n·ndl'zt1�k a ruil lcnni
umi ki.íllítás kii1.lek1·Msi hl'
mutnttíit. Ez1•k kozíil m1�r1 ll' (,� 
az atl) ag gazdagsiígn 1111att u 
Kiizlekt·dési Csarnok, a m.tí 
Közll'kl'd(,s1 ;\l {1zl'u111 fűépüh--
1<- volt .i legjdcnt1isd>I, . •  \z  ak
kori kiállítá„ hangulat,ít, a es,ir
nokokat, a helyszínrajzot, <1 k.i
pukat színe-s diak(-pl'k idézik. 
\ hl'mutahí .,t íhi,,..íban vorci-, ><e
lycmdrap1�ricÍs, arunyrojt díszí
lt:,;Ít kl'rl'tlwn l1nzzúk vissza a 
r(-gi kiállítás \ il..íg,ít .  

r\ kii'í l l ítús lt 'riílc·tén tap,1sz
talhat«í. hog) n \lhÚti :w·rel
\ l'H) - a l){,j i Va„í1t mozdo-
11) 11, a \lohác -;. ! '{-e .,, \' .is..:t 
szcml'l) koc--;ija, .iz tHhari kí�é
rdi ll'lllH'::;kocsi - tU\ ábhr<1 i, 
aktív rC::szl' az új kiállít.í�nak. 
Két tlJ jánmív1•l 1,- llll'grsml'r
kt'dhetiink: t'g) I B70-1·,. kc::-
f..e11J nyo111kiix1í g(iz111ozclo1myal 
és a Szegedi Cazdas!Ígi \'a�út 
sz<;111t:f) f..oc-sij,frn/, anwly,·t a 
,\JA V Ht .  aj,'índ,:kowtt A moz
dony 111etsz1·1t 1(-s ld1l'11Í\ (- teszi, 
hogy 11ll'gÍlg) l'ljiik a g<Ízö-; gé-

Máris sok látogatót vonz a kiállítás 
pl:,,zt'li r(-,-,zeil. \ 'lZl'111él) ko<'-;it 
J>l J1i-; 1 92<>-lhl'l (-pítt'lt{k {,,; 
�zeg1·d1·n l11 lycztt"k iizt·mbe. ,\ 
m{Llt.'Ull,h.1 ,1 b,1l.1tunfen) \ t·,, i  
G.izd.ts..ígi \ asull Főnok„égtől 
kl'rult .  ahol n11i,;t.1n.í1g ,-z.í1. ítot
ta ,iz uta�uk,it. �z1·rcpd ru(,g tg) 
1896. <-vjáratú ;;talJ1l gúzg{p i�. 

Fl'l<�píll'tlt'k t'g) sz,ízadloníu
lcís iil/0111,ís1:/Jiilttt'I fmg,dmi 
1 rou,Í\ c1l ,  Jeg� p(-nzt.írral,  , .író
t t·rt.·1111uel .  [.\ feht't1·lt'kct a 
Közi. i\1lÍzeum k,:,;zílll'lt<-.} 

\ sz..íz t'\ \ el l'Ztlűt t i  ki..íl l í-
1..í„ .111) ag,íból ni.�rg llll'gŐrzott 
1 :::iO 1(-ptt�kú g) iinroní modd
l,·k, az l'redeti !..Ír� ak, ll'rvr:1j
zok. térk1·pl'k és fén) k(,pt k hi
zonyítj<'ík, 1mg) előtl1·mk nuh 1·n 
slakttulá-.,-al é� �ondd,il készí
ktt(-k .iz •·�) 1 „  ohjl'kh1 1110, rt. 
\ mode„t•k köziil k1 kell l"llll l-
111ink I PE_-;T giíz11111zdnr1J 1, 
a11wl) el ,1 \1.\ \ kolozs\ ári rmi
hl'I) t' k<---zítd! B1•('',l '> l''llltk 
.1 tord,11 -,tr 11'\0�(hlt 1k1 \ Ono
g1·n ml.i,-. t1',l11d h. Kt 1wk<·n 
szt 111! ,�l lwtJ uk  " h lv 1d(-krn 
111 űko�ó t t  Zó l )  omhn znó -
Brl'z 110h:an} ,1-T1szol c  fog.rs
kerckű helr1frd,·kti VdtiUtat. 

A mult �z..íz,1d H·gi ki11.lt·kl'
d1�s m 1 1Hl1 11 ..í,,, ,,zl'l"l'(ll'lt .iz 
ezrcJl'\'1•-; k ióll it.ison. íg} most 
is ltl'I) l'I kapott dl I W>ó-b,rn 
rcndt ltdést nt•k atudott kC::t Jt•
ll'r, tő.� ;,,,>ikk,•.d(,,,i l t<tl'sítmí-11y, 
a l .1.,k,11m (--. a l,utlapl'sti fold
,1l,11ti \ .Jsút .ti') "ha. Szintén ér
d1·me,; lllt gtekint1·111 ,1 11111�v·ar 

f..o,·.,ig_) ,Ír/Ú i1iar t1·rr11C::kt· i t ,  a 
1 ÍZI kb.dekt·ch:.- eml1�k,·i kiiziil 
a róm.ii /..('rt.-.kt'ddm, hajtít, a 
dun.11 ni1.,z,ídot, a bógő.,/111jót, i1 
luírom,ÍJ"boco., lt'ngeri 
1•Jtvr/á,;/111;út {, az Óbudai l la
j óg) úrban 1 8 70-ben í-pii l t  
ORJFNT .,zc1111:Jy,z.íllít15 góx
/1i1j1ít. 

Küliin isml'rlet(-st érd1·m„lnc 
az ,\ !-Duna szal,;íl) oz,ís.ín.íl  
h,bzn:ílt .,zif..laz1Íz<Í, kotní- ,:, /i,-
11ékf..ut11t<Í /1,IJÓ. A l.11\·,ín) oss.í
gok köz(, ,-.orolhJt<Í ,1 csm argú
zii.s gózgé/H', 11 n1sií t i  
bizto,-.ítóherl'ndez(-s, a gőz- és 
dízelmozdony működése. 

• \ .,mozgó" ki:'íllítá,i t.'Írg) ak 
közül nag) sih·n· \ ,m u 111illen-
111u1111 \ 1llarnos\ .l,;út 1 :2.5 mé
rt.'lanínní modellJl'll<'k. :\h·g kell 
111:z111 a mlÍzcum tl'rasz,ín elhc-
1} l"Zl'tt, a l-'éild111tív1•l(,süg) i \l r
nbzth·ium b-dészeti I l iu1talá
n.1k támogat b:í\'al fmscn fellÍjf
tott erdei 1 ,1s1íti /..oc sit. A hur
z�on) i erd,iklwn munkJssz:íllí
t.í ra alk.1lmazt:ík. Elismcr(,s il
leti a létn•jöttében n�,z1·s v,ila-
1111·nm i sz1·mÍ'l�·t fs szt•n·l'l. ,\ 
kirillít1b n·ncll'ZÓJl' dr. Fri nyák 
Z,uz„a muzcológu,. 

A m111dcn korosztály számú
ra t,mul,;ágfö, (,lm(-nyt 11y{1Jtó Í's 
mán„ sok Lítogatót \ onzó kiál
lítá, méltó korii lm(,nyl'k kiiziitl 
mutatja hl' a hazui kii1.ll'ked1�s 
eml(-keit, amely remélht•ttíleg 
m(,g hos,zú ideig ,íl l  a közön:,t�g 
remlt·lkt•;r.ésfre. 

Horváth Károly 

A MÁV III. g. osztályú, késób9 325 sorozatú mozdonya, Brotán-kazánnal. 
Készült a MA V Gépgyárban 1893-1901 

Muzeális finn mozdonyok 
Szépek ezek a koromfekete 
mozdonyok, csillog6 réztartozé
kaikkal együtt. Mozdulatlanok, 
merthogy megérdemelten nyug
díjba küldték őket. Egy múze
umbl A kollekció gazdag múlt
ra tekint vissza, hiszen az első 
bemutat6termet még 1898-ban 
rendezték be Helsinkiben, 
majd 1974-ben egy közeli vá
roskába kerültek a lokomotí
vok. Ma Finnország legnagyobb 
vasúti gyűjteménye Hyvinkan
ben található. 

l lusonlóun az első mu�v.ir 
gcizmozdon) (Budapest-Vác-) 
{1twmalához, i l)en szcnzác·ióval 
a finn rokonaink is hibzk(-lkl'cl
lwtnck. 1860-ban gördült ki a 
\ úgányra az l'iső mozdon) uk. 
l /el.-.i11ki é., l lc11rwc11li1111,1 kii
ziill dödigtt· ,{,gig a távot. A 
rangid1i,-; v.iskcrt'kút H.iJ er 
1'1·,wok nÍ'\'rt• kercsz1t-lt1;k, ,\ 
,pec1(i l is  g1:pe1 tol.itásru h.1sz-

náltúk (s <'sak az „ezer t<Í or
szú�íi ha n" honosodott  meg. 
l lajdan.'ín az oruszokfhoz ha
::onlóan szélt·s ll) Ollltárnn futot
t<1k .1 vonatok. Amikor Ameri
kúh61 „ importálta.ík" ezt a nH
tozatot. Úg) �ondoltók, a legrno
dl'rnehb ll"c·hnika.í t ulkalmaz
zák. Csakhogy az 1d1í itt is gyor
-;an 1·ljú1t a va,-;úti :;Ínl'k fell'lt. 

11 Írl's,-(, váltak az Úf,,Ynl'\"l'Zell 
Tntman-mozdon) o k  i s .  
Eg)koron két t·mber kellett ka
z:ínp ffft1:s1�hl'z, h,1 pedig 1110,;t 
akilrn,'ínk Ít'IÍlÍtl'ni. ig1·11r.sak 
nl'kil-,'}·ürk1Tzllt'tnfok. ,\1. ut6kor 
kívúnc-,i-;kodói �zépcn konzn
vált m·vczct1•�s(,gt'kt·t c:-odál
h<1t11nk, de , ,1lójúban 1•gyik Örl'g 
mozdony ,;em mclulna már be. 
Előszur fők(-nt l lel,inki kör
nyék  1:n hasz11 1'í l t á k  va l t1-
nll'nny1t, csak akkor kl'rii lt1·k 
tá\ol ,1!1hi vid1�ki vonulakrn, ha 
kiiin·gt•dll'k. No (--; megjckntek 

Finn „sfnmatuzsálem " 

A DERŰ CSUPÁN „MOZDONYOCSKA" 

a1. újabb mozdonyok. A finnl'k 
viszonylag gyor,;an kiivt'lt(,k az 
nmerikni {-,; n német divatot, 
111 i ndiis,-z1· két saját építé,;ú 
mozdonnyul rukkoltak l'lő. 

Kitcttt'k maguk(-11, amikor az 
orosz uralkodópárnak gyártot
tak szerclvh1yt finn látogahí
sukkor. ! lat álomkocsi - fény
űz1i k i ,  itl'l l'Zl�SIJl'n .  :\1árv,'íny 
mosd«í. bnldahinus iil<-sek, ::;zu-
1wr konyha. Lila, hordó, ezii;;t 
selyem és htir borítj,1 az iil(-:;l'
ket, a kcrev1·tl'ket. Taliín c:szre 
s1•111 vett1· a <'i'Ír {,,-; n t·,írn(-, hogy 
vasúti kue,;iban ücsíirög. :\lind
ós,-;zc két alkalommal vettí-k 
ig,�nybc a kor mod<·m közlekl'
d(-si 1•,;zköz{,t.  Ezt a luxust ! 

Po„takncsik. fapado;. szl'n·l
vh1y ek, no,-ztalgiamozclonyok, 
sínaut1ík sumkozlli1k még a ki
nll ítÍt,;on. Láthat<Í az egykori 
finn politikus, Uhro Kekkonl'II 
kiiliinrnnata, u111i jcíval sz,·d
nyehli, mint az orosz 1·..írok(-, <le 
u kup(, 1w1111·s egyszerűsége is 
azt a IH1t,í,-;t kl·lt i ,  mintha l'g)' 
nappali ,-;zoba uhl.,kán tl'kintc
n(-nk he. 

A kellemes parkban fel,�pí
ll'llék n régi, .i va,-;ÚI szolgála
t..íb,111 :illó épulctekt'I. Igazi finn 
különlegess(-gl'k. A szl'mlélő
dés utáni pihenőt :-:tíl,m·rtil'n 
\ orrnt.mkatolií;; ,;zakítja ml'g, 
ugynni,- a I lp inkna-lw tart1í 
járatok a rnsútm{1ie11m oldalán 
fut nak he n közeli ál lomásra. 
Lehet,  hogy egyszer a most 
haszni'ílatos mozdonyokra is 
hasonl6 ,-;ors vár, mint jó fücg 
elődeikre? 

Kép és szöveg Borzák Tibor 

A pontosság kedvéért 
A Magyar Vasutas egy korábbi 
lapszámában, a Vasuthist6ria 
című rovatban, megjelent írás
hoz küldött észrevételt Horto
bágyi Frigyes olvasónk, amelyet 
érdekessége miatt szívesen köz
readunk. 

\1 int  p.íl} á,,, dc moidon) 1 i s  
szcrd1i olvfö<Í - :;njnos, már 
tiibb,-zor ulv,istam, hogy a Dení 
nevű mozdnnymodell az első 
rnar;yar mozdony l :.S kic,-inyí
lctt nuísa. Ez t<-n·d1;,;! 

,\z d,;ci g1izmozdony a pl':,t
\'ll<'Zi rnnal ,�pít(-�1�11él an}agrn
nati mozdu11yk1'.11t dolgozot t ,  ,-; 
Dcbrl'ezin (ma Dehrt·c·en h·n
lll') névrn volt kl're»ztdn·. i'Íl'• 
v(-n kíviil tMg sok nní,-zaki ud,1-

tu 1sml'rt � �liih l liausl'nben 
k<-�lüh (l 1pc,-1�ttil kii. 50 ki lo-
111é t ,·1n• 11) ug.itra) l 8 12-ben 
1 2.S. g) ,ín �zámmal 1 A I tcn
g,·ly1·ln·ndt•zí-,-;sl'l - <lt: .,i,jnos, 
rajz ,,. fókg f1�m k(-p nem 1J1c1-
radt az ut<Íkorra. 

Ezt köwtll- az l'lsű n{h'Y kéiz
forg,d rnat kbon) ol í t6 P1•s t ,  
Buda, Pannóma és a Posony 
m·HÍ mozdonyunk. md)ek a 
bl'lgiumi Coekenll gyárban k(-. 
,;zii l t ek 1 84-3. 1�s 1 81-ü-ban 
1 2 1 ,  1 23.  1 25 (-,-; 1 30. gy..ín 
sor:,zá111rn,il, anwlyekl'l ha,,;:ná
lntbu vét előtt Jl'd l ik  ,\nyos ki
riíl) i t'?;) l'!<:rni tcm1{,-;zd (,, l'rŰ
rmí tarn'ír wzet(,s(,v1·l \'i1.-.;gúltak 
meg. Sem ebben a vizsg1íl11ti 

Kilencvenéves a Mátra Vasút 
Az idén ünnepli fennállásának 90. évfordul6ját a Mátrába 

kirándul6 turisták kedvelt közlekedési eszköze, a Mátra Vasút. 
A jubileumról június 22-én emlékeztek meg a Magyar Közlelce
dési-Közmr1velódési Alapítvány, valamint az üzemeltető Mátra
Nyugat-bükki Erdő- és Fafeldolgoz6 Rt. szervezésében Gyön
gyösön és Mátraházán. 

A Mátrai Vasút elsóCyöngyössolymosig kiépített vonala 1906-
ban nyflt meg. A 16vontatású vasút ekkor még csupán gazdasági 
célokat szolgált, majd 1916-ban felváltották a lovalcat a grfz
mozdonyok és 1926 júniusánalc végén, éppen hetven esztende
je, megindult az alckor már Mátrafúredig fut6 pályán a személy
forgalom is. 

A kisvonat olyannyira népszerűvé vált, hogy 1937-ben már 
több mint 40 ezer utast szállítottalc a teherfuvarozás mellett. & 
ut6bbi a hatvanas évek elején teljesen megszr1nt az úttörővasút
ti nyilvánított Mátra Vasúton. 1976-ban már több mint félmil
li6 ember élvedlette az erdei vonatozást a 46,1 kilométerre M
vftett pályaszalcaszon. 

Mint azt Giczi Ferenc a vasút szolgálatvezetője elmondta: an
nalc ellenére, hogy tavaly 121 ezer utast súllítottak, a 11 kocsi
b61 és 4 mosdonyb61 ál16 gépparlcjával a Mátra Vasút sem tudja 
eltartani magát. Ai üzemeltetés fenntartása érdekében a Föld
mtivelési Minisztérium fedezi a keletlcez6 veszteség egy részét. 

j l'gyzcik,in:p lwn, -;l'm a k1:_ .. c',h
hi1·klw11 Dcni rn·vű mozdony 
IJ('lll SZl'fl'j H'l! 

Akr isnwri Í1·11t i  mozclonyuk 
jc·l11·grajz,Ít, annak ;;wmlicttirní 
a bdga gyíirt,ísú í-s u Derű moz
dony kilziitt i kiilönhség. 

A D1·rűhöz hasonl<Í 111oido-
11yok ll b(,csi angol alnpítású 
H,H\'cll 111ozdonn,1·árban ké
szíil tl'k {k(-,-őhh a Steg moz
donygy.íra voltJ, s az nagyon 
hasonlít az 18 1:{-ban k1�sziil t  
Bn.11111 lll'VIÍ mozdonyhoz, mely 
11 \Vien-Gloggni tzc·r vasúton 
közll'kedctt .  

Val1>szími, hogy a Nngy tc�t- • 
vfrt'k (és 11c111 Na�y Testvfr 
Cég), mint Sopron kiirnyéki b
kosok, a Ha�\1·1·11 gyárban dol
goztuk, s mint me-,tervizsgának 
kc:sziilt t .frgy,11 hum·ták az utó
korrn. Talán az �em v1�letlcn, 
hogy u motle l l  n 'agyeenki 
\1úzl'U!llban van k iállítva . . .  

T1�ny, hog) ilyl'n ne\'Ű moz
dony sem u magyar, st· m  uz 
osztník v.isutnk vunul11in nem 
közkk1·<let t !  Amit az is bizo
nyít, hogy lB-16-tól a Kiiz,�p
pontj \ a,;{11, 1850-től a l)(-Jke
kt i Allarm as{1t, majd I B53-től 
az Osztr.ík r\ l lannas{1t moz
don) á l l agálwn n p.í lyas1.ám 
ll} ih .íntnrtásl>un i lyen nevű 
muzdon) nem szewpcl. 

Befcj,•z{,sül nyeh tanilag: a 
model l  ,;zerkezetcknek, tár-
1-()'Hknak kís(-rleti vugy !Jl'lllll
talíi,;i t·élokat szolg,'íló ki<'sin) í
tell \ agy nagyított mása. Ez<'k 
után a Derű lll'm .'vl = 1 :5, lra
lll'III 1\1 = 1 :  1 )(,ptékú nagyon 
szép, nag} on é11(-kcs mozdo
nyo<"s�a. 

Hortobágyi Frigyes 
Szfvári PG. F6nökség 
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VASUTASPORTRE 

NÉGY GENERÁCIÓ A VASÚT SZOLGÁLATÁBAN 

János fehér liliomjai 
Már régi ismerősként toppan be alkalmasint hozzám, szelíd lényében melegséget és valami mély 
bánatot hordoz. Pedig mindig mosolyog és mesél. NemNcsak szóban, írásban is. Tiszta szívvel, nagy 

ke4vvel rója a sorokat prózában és versben egyaránt. 0 az én versíró vasutasom, Bányászi János, a 
MAV nyugdíjasa, aki lírai lelkületén kívül nagy örökséget is magáénak mondhat: családjában négy 

generáció szolgálta, s fia, László személyében szolgálja ma is a vasutat. 
- A  ják-balogunyomi szolgá

lati lakásban születtem 1 931 -
ben, mert a szüleim MÁV közal
kalmazottak voltak. Apai ágon 
1894-tó1 vagyunk az ,íllamvas
utak szolgálatában. Feleségem 
szakképzett szövőnő volt, de már 
nyugdíjas, fiam emelt szinten 
végzett dízel-lakatos, jelenleg 
k o m p r e s s z o r k e z e l ő  
légüzemlakatos ott, ahol én is 
dolgoztam, a szombathelyi jár
műben . . .  A család vasutas pálya
futásáról rengeteg dokumentu
mot megőrzött. Ezek közül a leg
régibb egy 1 894-es kektíí, 
amelyben kalligrafikus betűkkel 
közli a Magyar Királyi Államvas
utak üzletvezetője a nagyapával, 
Banhoffer Istvánnal (mert köz
ben magyarosSt o t ták) ,  hogy 
, , .  . . Ki11evezem O11t a közmu11ka 
és közlekedési m. kir. minister 
ő Nagyméltósága /Í/tal 1887 évi 
február hó 24-én 6830 sz. alall 
kiadott illetményszabályzatba11 
szolgJkra névre megállaJJÍtott IV. 

rangfokozat 3 osztálya szeánt 
ideiglenes minőségű pályaŐITé. 
Ezen áll,íssal évi 210, awz két
száztíz forint fizetés és az ezzt:Í 
jifró lakbér-illetmény esetleg ter
m6szetbe11i lakás élvt:zete rnn 
egybekötve. Illetményei 1894 
évi fefmliÍl' 1 napjiÍval tétt:tnek 
folyóv,í. lelep kinevezés elfoga
dása iÍital On aláveti magát a 
nwgy. kir. úlfamvasutak albl
mazottjairn Íennúiló és megalko
tm1dó utasításokm1k és !jzafoíly
ziltoknak. " 

Abban az idó1Jen a vasút kö
vetelt, de adott is. A mozgópá
lya-Círnek és családjának mcg(l
hetést, nyugdíjas ,íllást jelentet i .  
1948-han p(ldául egy vasutas a 
teljes fizetl�sévd mchetell nyug
díjba! 

Munka- és hivatásszeretet kí
sérte v(gig a négy generációt. 
Közben emelkedett a család a ·  
ranglétrán, 1 895 május,íhan lsl
ván nagyapa már „végleges mi
nőség(í p,ílyaőr" ... ls tv;ín így 
ernlékezi k rá: 

- A  faklllt fé11yké[!t:k heszél
nek hozzám . . .  és heszélnek egy 
kimondlwtatlanul is nagyrn he
csiile:nclő szerelemről, szeretetrcfl 
11 vasúthoz. mncly m·mcsak lúnc
szemei a c,wlúc/11ak, lwnnn négy 
dinasztia kenyúrndója is volt. ( . . . ) 
Gen:ncfoi főtanácsos úr H:lt fel 
engem (ál'l'iÍn marndt) tizcnflií
rom évesen l"Ízhonló fiúnak a 
µ1ílyamunkiÍsok mellé. Nekem 
solwsem az ÍiÍjt, hogy tenyerem 
kéiges lelt, a rwhúzségtCl, sw
génységtől nem swlacltam t>l. 
mert ,l 1míltam kötelc:z. Öröksé
gi:/ karliantartani nagy dolog. 
·mert ,1 lclkiis11wret nagy úr. 

- Mikor kezdett el János 
írni"? 

- Ráhasömjénben, majd Sár
váron jártam iskolába. Egyszer 
dolgozatot kellett írni a nyári él
ményekről . Nem tudom már, mit 
írtam, de nekem olyan jól sike
rült, hogy minden osztályl1an fel
olvasták . . .  

És azóta ír. Két könvv is tele 
van versekkel, megén;kli kicsit 
Arany és Petőfi �tílusában a régi 
emlékeket, a lekdroskenyeret 
adó szomszéd nénit éppúgy, mint 
az édesapja-ültette fehér l i l iomo
kat: ,, Kcttőszúl liliom apiÍm kis
kertjéhen, Fchér lwjú apálll kö
szöntésfrt:. Messzi útra kísérni. 
tó1Jen letépni, Hagyják magukat 
lllély sí1Jw temetni. " 

Ezeket a sorokat választotta 
mollóul is a lírai bangvétel(í ön
életrajzához, amelynek ezt a cí
met adta: A Ficimíli,;ok szülöt
tei (35 év M!Í l'). A dokumentu
mok után gyermek-, majd em
berszemmel lá t ta t ja  a 
vasútassorsokat, megemlékezik 
a munkatársakról, kedves isme
rősökró1, az örömökró1 és a küz
delmekről. És mi lyen jóíz(íen 
anekdotázik! �Iegérdemelné a 
MÁV-tól, hogy akár egy ki,:;köny
vec:skl:' formáj ában is kiadja. 
Emberközelben a múlt, az em
ber!Jőrhe-szívbe bújtatott kö
zelmúlt, a történelem ... ! 

B á ny ász  J á nos szerszám
l a k a t o s  v o l t ,  1 98 1 - b e n  a 
v a s ú t ü z em é r d e k é h e n  k i 
fej t e t t  pé ldamutató munk á
j áért kapot t  ínísos köszöne
ll:t .  dir-sérctl'l. Sem ő, sem 
családja soha még szóbel i  fi 
gyelmezte tésben sem része
sü l t .  Kiskertjél ien v i rágokat 
nevel .  talún fehér l i l iomot is .  
és í rj a  sz ívből jöy,q sora i t .  
Olyan .  m i n t  egy mesefa. 

, , , .. 

VASUTEGESZSEGUGY 

Vélemény a kapacitáscsökkentésról 
A Magyai: Hírlapban olvastam: Gerő Gábor, a fővárosi szakbizottság elnök� szerint indokolatlan, 

hogy a MA V, KHVM, BM, HM kórházi ágyai, a kórházi ágyak csökkentésekor, szokatlanul nagy 

védettséget élveznek. Ez rendkívül felháborító. Máshol pedig azt hallottam, hogy nem tűrhető a 
vasút-egészségügy kettős finanszírozása. Legutóbb viszont azt olvastam, hogy a vasutas fogorvosi 
szolgálatot nem kívánja az Egészségbiztosítási Pénztár működtetni ... 

A vasutasság mindig is tudott 
és hajlandó volt a saját egész
ségügye érdekében tenni .  Lét
rehozott egy magas színvonalú 
egészségügyi el látást, amely
nek orvosai nagy hozzáértéssel 
és többnyire a vasutasság iránt 
érzett elhivatot tsággal gyógyí
tották a vasutasokat és család
tagjaikat. 

Az idők folyamán a kü lönbö
ző szint(í jogszabályok (a párt
állam uniformizáló törekvései), 
a háziorvosi rendszer, csak na
gyon nehezen tudták ezt befo
gadni.  Általában mindig elis
meréssel adóztak az e l lá tás 
színvonaláról, s hogy fenn tud
jon maradni, nem lehetell ezt a 
szolgálatot ugyanolyan korlátok 
közé szorítani, mint az egész
ségügy egyéb területeit, me1t ez 
mindig MÁS vol t .  

Ezt a M ÁS-ságo t  akarják  
most talán felhasználni a kór
házi ágykapacitás csökkentés 
során, hogy a vasút-egészség
ügy és ezen keresztü l  a vasuta
sok húzzák a rövidebbet? Mert 
mirol is  van szó'? Vannak vas
utasok és van vasút-egészség� 
ügy. A vasutasoknak, vasutas 
nyugdíjasoknak és hozzátarto
zóiknak a létszáma kb. 400.000 
fő, a vasút-egészségügyi intéz
ményeknek pedig meg van eh-

hez a kapacitása. az ágyszáma 
vagy a rendelői ntézeti óraszá
ma. Nehogy azonban azt higgye 
valaki, hogy ezek összevetésé
vel és normákkal történő ös::;ze
hasonlítással é'Í!lapítják meg a 
működtethet{í vasutas egész
ségügyi kapacitásokat. Nem, a 
vasút-egé,;zségügyi i n tézmé
nyek felett a helyi A NTSZ által 
irányított megyei fórumok dön
tenek, nem véve figyelembe, 
hogy az i ntézmény több megye 
vagy esetleg az egész ország 
vasutasságéÍt ellátja. Ezt tartal
mazza a területi ellátásról szó
ló új parlament által elfogadott 
törvény, nem adva lehetőséget 
semmilyen külön elbírálásra. 

Mi lesz ennek az eredménye'? 
A vasút-egészségügyi i ntézmé
nyek kapacitását lecsökkentik 
és a vasutasok a nem vasutas 
intézményekbe kényszerülnek 
(mint ahogy az a háziorvosi ren
delet  k i adása után történt ) ,  
vagy: a vasút egészségügyi i n
tézményt a megyei egyeztető 
fórum nem a vasuta,; betegek 
ellátásánál veszi számba. \1 i azt 
tudomásul vesszük, hogy a vas
utasokra is érvényesnek kell 
lenniük az országos normák
nak, de a vasutasok azt szcrct
nék, hogy az ap,lik-anyáik á l 
dozatával támogatott és  létreho-

zoll kórháza ikba és rendeló'in
tézeteikbe jfü·hassanak. 

Nem tudjuk elfogadni ,  hogy 
bármennyire is bajban van az 
on;zág és szükségesek a meg
szorítások, a vasút-egészségügy 
és a vasutasok kerüljenek hút
rányba, és tönkremenjen az az 
intézmény, amelynek létreho
zásában a vasutassiíg korábban 
anyagi ,1ldozatot vállalt. 

Nem engedhetjük meg, hogy 
az orvosok közölt folyó jelenle
gi kenyérharcnak élldozatául 
essen a vasút-egészségügy. Fe
lesleges a kettő:; 1·llál,1Srn hivat
kozni ma, a számítógépek ko
rában, vagy talán nehéz levon
ni a kapacitások kiszámításá
nál a vasút-egészségügy által 
ellátott vasutaslakosok számát 
a lakosság létszámából? M ind
ez csupán k i fog,1s és tartalmat
lan h ivatkozás a vasút-egész
ségügy ellen . . .  

A vasutasság e lvárj a :  az  
egészségügy, amelynek kialakí
tásáhoztöbh mint egy évszáza
don át anyagilag is hozzájárult, 
fennmaradhasson a népjóléti 
min isztérium által kidolgozott 
normáknak megfelelően. 

Pintér Lajos 
Vasutasok Szakszervezete 

Országos Nyugdíjas Tagozat 
10 évig volt elnöke 

, , , 

VILAGJ
A
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GYERMEK-CSEREÜDÜLTETÉS 

Felejthetetlen Görögország 
A korábbi évek hagyományait folytatva idén is sikeresen megszervezte a gyermekek csereüdülteté
sét a Vasutasok Szakszervezete és a Vasutasok Panhellén Szövetsége. 

Harminckét vasutasgyermek 
- tizenhat lefü1y és tizenhat fiú 
- utazott július elején két hét-
re az ,\théntól kb. 45 km-re fek
vó' K a l a m os  A t t i k i s - i  
, ,KINDERLAND., nev(í iidülő
helyre. (E:t a magántulajdonban 
lévó', hatalmas területen elhe
lyezkedő tábor 1 200 gyerek 
üdültetését látta el két turnus
ban.) 

Az elhelyezés és az ellátás 
kifogástalan volt. A napi ötszö
ri étkezés, a különböző sport
és ku l túrrerldezvények, vala
mint a mindennapos strandolá
si lehetőség biztosította a te!-

jes k ikapcsolódást és pihenést. 
A' vendéglátó görög ,;zakszcrve
zet vMtozatos és gazdag prog
ramot biztosított a magyar gye
rekek részére. 

A magyar gyerekek ellátogat
lak Evija szigetére, ahol nem 
mi ndennapi l á t  vfüiyban volt 
részük. Megcsodálhatták a hat 
óránként változó tengeráram
lást, barangoltak a gyönyörff 
tengerparti városban, fürödtek 
a tengerben. Megtek intették 
Athént, az ókori kultúra felleg
várát, amely az Akropolisszal, 
fehér épületeivel, p�zső forga
tagával, kedves, barátságos la-

Az Olümposz lábánál 

kóival felej thetetlen élményt 
nyújtott. Minden bizonnyal, a 
Marathon {:s környékére szer
vezett buszkirándulás, valamint 
sétahajózás az Athén környéki 
szigetek gyöngyszcmeire, Erija, 
l lydra és Porosz szigetekre, 
örök emlék marad minden 
gyerek számára.A nyaraléb vé
gére mindenki  kipihenten, le
barnulva, gazdag és szép élmé
nyekkel tért haza. 

Köszönet a Vasutasok Szak
szervezetének, hogy lehetővé 
lelte ezt a felejthctttlen görög
országi üdülést. 

Détári Attiláné 
a gyermekcsoport vezetője 

A napfény, a tenger ingyen volt 
A VSZ Vasútegészségügyi Intézőbizottsága kedvezményes görögországi nyaralást szervezett kizáró
lag szakszerv�zeti tagságunk számára. Az intézőbizottság olcsó külföldi útjaival már hagyományt 
teremtett a MA V-egészségügyben, nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy e területen a VSZ-taglét
szám folyamatosan emelkedik. 

Felbatyuztam a Ilellas exp
resszre úgy éjféltájban. Locsodi 
Nagy Imre körbehordozta a 
„reserved" feliratú papírokat az 
általunk lefoglalt kocsik fülké
jében. Ezzel együtt így is  akad 
egy idegen útitársunk egy ma
cedón férfi személyében. Ne
künk nem okozott problémát a 
jelenléte, de annál i nkább a 
jugoszláv rendőröknek. Kérde
zés nélkül szétszedték a férfi 
tárcáját, és az egyenruhás Jia
dal iuasan mosolygott, amikor 
mcgtabllta a be nem jelentett 
háromezer márkát. Egy rövid 
megbeszélés után SZéÍZ német 
márka j a t t  k i engesz te l i  az  
egyemuhást. Macedón barátun
kat elkedvetleníti az eset, ezért 
Be lgrádban úgy dönt,  hogy 
busszal folytatja tovább az ut
ját. 

Valószínűleg helyesen dön
tött, mert a Hellas expressz a 
szerb főváros LfüÍn betöl t i  a he
lyi személyvonatok szerepét is, 
minden kisfaluban megáll és 
mivel a szerb ingázók angolul 
nem tudnak, ezé1i rendszeresen 
betelepedtek a mi fülkéinkbe 
is.  Némi magyarázkodás, vita 
utcín mi  győztünk. 

Haj nalban érkezl ünk meg 
Kalc:rinibe, m in tegy három 
órás késéssel .  Az ela lvástól 

nem kellett félnünk, ugyanis a 
görög kalauz legalább ötször 
ment végig a folyosókon, hogy 
figyelmeztesse a magyar kollé
gákat az á l lomásra. 

Olimpic Bead, kicsiny üdü
lőfalu, a magyar turisták törzs
nyaralóhelye. Magyar nyelven 
már elég szépen el lehet boldo
gulni az üzletekben, éttermek
ben, habár nem árt, ha az em
ber beszél legalább alapfokon 
németül, vagy angolul. ,\ tenger
partról t i sztán lehet l á tn i  az 
Olümposzt, az antik görög iste
nek lakhelyét. Zeusz bizonyára 
jókedvű volt, meri egész héten 
sütött a nap. Vagy az is lehet, 
hogy bika képében most éppen 
a magyar szépségek elcs1íbítá
sával foglalatoskodott, ezért nem 
volt ideje v i l lámait szórnia a 
homokos tenge1vaitra. 

A 1 50 f(fs magyar csopo1t fel 
lendítette a helyi boltok forgal
mát, különösen a Metaxás üve
gek fogytak gyorsan a poleok
ról. Többen már az első napon 
megvették az otthonra szánt 
ajándékitalokat, de a fogyást 
folyamatosan pótolni kell ett. 

A helyi utazási iroda fakul
tatív programokat szervezett 
azzal az apró h ibával, hogy egy 
rövid kiránduh1s a Meteorákhoz 

többe kerül t ,  mint  az egyhetes 
nyaralás összesen (2.900 fo
rint). 

A napf<�ny és a tenger viszont 
„ingyen" vol t ,  éppen ezért itt 
i s  vigyázni kellett a túlfogyasz
tásra. Délben elaludni a stran
don egyet jelentett kél éjszakai 
vitrnsztással. Többen leégtünk, 
k i  így, k i  úgy, de i t t  a megper
zselődés is más, mint otthon. 

Az éjszakák errefelé különö
sen hangulatosak. Hajnal ket
tő előtt senkinek sem akaródzik 
a lefekvés. A d iscóban szól a 
zene, de ez már nem az igazi, 
mert utószezoni a hangulat. Ha 
bdévedt néhány magyar lány, 
rögtön körülvették ú'ket a helyi 
görög machók. A görög lányo
kat még elvétve sem lehetett 
látni a szórakozóhelyeken. 

Az éjszakai életstílust hamar 
átvettük a „bennszülöttektol", 
ezért másnap délben volt ne
künk is  a reggel. Alig néhány 
Jéli reggelt töltöttiink el és már 
azt vet tük észre, hogy a követ
kező éjszakán indulunk haza. 
A hajnali vonati ndulás miatt az 
utol::ió éjszaka már le sem fe
küdllink. A vonaton volt idő, és 
hely az alvásra, mert Budapest 
még több m int :30 órára vol t .  

topé 
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Hajnalka hajnalban kel . . .  

. . .  mÍ'gpt·dig minden :í ldolt közrrnpon nég) óra hannirll'kor, 
hogy II Gombán lt�vt, lakíi,.,,íról hat órára ,;zolgálati lu• lyt�rc frjen 
1 lajnal I l ajnalka .  az ii l lt,i rnsútállonuís v<·zet{fj<'. 

Ezt olyan lt·rmészl'le,- t•gyszerÍÍs<�ggt·l mondja a csinos asszony. 
m int azt. hogy \ i l .ígéll'tébl'n vasuta,; akart l<·nni. 

- .l/o;;t 1wr,;z1· soml/111tmím, lwg; li·lnwmíim kiiziil ki mit ;1 

1•11:-lÍt dulgozúja, <Í<' i11k1íbh tlff<JI szólok. mit teszek 1:11 ezen l'IZ 

1íllon11íson, hog1 jm uljon II kiiziis,;1:gi 1111111ka . .;zínrnn:,/;1 - mo
solyog a fotii k('dvfrrl ('gyenrnhúlia iiltiizüll „ftínökwí". 

- '/'1�11)', ;1p,í111 is, hlcs;1nvú111 is, dc 1111:g húmm t1,.�t r1:re111 is 
,1 1;1slÍt szulg1í/11t:ílinn :íllt, dc ez 1w111 c:n/em. s_ncm i,; ezt lwn
g11ztatn1 n:gcztcm el 11 tisztk{-11z1ít. \'o/tu111 ,rz Uttiirőm;;LÍton ;Í[
lo11uísfi.í11iik, N11gyk,ít,ín forg;ilmi .,;zolg1ífilUcní, /..:t�,;ó11h okt.1tó
tiszt, Pt'."IS7.1·11tlőri11<'Cll {ónökhelydtc·.�. Ullőre 1 995. oktúlwr 
l -j1�11 kcriiltc111. l /riszonnt�gy 1·111hcr c/of.i;ozik ncn az 1íll1nwí
s1111, l'ilSIÍti sz11lg.ílnth.1n cclzdt. l11p,1szt.1/t 111ík {-s 1111:g cliirzsöl-
11"11/J ffrfi11k. 

- Akik pt•r:;ze azonnal elfogadtiík 11tasítiísait - \'elem köz
be. 

- lnkiíhh kc�résck l'Oltak az c�n kfr1í1111/nwi111 _,; 1w111 h.í11tó 
1wrn11r.,ok. A hcí11nJ1ok 11fa1t n�giil i.,; 111t:gis11wrt1ik 1·gy1111í--t s 
111t·gtmwltuk tisz/c'lni a nuísik sz;1k(rt!'fu1t:1. Az ill clolgo7.CÍk 11<'111 
1110.,t .,jiilfl'k il lwthúszns.,;,,I", lwi1/cgzcícliill n.flc•xók 1;11111.1k. 
Kezcldlwn c•zck ;1 11wg.,zok.ís11k 11t·111 iguz.í11 l<'lszcttc·k, ., nc�lw 
/,;í11ttÍ11k is m/t;1k 1/()1 kimlto111rn. Mcgllt'sz1:l1c111 :1 lwo.,ztott11k
knl llllJ>i go11dj11lkn1, s fokozato,;.111 bizul11111kh11 fogmltak. :inj-
1ws, műe111J1:k c:piilet 1c:r(,11, m: iillői v11sLÍttÍl/0111:í.,1wk .si11c .... e-
1wk g11milii/11i: sz1ík n tfr, kic,;ík , 1  lwlyis,:gc,k, az inín) ító:,zolw 
fi:ft:1 /J<:fcf.íul ;1z iiltiizcísz1'k1ú1) ck fogfolj.ík d. A sze1111:fn11:11z
t:írhn11 lll<'gfonlulni sc-111 /c•II('/. Mincl1·z1·k clfenfrc jnrítoltu11k ,1 
1111111/..:akiirii/111{111 ck<'n: kirsc·rc:Jtiink IH:Juíny ön·g hútorl, l)(íví
tettiik 11z öltiizó-·1:s moscl1íhclyis1�gck1·t. 

- Kérem, mutassa be nz ii l lői vasÍlt:í l lo111ást! 
- !\'{-gy rn1wtfogad1í t.; k<:I rnkvd1h,ígá11y van 11z :íllonuís 

lcriilc11:11, s a hiztons,ígot /mg\ 0111,ínyos lwrl'nclczés,wl I ig_\ .íz
zuk. Sajnus, iclrfo·k ilZ .íllító kiiz11011lok h1·11·11clcz<:,wi is. <:JJ/J 
lÍ"l' 111í11t il . .;Ínl'k. I foszonn<��\ cím 11/;1/t 70 1·om1t . .:;z!'n·/n:111' áll 

r,_ ' <. '• • 

m<·g az .íl/01111Íso11, lwj1111/i 111:g) kor az l'lscí. 1jf1:/ u/;Ín /8 /Jt•n·-
<"<'I nz utolsó. 

- Kikkel dolgozik l'g} iitt! 
- Töhhs1:g1:lw11 fii1tal. Jtíl kt:pzclt clolgnz<Ík l1·/je.,ítc1wk itt 

,,wlg.íltitot, 11agr ,fsziik tagja il r:-iX-11ck. S .1ktí1•;111 kin·.,zi n:
S7.c:I il kiiliinfi.:/<' /iÍ1s;11/.i/111i 111unkúluíl, 117.t;rl ol; an szt:/J /lt:lchíu/ 
.iz ,íl/01111í., körn1 tkc is. 

- Ami , i szor;t a falakat i l l l'li . . .  Főnökasszunr. k ik  rondítják 
lw graffi t ikkel  az <�piilet falait!' 

- Ol) illWk, 111i11t AlbcrtiJ:.;IÍn. l'ili .... 1•11 1,1{!) ,llonom11: n 1/i.;z
kríhcíl /111jrwlhi111 hnzntc�rcí, ,, lwlőtt '' fi111:1/o�. ,',;1j110.-;, rcliik .,z1·111-
/1('11 - <'g)cftírc - tcfwtdlt'n 1 ;1g,wk. f.'Jjd cg_1 <Ímkor mt�g
st'm kt'lhetck ki az iíp.yhcíl. hog_1 Ullcír<' t:rkcz1 e mcgn:<fjc·m ;1z 
:íllnm,Ís I Ís7.I /1 f:i !tilt . . .  

Szöveg és kép: Besze Imre 

Tisztelettel értesítem 
a szállít6 vállalatokat, hogy a 

(szABó és FIA Kft., ) 
a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR gyártó 

SZR-10 md'anyag kivitelben 
nemzetközileg megfeleld' védettség alatt áll6 

tennéket készít. 

MAGYAR VASUTAS 

Fölös-e, ami 
nélkülözhetetlen? 

Alig néhány éve, amikor „Nyugdíjasok a Top-rongyban" címmel 
adtam közre: a Vasutasok Szakszervezete nyugati pályaudvari alap

szervezete szervezésében rendszeresen nyugatról származó hasz
nált ruhák úgynevezett kil6s vásárát rendezik. A találó névválasz
tás akkoriban nagy forgalmat, nyüzsgő turkáló mozgalmat ered
ményezett a bimbózó piacgazdaság számára. Ugyanakkor a ház
hoz kiköltözött új módi „ruházati áruház" közkedvelt konkuren
ciájává lett a KGST-piacoknak a nyugdíjasok és kispénzíI kollé
gák számára. 

,\ las:;an m1ír fl'll'd{-slH' nwriilff korábbi szt�gycnfrz<·l. t"!'stclkc
<lő magatartás l'gyrc gyakoribb vásátt kívánt, arnirwk az akkori
lrnn rnÍ'g c:,ak alakulgat(, vállalkozók szívt·st•n !dtek eh-gt'l. Az 
{-vek során 111cgenísiidiítt „kil6,mk'' mindinkább valóságos „hol
tokká, áruházakkú'' nffttí-k ki magukat. i\la már t'gyre kcwsebh a 
dek:ízgal,Íst, eipckl'dést, állandó hurcolkodást, 1·nnek költs{-geil 
vállaló kcrt'sknltí. Lqi.tiihlijiiknek ma már :íl lan<ló árusítási ht'lyc 
van. 

,\ nnwati 1>álva11dvari és tl'rn11:szetcs<·n. akárhová is t,utozó 
• b • 

nyugdíjasoknak. valmnint a nem nyugdíjas vasuta�oknak jtí l\'hl'-
tőségt'I kínál 11z t'gyrc fl' l l t·ndülíihl, forgalommal jól rmTködcí szl'r
t,íri udvar ,,Vt·gyl'sholtja", azaz a fiilüs ánrk raktára. 

,\ ,,raktáníruház'' nüvt·kvő forgal111a azt 11111tatja. hogy ez az in
lí-z111é11) IÍ'pell a ki l tísok lwlyí-he a már t'llll ítl'lt \ t'.vó'kör sz1í111.íra. 
Gyakra11 nwgfordulok t•hll\"n uz „czcrl'ikk" boltban és gyakran 
csak kijövet kor n·sz<·m (,,;zre, hogy megint n(•IJl iires khzcl jüttt-m 
cl (mert nem haltam ellenállni u kec·st·s hollóházi sinílyoknak. 
haltyírknak mnit :�0-60 Ft darabonkénti áron \'ásároltam). 

,\ fiíliis áruk raktárában a vadonatúj árnf{-1\'ség<·ktt'íl az agyon
használtig, szerszámoktól az ódivatú napl'rnyőig. a néml'I. angol. 
orosz rngy nkármilyen nyclnT könyvekig, rns- és faipari í-pítű sz<•r
számoktí>I eg{-sz<·n o vízszl'n•l{-si anyagokig minden megtalállwtcí. 

Per,;ze. ily\'n áruf{-ll"s<;g m,íshol is van. d1· a111i a kisp{-nztTt·knt:I 
talán, a l t'gfontosahb szempont. rendkívül olc·sÍ> áron . .":ern n·kl.í
mot akarok t'sapni, miért i� lt·nní-m. de a -10-80 rngy akár 1 ;°)() 
forintos használt m,írkás farmert viszik a fizikai munkások, mint 
a cukrot és perszl' l'h')'t·het is. 

l lo11nan .,zcrzi lw ;1 1·;1.,ríli szulgúfatí lw/_1 re jdfc111z1í rikkekd ! 
- kfrdezt1·111 Pál la Feren<· raktárnokot, n „holt" vt·zclcÍJÍ'l. 

A .\1,\ \' Ht. kü lönbiizlÍ raktáraiban hossz1í idejl' elfekvő anya
gok, szt·hz,ímok csak foglalják a helyet. <irizni, t :írolni kt"l l tíkct. 
,\ lu·ly is (H:nzhl' kl'tii l ,  ,1 raktár pl'dig kdl az úgyrwvezetl -
kurrt'ns - szüks{-gcs línrknak. 

l [a,;znos iitletrwk bizonyult ezt'knek az anyagoknak, cszküziik
rwk a hozzáffrhl'l1Í áron tiirtí-nő értékesít<:,;e. 

J,í gondolat volt az is, hogy a vasút kiilönhiizlÍ csomagmt·gőrztÍ
ilwn - állo rmísokon, pálya11lh arnkon, \'onatokon - ott Í<•ll·Jlett 
tárgyakat t'gy tühli luínapo� <Írzí-,;. tárol,ís ul,Ín, lrn éltük ,l'nki 
sem jt'kntkl'zik. ml'ghízható dlcnŐr-lt'S, szakszcnT h-tékbl'e.,lÍ's 
után árnha bocsátják. ,\ forgalom alakulására ma már az is jl'l
l('mz{í. hogy t'gy-cgy nagyobb IÍ'tcl vásárliísára ma 1111ír a vál lalko
zók. a Kft-k is �zámot tartanak. 

Hegeda:s Károly 

SZÁZÉVES JASUTASÖZVEGY 

Eljen soká! 
A Déli pályaudvar melletti vasutas házak egyikében 

él leányával özvegy Palkovics Károlyné, aki július 3-án 
ünnepelte 100. születésnapját. Ezen a napon kedves 
vendégek kopogtattak be a két idős hölgyhöz. A Vas
utas és Közlekedési Dolgozók Segélyez6 és Biztosító 
Egyesületéból érkeztek a látogatók, hogy a 100. szüle
tésnap alkalmáb61 gratuláljanak az ünnepeltnek, aki 
korán elhalálozott vasutasférje példáját követve, mind
máig hífséges tagja az egyesületnek. Holler Gusztávné 
f6könyvel6 asszony az egyesület nevében 10 ezer forint 
rendkívüli segélyt adott át Palkovics néninek. 

-J-C 
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Pax, Peace, Mir, f rieden 
Tisztelt Szerkeszt6ség! 

A hú/a {s kii.,zönd adta kezemh<' 11 tolfat. hogy irz lguzgatóság 
Scgc:/yezt,;j O,;zt1ílyá11ak 111cgkiisziir,jc111. hugy f. hcíh,111 _ l 5<J? fo
rint szoriális .,e{!t:lyt kaptam. Saj110.,, elromlott ,1 rc·ntnfugam. a 
TV J..:t:pemycíjc 12.000 forinth,1 kl'riilt rnlna, de nem rnlt pénzem 
egrikre sem. lgnz. hogy c7. kcn:s. de n1t:gis 111éltúnyolták nehéz 
/;1:lrzdenwl. A 11y11gc/íj,1s hizutt,,ágrwk nuírjcll'zlc111. hogy ismét 
1·ií!Íalo111 11 hiznl111i tiszt.,c:gl"l. amelyet, ,1 /.Jt'legségcm ilfalt végze/1 
t11ki11Itó11úí l<•n:kem .,t:,!!;elll 111intt. <'deli{! 1égezni nem tudtam. 

,llo.,t 111.ír, .,,ij1111.,.' 1w;11 rcszrwk 1·i,; .... za tak11rítúnnk. meri 76 évl's 
1•,1grnk. Öt rem:n· 11J1/llknviszon,1 után n jutalum nem jogos. a n�zc
túf 1·iszonl ka1111nk ld{-p(,.,/, nem is csc·kély frlt:khen. Ezt 111�11I 
1mmk1ískúcl<"r. aki tudhhk1�p1·zt1· 11wg.ít. sérclmc,.;nck lmto111. Mm
clcne.,clrc ,17.1:r1 h.ílás rngrok. hogy i11gyc:11 u/11zlwtok ll Volánnal, 
meri .,ok 1·011,1I /{-1ws1íje ulpw 111ag:is. hogy mint fi.:l_,;7.c111111el lútú, 
11107.f;iÍ,;han sc:riilt c:m/.Jer. ,1zt r111ír 11c111 lllt'rt'/11 1·úllnl11i. N,1gyo11 
hál,� \ilf;IOk a \'ol.ínnak. hogy az A1p.ícl hícl - �iitő rnnalon ki
tet tck il Vo!únhuszn.1 egy táhl.ít 11z első iilf-ssorlw, hog; az n „ Va
kok. l'siikkt'nl Utóké1wsség1ít'k, 111ozg1Íssériiltl'k n:szfre fenntar
tott hd1· ". /Mr minden jámton bemenne ez n köztucl.illw. hogy 11 
{i;italof. ne forr/alnúk cl ,1 hd1d az öregek előtt. Az is jó lenne, hil 

0 • 
. • 

.i közelgő \Tillcccntc11iÍriu111 tisztrfotL:re. mikur sokan fel fugnak 
11lilz11i /focla[Jt'."lre. v, l{!J a P.í11,1 Oszentsége liÍtogilliÍ�iÍrn Győrbe, 
1',l'!'l' Pannunlw/111.írn 11l ilzúkrwk 11 l)11sz1 czetok hemonclilniÍk il lllt'g
álli5lwl1ek 11t·1cit, !Íg\' 111inl ,1 nwtrón. 1·ngy a kislcilclalatti11 l'illl. 

Kös;ii11tö111 ,1z 1Úság 111i11clc11 szerz<íjét (.,; olvnscíját il 

JllilleC<·nlc11;Íriu111 alkalnuív1il. l /áfa lstcnnt'k. hogy ezt meg értük. 
K,1rtúr . .;aim. fJUlgúrtiÍ1:.;ak ! T11cljátok-e. hogy <'Z nagy iinnep lesz: 

törrc:nrc:.,;cn ii11n1·p1·/jiik 1 1 00 t;re., múltunkat. Kidnum. hogy 
ewtá,; bék<:_._ fi-jltích� ... ben teljenek el /Jilfljnink, nmíg il lwlúlt hozó 
szdltímrunkat m·m legyinti meg. 

Ha maj,J heh iink dfogfalja a fiatal m:mzc·tlt�k, hékés, /.Joldog 
jiiiőt huuon l,�gi, 1ízi. szúmzRilcli kerék. Pax, Pem·e, Mir, Frieden, 
f/c:J..:t .. ez legyen ,1 mi sui:,unÁ. . . .  

Ti.,;ztc.fcttd: 
Özv. Szászné, azelőtt Tóth Mihályné, 

nyugdíjas MÁV főfelügyelő (Cím a szerkeszt6ségben.) 

Egy szebb jövő érdekében 
Mi. n_rngclíjusok. c.,,1k n1cgriikii11yüdt�ssd I cssziik /ll(/o111,ís11/. ami 
li.-jiink frll'lt tör/1:111 t:., türl<:11ik. l lus . .;zlÍ .,zulgúl.iti id1í1d rendcl
kezc'Jk i,; il l1;tminim11111 nlall c�lnck. 1\'em így guncloltuk. Nehezen 
t11cljuk a 1)(:/.;;ít le11,1 d11i. 

,\ m,ísodik vihígháború után 
szinte se1111nih(í1 {-pítettiik fel a 
vasutat. a hidakat sth. K('nyé
ren ({-,; ha nl'lalán akadt nH:g 
hozzávaló). Ít1l t t'ukorrépán Í'l
tünk. \legimlult a vasúti köz
lekedés, mindmki megtatílta a 
maga ll(•lyÍ't. i\t·m vit,ís. azóta 
sokat frjltídtiink. dt' sok min
deni dveszldtünk. Ilyen p{-ldá
ul a szak�zt·n·t•zct, anwly csak 
egy \·olt, a \',isutnsok Szakszcr
n•zde . .\ ln már annyi van. hoh'Y 
llll'gszámlálni i� alig lt'het. ;'\cm 
l'sodálkozo111 azon. ha a gazda
sági vezdó'k nem szakszcrn·z<·
lÍ tagok. N<�m tudják. nwlyik 
értckezll'lcn vegyenek részt. 
melyiket h ívj,ík 1n<•g a mcghe
szí-lésükrl'. Tényll'ges dolgozó
ink rdteg{-ss<'l m<·nnl'k dolgoz
ni, hogy mikor mondanak fel 
nl'k ik.  minden llll'gkfrd<•z{,s, 
indok n(.lkü l .  Valamikor azt 
tanultam, hogy <'gységbl'n az 
l'rÍÍ. Nyugdíjasaink ma is vall
ják, hogy t•z így van (ezt a vnk 
is láthatja). Összl'Íogás ma e,;ak 
rendkívüli l'Sdt·kben van. 

Olyan sokszor ha l lunk a 
kompromisszumról, vagyis a 
nwgq�yezí-snil . :\legk(.rdezzük: 
k i - k i ve l  köt  megegyezést a 
nyugdíjasok nwgkt�rdez{-se nél
kül .  Sokat lehetne ezen vitat
kozni. <le minek'? A 1/2 száza-
1{-kos nyugdíj-k il·gÍ'szítés ne
\'cts{-ges. ;\légis van. Temctke
zÍ'si segélv is van, amely a<ló
kiill'les, n;t>rt már 011 nyugdíjas 
csak a postást és a „nyiig<líját", 
meg a halálát váija. Segélyre 
nem jut forint. mt'rt meg van 
szabva, hogy a lwsz(·dett tagdíj
nak mekkora sz,ízal(.kát hasz
nál hatjuk fel. ,\ bizalmiakat 
(akik 70-1 00 tagol is megláto
gatnak é\'entc) jutalmazni nem 
lehet, ml'rl adókiitl'les. Krisz
tti:; koporsóját sl'm círizték in
gyl'n. a vonali posta használata 
is mcgszffnl .  

Mi t  ad a szaksznvczcl, r\1it 
ad az ÜTA? Ldwt, hogy nevcl
sÍ'gcs frázisokról írok, <le ez az 
igazság. 

l{{-gi igazság: mond meg az 
igazat, beWrik a fejed. 

Megkfrdt•zem a T. Vezetósé
gt•l. hogy miként működjön egy 
alapszervezet jog és hatásköri 
l ista nélkü l .  M indenki azt csi
nál, amit akar'! Vajon jól van 

t•z így'? Ne lt'gyt·n l'lnök, bizal
mi sth. Pénz, támogatás nincs. 
Éljél (1gy. ahogy tudsz. Pedig a 
fáradt nyugdíjaskol legák nem 
ezt vá1ták és várják. 

' Kiszolgíiltatva vagyunk min-
denkinek. Mi érvényesül ma? 
Haszonlesés, önzés. Ha ez így 
van, akkor mi, nyugdíjasok, mi
ért harcoljunk? Mi t  kgyünk, 
egy szebb, boldogabb jövő el
érése érdekében? 

A Kaposváron épített állomásépület tfpustervnek is mintfsíthet6. Plaff Ferencnek ezt a 
sikeriilt alkotását még két állomáson (Vezsec és Szathmámémeti) is felépítették. 

Kovács Gyula 
Vasutas NyupJII 

AJapuavt!Kt 
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EGY IGAZGATÓI DICSÉRET HÁTTERE 

Közösségmegtartó ero 
Lehel a kultúráról e,,,-,z{,ket 

írni, hog) mii) t·n fonto:; ,-zerepct 
is tiiltl'nt'k ht· l'hlH'11 ,1 tár,-ada
lomh,rn. \l{-gst•m ezt teszt•m. 
mert köztudott: ,,,1 ,·ustí t ,íl lam. 
az áll11111ha11". S mrnl ilve11. sa
j,ítos társadalma rnn, ;ajálosak 
a tán;adalmi ddnísai is. Jelen
leg sokkal k i bt' l , I, mfrttikl,cn 
t"sik lat l ia 11 111tiv{-szt•t. Ennt'k 
cllent111011d,1111 l,ítszik az ,1 t{-ny, 
hogy t•1111{-I u \' 1i l l ,d11tnál töhh 
nag) lap is működik. némdytől 
mt�g a ku l t úra St'lll ,íl l  tá\'ol, 
olyannyira llt'III, hogy H•rst'ket 
közölnek, t·setll'g irodalmi pá
lyázatot írnak ki. Ám a közt'g, 
anwl) hcz szólnak, nem mindig 
fog(,kony t•z,·kre az l't1t�kekn·. 
Ezt koníntsem lt•lwt a szt'mükre 
há11yni, hiszen 11uís-111,ís érdl'k
lt'ídési kiirlicil kt•riil ki az olvasó-

tábora. l'gy \'l"ll'm, töbh itt ,1 mű
szaki frdcklődés1i ember, mint 
az úgym•,·t•zl'lt „humán" k{-nl{-
sek iránt fi1,,yelmet ta11úsít6 kol-
1(,g,t. 

\!0„1 arníl írok, hog� au lt·h<'l 
sikeres egy rnsutas mŰH·ltídí-si 
ház ma :\lagyarorsz,Ígon. ,\ sikc
n·s ln {,k1·nysí-gf'l h izo ny ÍIJU: 
Szalióné :'\agy .l 1 1 l ia111111. a mis
koki \'iirösniarty :\l íín•ltídtisi 
! láz igazgatója, igazg,1tói dicsé
relt-1 kapott. S"k 111i11dl'nt t·l le
het mondani t·mrl .i hel) ról, hi
szen gye1mekrcndt•z,·í-nyek, ter
mészctJ.írók í-s II nyug�líjasok 1s 
itt t11láltak ottho11111. <\l lunclóak 
a k1állít.ísok, 111(-g egy művé,zt'
ti eg)'l'$iil<• t  is lwlyt't kaph,11011 
itt .  ,.Ide'' al.ikult a JIAG l\lis
kolci /\'usuta4 Alkotó Culí-ria) 
is, anwly \ as1Íln.íl dolgoz<Í, és 

VASUTAS SPORT 

\ a,íitn.11 nem dolgozó k(,pző111 1í
' észekt'I, kisehb ré,-zben rroclul
m,írokat tömörít. Azt l 1 1szt'm, 111. 

,,otthont adni'' tudás 111., ami ki
\'Ívhatja az t'lisnwrést. A közös
séghez tartoz,Ís fontnsahl, í-lt·· 
tiinklH'n. mintst•m l11n11í-nk. S 
akad, aki t  nt'm e lt�gít k i ,  ('gy 
puszt,ín munk.ilwlvi kiiziis�t:g. ,\ 
közii,ségi él<'t 111·111 csak a koC's
maasztal mdlt'lt alakulhat ki .  A 
közössl'gek Ít•nntm1ása, esetleg 
irányítása, bizony munkát kon·
tt"!. a1111 azért - lássuk he - az 
elóhh e111lített kultúrhd) t·11 nl'm 
, {-gl'zhető. Sokkal inkábh t"g) 
olyan műn·lőd{-s1 házban, ahol 
,zívl'sen láttuk bt'nnunk<'t. E1,') 
o lyanban, 1111111 a \ iirosmarty 
\líí\'előd(,s1 1 1.ízban, ,1111i11ck kii
zö'.';ségrnegtartó en•Jt' , an. 

Kabai Zoltán 

A labdarúgás élvonalában 
A magyar labdarúgás élvonalában a labdarúgó NB l-ben három vasutascsapat, a BVSC, a DVSC 
Epona és a Haladás VFC szerepel .  Szereplésükról elmondható, hogy a kitűzött célt teljesítették. A 
BVSC-t a dobogóra várták. A csapat a bajnokságban és a Magyar Kupában egyaránt második lett. A 
debreceniek beérték az első hat hely valamelyikével. Szombathelyen a kiesés elkerülése volt a cél. 

,\ B\'SC kl't tús ,;ik<'n' egye
diil1íllc', tt·ljc„Ítmfoy ,1 klul, tiir
lt:nt'télwn. S ha t'hhez hozz,íad
juk, hog) 11 <s,11>.1t .kiemclkt•dő 
őszi szt•repl{,;t• - őszi t·bők lt'l
lt'k!  - és .i jó tavas1.i folytat.is 
után sokúig í-lt a rt'mt:n) a l ,aj
nob.íg ,01,•y a kup,1 nwgnyeré
,t�n·, l'S.tk növt·l1 a teljesítmény 
é11í-k{-1. A s1.ak\t'zt'tók uzonhan 
rmísként ít{-lték mt·g a csapat 
,;zt'rcplí-sét. A Szőnyi í1ton (1gy 
lát ták,  hogy a haJ noksághan 
rnt:gszet·lt'lt nyolcpontos eltíny 
liirtok:íhan uz t•lső ht'ln•t 11wg 
lt·hett•lt voln,1 t1111ani, 111t'·g akkor 
is, lta strül{-::wk ( � elti lt.í„ok mi
att nt·m mindig a legjol,li ös„ze
állításhan léplt'k pálvár.1. A ku
pában pedig II döntőlH·n botlott 
t•I a c�ap,11. Kisp1·sten 8� percig 
11 IW ·c-n,�I mit a Szőnyi úton 
szt•rzett 1 :0 l'lúny. ,\ tíz l"lllher
rt'I j,ítszó hazaiak azonlian Öl 
pt'n' al.itt k(,t giílt nígt,1k, íg) a 
kupa is elúszott. \'1gaszt,ilásuL 
a 11e111z1·1 kiizi szt'rt'plí-srl' rnl'g
maradt II lt'h,•tő„t�g, a csapat az 
U:F.\ Kupában 111d11lhatott. 

Az 1 99(,/1)7 .  (ovi l,ajnokság 
augusztus 1 0-{,11 kt•zdúdött .  ,\ 
B\ se Ílj, ll'ljest•n llll'�fiatalított 
csup,1 1 ta l  vágott neki az őszi 
icl(,nynek. ,\ Szőnyi útról távo
zott C,,íhi, Om.sz, \'mrZt', J\rn-
11) o.s, Komcídi 1:,- �z,1l11w. Az ak-

IÍI' j,ítí-któl \·i sszarn1111lt a kapus 
Kosz/11 Í's a j,ítí-krnestt-r Ho;;n,ír 
Gyurgy. fg1•ff;Íl'i S.índur \ ezt'lő
t·dző "z,·n·1u�t /);ijlw LíszJ.í vet
te át. Az t'tj SZl'l7.t'lllénp•k közöli 
v,111 ,1 dlogatolt kapu�, Vi�gh, az 
olimpiai l'álogatott /,"'gn•s_,, , az 
ifjÍls,ígi válogatott Enh-,, Mii/ln 
és Fiizi, hogy l',rnk néhány nen•t 
emlíbiink. A B\'SC-nél 1110:;t for
málódik az új e :;apai. 

,\ 1)\ se Eponn HZ előző t'\'
bc11 han11ad1k hcl) 1·11 zá11.i a baj
nokságot. Az 1dc11 a negyedik 
helyl'n H�gt•zt<·k. Pont�zán111k 
azonos , olt az CTE-\ al. Ezí11tal, 
valamivel rnsszabh g6laránnv.il 
szorult,1k ll' a dobogóról. A cs.i
pai 1·g; t'nll'les teljt':•Í/111(11_} fr<· 
Jt'llt-mző, hogy 11111uh·í-g1g az él
nwzőnyhcn tanyáztak. 

Dt'lm·c-t·nht•n jó csapat kOI á
csolódolt iisszt·. l\t'III \'t'lt'tlcn, 
hogy az olimpiai v.ílogatottlian, 
\tlantál ,an, üt j,ítt\kos - l'l'I,;, 
Swt111.íá. /)0111/,i, .Hm/,u· í-s S.fo
c/01 '/'. - •� helyt:! kapott. Sz,1/Jó 
pedig az 1fjí1s1ígi v:ílog,tlntt l,1gj,1. 
,\ c-sapatl,61 kt•\·t'st:11 l,Írnztak. ,\z 
ÍIJ bajnokságlian azok alkotj,ík a 
D\'SC Epona gt'rincí-t, akik az 
előző id(m ht'n, s akikre II válo
gatottakl1a;1 is silimítnni lt·het. ,\z 
t:ltárnzottak helyén• telll'tség1•, fi
a ta loka t  igazol t a k .  \z edző 
G,m11múlg; 1  /,;,jo.-, marndt. 

\ 1 lalad.ís \'FC �'! t'ttgén ;;ikt•• 
riilt l,1rnly 1íszi rnj ljll után - a7. 
őszi idén} l)cn mindibsze 1 0  pon
tot szen·ztck -, llt'lll sok t'st:· 
lyiik \'Ol t  a kit sí-s t'lkt'riill'sét-c. 
\ szornl,,1tlwly1t'k azo11han nt·m 
adták fi'!. A tt�l i  ·zfüwtlwn kc-
111{-11wn clolgozt.ik ú, ta, asszal 
\'alóságg,11 nlt'1;t:íltosocllak. Ott
hon t's 1dt'6t'nht•n /,,111grn szor
�alo11111ml gyűjtütt(k a pontokat, 
gyakran h.írmc1sárnl. A ki<•s{-,i 
zónából már a \'(glujrú t•l,fü el
kl'riiltek. 

.\lilwl1·1 z /.,tv.ín vt·zctiit•dzó 
inín) ít,í,-ával .{2 pontot g)'líjtiit
tek Í's a tizedik lwlvl'n \ (,g,·ztt'k. 
Íh') a 1 1.ilad,í,- \ r(. az osztályo
zók.it 1s t'lkernltc. 

,\z új h.ijnok1 ult:nHe Szom
hatl1t•lyen ts t•g_ni// 111,1rndt 11 c,;,1-
/lill. ,\z t•lőkí-szult't, mérktíz{-se11 
szt·rt:plú j,ít{-ko,-ok ní-,·sor.íl,61 
ítí-h-c csak néhányan hiányoz
nak. 1 l t•lyükt•t .izo11han fiatnlok
knl pótolták. 

,\7. .\l l5Z uz új hajnobághan 
lú-ról 18-m 1tii\ cltl' ,1z i'\B 1 - t's 
csapatok lí-tsz,ímát. ,\ IPgjohh,1k 
közölt továhhra is ott  \'an a 
B\'SC, n DVSC Epona vs .i l la
lad.ís \'FC. l logy a három csa
pat koziil melyik mi lyen t·rőt 
k{-p\'i,el és hol \'l'gez, az majd 
egy (-,· múlv.i cle1iil ki .  

R. V. F. 

Az első vasúti hidakat Magyarországon kóból vagy f áb61 építették. Képünkön egy impo
záns kóhíd találhat6 Nagymarton közelében. 

EGYÜTT ÉNEKELNEK HÚSZ ÉVE 

A záhonyi Főnix 
A záhonyi FŐNIX vegyes kó

rus két esztendeje tartotta a 
húszéves jubileumi koncertjét 
Záhonyban, ahol neves éneke
sek, zenészek, kórusok léptek 
fel tiszteletükre. 

A kórus megulukulás.ínak 
köriilm{-nyt' iről bcszélgclll'm 
i'.issm: Oláh JÍgncs kamagh')·al. 

- ,\ fiiiskola el\'égz{,st· után 
- 19711-ben - kereslek ml'g, 
s hívtak Z:íhonylia, hogy az 
Í>nek-zenét p róbá ljam meg 
színvonalasabbá tenni. Akkor 
70 fővl'I alakultunk, most pt'
Jig 30-32-cn maradtunk. Tt:r
mí-szctesen, u résztvevők cse
rélődnek különbiiző okok mi.itt. 

- E111/ítt·m· [J.Ír rw1·e az 11fo-
11ítúk küziil? 

- Szín:st•n. :"lí-mt:th Erzsé-
1)('1, Dávid S,índor a lapítókra 
hiiszke vagyok. Dávid Sándor 
barátomnak kü lön is köszönet 
jár. mivel  fiát, lányát is ml'g
győztc a da l  szépség{,ről s 
mindig lehel rájuk számítani. 

- Rl'pe11oú1j11kb1111 milyen 
m1Íl'ek szert:pelnl'k? 

- Szeretj iik a Kodály-dalo
kat, magyar nóta foldolgo1.ü,-o
kat. de musil'al, open•tt. egy
házi ént:k is „zerl'pel mú�o
nmkban. 

- Kik tcÍmugutpík :/.áhu11; 
1 áros cgyt'lll'II Íl'lnőtt I cgyl's 
kú111::oát? 

- Nos, ezt a kérdést nagyon 
vártam. N't·mrég í1gy tűnt, hogy 
ninc:,; más kitít, mint hogy ab
bahagyjam az t'gész!'I, mi\'cl 
p{-nziink nem volt, a korábbi 
polgúrmestcri h i vatal semmi 
I.Ímogatást nern adott. Az  anya
giak elmaradtak. ,\ köztinség 
gyéren látogatott bt'nnünket.  
Erthett:tlen számomra, h,1 in
gyenes is az előadás, akkor is  
ke\'e�cn jönnek cl .  ami nagyon 
fáj . Ugy érczlt•m. ninc·s ránk 
sziiksí-g. nincs igény a zent'rt'. 
n dalra. ,\ztán ní-mi hul lám
\'Olgy után follt�l1·gt'ztiink, uz új 
n·zetés felmérte hl'lyzellinkct, 
„ anyagi t1ímogat1íst adott. Jó 
lenne. hu - mint más kisebb 

városokban -
a vállalkozók 
összefognának 
1;s segítcnt�k a 
kórust. kll'n
l t•g az „Arany
kapu" BT. né
n·n i S llll'rl 
.\nnos :\lihály 
á l ta l  vezl'lell 
lár�aságtól ka
punk támoga
t.1sl. Dl' ki kell 
e m e l n e m  a 
V a s u t a s o k  
S z a k  s z e n t' 
zl'lét i,;, mert 
ők is st·gílt'nek henniinkl' t  
anyugil.1g. 

Elismerések 
1993-ban megkapták 

a „Fesztiválk6rus" mi
nősítést. Több elisme
rést kapott az énekkar: 
Ezüst, majd arany elis
merés, 1984-ben a me
gyei k6rustalálkoz6n 
Szabolcs-Szatmár leg
jobb munkásk6rusának 
mondta ki a zsüri az 
együttest. De megkap
ták a „Szocialista Kul
túráért" kitüntetést is. 

- I hmínkon kíl'iil mcl; or
sz.í�okkal ismt•rldték m<'g 
Záhony 11-íros kulttíníját? 

- F'cllt:ptiink a volt Sz0\jet
unióba11, az t•gykori Cselrszlo
vák1ában, Dániában, Cörögor
szágban, Ol,1,-z-, {,,; SpDn) olor
szágLan 1,., Az fneklfsen túl a 
kapcsolatok feht�tdérc i s  tön·
kedtiink. 

- ,Uíly<·n jeles rc11dez1·{-ny
re ktsziilm·k? 

- A m i l lcet•nlt·nÍlrium je
gyélwn nemzetkiizi iinnepi kó
m„feszt i\!Ílt rendezünk német, 
lengyl'l ,  erdélyi, ukrán kórusok 
t�s z t'nekaruk ft. l l épfs1�\'e l . 

:y eghív,�sunk van Erdélybe. 
Os,;zcl megyünk Tfrsőrt', az 
,, ,\rarwősz" fe,-zt ivttlra. 

- ilil_n·n ll'nck fog/,1/koz
tatj.ík? 

- ,\ \'t'g)'t's kurl szt·t"t'lném 
to,áhb btidl<'n1 .  Vfüjuk u férfi 
<:nt'kl'sek _jelentkl'zÍ'st:I. Akkor 
tudunk  crl'dm{·nyt fclmututni, 
ha \atl ighl) . frdt•k lődés a kó
russal :ozl'mlit•n. Olyan lelkes 
tagokk.il öróm dolgozm, 1111 111 
Szabó tllái1a é� k:;tv(-re Zoltán, 
akik Komoróból .  Júmbrik i\lár
ta pedig .\liindokról jár be hoz-
1.iínk ht'li két próbár,1. \' c l iik 
egyutt 8- IO-t•n \ ar11i.1k vasuta
sok. 

- l lo1111a11 k1111til ,1z indítta
túst ;r Zl'tll' ir.ínt? 

- Tt•r111(,sz1·1l'st"n, sziilt·im
túl. Sz<-p hanir.juk van, s tiibh
faj t a  hangszacn j :i tsznnak. 
Lán) tt:st,·út•111 „zintÍ'n karnagy 
a ki,-,,·iírdui Uessenyei György 
gi111náziu111lmn. 

Be,-z{-lget(-. ünk befcjezést'
ként így v<-lekedik a karvezt•tó 
a dalról, Zl'néról: 11 Z<'ll<", 11 dni 
,IZ éleit'/, ,1 :3zfpet Jei<'nli, 11ki a 
Zt'!lt:I sZ<'Jdi, 1u:I c:3ak holdog
.�1íg tülthcti el, lelki t/l(•grryug
níst .id. \'/111 ,mfrt küzdeni, 
mt'rl 1·.in célunk, te.s.szük 1•zt 
,-1tj1í1 {,:3 111/Í:-ok iircimén·. 

További ,;zerl'pl{-siikhiiz �ok 
,;ikt'rl kívánunk. 

Szőgyényi Bertalan 

, , , 

KESZENLET IDEJERE 

1996. szeptember 20-án 100 éves a VSZ 
1896. szeptember 20-án Budapesten a Fels5 erdősor u. 25. (ma: Szinnyei Merse P. u. 13.) 

alatt összegytilt budapesti vasúti munkások tanácskozásán Klaus Antal a MÁV Nyugati 
Főmúhelyének lakatosa indítványára született határozat arról, hogy ... (Megfejtés: filgg. l., 
vízsz. 3., függ. 18.) (Forrás: Gadanecz Béla: ,,A magyar v�sutas szakszervezet létrejöttének 

id5pontjár6l és 1945 el5tti történetéról" KOZDOK. 192. old.) 

Vízszintes: 1 .  Cipész szerszám . .3. Megfejtés. 1 0. 
Ritka ft:1finÍ'\'. 1 2  . . . .  az t'mber (E<"ct• 1101110) 1 3. 
Kopasz. 14. Okozatot nílt k i .  ! .S. llaLílt okozó :;zt•r. 
1 7. Piact{-r (görög). 1 8. ,':,. mondat egyik clt'mt'. 1 9. 
Edződik cllcntí-tt'. 22. Es (latin). 2:t l l!'lyhat.íro
zó. 2•l. l larnis, talmi. 25. Egyik szül,íjt'. 2(> . . . .  Jií
nos (í-rwkt's). 27. Mentolos <"Ukorka 1wn:. :fü. Tiir
ténclrnilcg pontos öltözet jelzője. :�2. Az égt�st mt•g
szünh'tni. itt Papp Elek. 31L Pengt' ré„ze. :35. 
Hegyes kötőt•lem. 36. C{-g111lajclo110, (röv). 37. 
Országos )lezógazdasági i\hívé�zeti Egylet. ;38. 
Idegen fizetől'szköz. 40. Rendben vnn (urgo). 42. 
Úgy legyen. 45. K{-zzel jelezne. 4 7. Sík terepen, 
nu�ztán. 48. Orosz igen. 49. Bp-i Közlekedisi Vál
lalat. 51. Zúrzavaros.(-S) 

Függőleges: 1 .  Megfejtés. 2. Visszajelez, vissza
hat. :3. ,\ mérges kutya teszi. 4. Crán. 5. Majclnt·m 
unoka! ú. Holland légitársaság (rüv.). 7. Rí-giescn 
részt·sít. 8. �:nek és asszony i:; van ilyen. 9. Bal
jóslatú intő jel. 1 1 .  Finom homok. lú. A kés (pt�n
ge) része. 18. Megfejtés. 20. Ittrium, foszfor. 2 1 .  
Bevonuló fiatal. 2:-3. Könnyed, jókcdélyű. 25. AC. 
26. Az ajtón jt:lez. 28. l°\ői név. 29. l lúso:; leves
fajta. 3 1 .  Sakkban döntetlen. :32/a . . .  Blanka (gróf
nö). 39 . . . .  Turner. ,i l .  Néma elnökök! 43. Kérdő
�zó. 44. Csarnok r{-szt:! 46 . . . .  hal (fejlt:idó ht�ka) . 
50. Vanádium, Uránium. 

: 'l 14 � (, 7 fM r,, · 1 1(  
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Készítette: Bánszegi József 

\ júnin:;i �z.ímunkhan megjelt'llt kt'resztn•jtvény 
megfejt{,�e: Borka Ignác; Pászty; Kiss Mik.161 
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SZOLGÁLA7A 

Gépész dzsembori '96 
Az idéf!. is megrendezték az immár hagyományos Gépész Dzsem
borit. Unnepi jelleget adott ennek, hogy most ünnepeljük a 
Millecentenárium évét, 150 éves a vasút és 100 éves a Vasutasok 
Szakszervezete. A dzsemborit ötödik alkalommal is a záhonyi 
Vontatási Főnökség szakszervezeti bizottsága rendezte meg. 

A n:ndt'zvény apropóját a spo11 a<lta. A tényleges cél azonban 
az volt, hogy „ismerjiik meg egymást és hazánk legszebb tájait", 
hog) a g(-pfsz kollégák és csalá<ljuk eljuthassanak az ország más 
tájaira. A záhonyi sporttelepen a \' AKÓ Kft. szponzorálásában 
swrvezett sportnapot H igó Zoltán vt·zérigazgató nyitotta meg, ahol 
hét ki�pál) ás lab<lan.'1góesapat összemfrte erejét. A záhonyi veze
tőkön kívül m(-g mt'gtisztelte jelt'nl(-tével a sportnapot Jan Belej 
vasútigazgut{>-hclyettes, a Szlovák Vasutak Kassai igazgatóságá
ról. A spo11nap súiilésmentesen és jó hangulatban zárult. 

Eredmények: 
1. Záhony l\lKF' l. Szombathely VF' 
2. :'-fog) kanizsa \'F 5. Miskolc: VF 
3. Záhony \'F 6. �yírt'gyh,íza VF 

7. Debrecen YF csapata. 
KorMil>an �agykanizsu VF csapata k{-tszcr már elnyc11e a VSZ 

CIB vánd1JrSt'rlt'gl't, ez harmadszor most nem sikerült. 
A VAKO Kft. jóvoltából mt�g az alábbi különdíjak 1s kiosztásra 

kerii ltt•k: 
' 

Legjobb játékos Yi.�no1•lts Lá,;zfú Nagykanizsa VF 
Legjobb kapus Drn.�ko�·its Rudolf Dcbrec•en VF 
Legidősebb ját(-kos Hvn-áth L.í,,zló Szombathely VF 
Legfifjabb ját(-kos J\'t�me/h Tanuís Szombathely VF 
Gólkiníly Frimlich József Záhony VF 
l.egspmtszenibh csapat �fükolc VF 
A dzsembori nuí,;o<lik napja remek alkalmat adott arra, hogy 

nu·gismerkecllwssünk a vi<lt�k nevezetességeivel és megízlclhes
siik u táj jellcgzdes ételeit, italait. 

Ht·mí-ljiik, jiiníre 111{-g na1,ryobb számban tnliílkozhatunk kollé
gáinkkal, akkor már a VI. Gép{,,;z Dzst'mborin! 

A MÁV ill. E. osztályú, 326. sorozatú mozdonya 

INTERNET 
, , 

Ujabb MA Voldalak 
A Magyar Vasutas legut6bbi lapszámában lelkesedéssel Ir

tunk arrol, hogy a MÁV Rt. Informatikai Szald8/UBat6sága MÁV 
WWW szervert telepített az Internet hál6zatra. Ez a s%el"Yer kor
látlanul elérhet& (http:/www.mav.hu) a teljes Internet 
világhálozatb61. Az adatok „betöltését" az6ta is folyamatosan 
végnk. Már megtalálhat6k a MÁV „home JJBBC"-én u állam
vasutakat bemutat6, u IC-B11olgáltatást és a menetrendet ismer
tet6, a magyar vasút 150. évfordul6jánalc további rendezvényeit 
felsoro/6 oldalak. 

�AGYAR VA�UTij 

Hány a Suzuki? 
Az ország több pontjáról érkeztek észrevételek, hogy a MÁV Rt. 
területi és személyfuvarozási értékesítési központjait új Suzuki 
gépkocsikkal és W estei rádiótelefonokkal látják el. A hírek arról 
szóltak, hogy minden egyes irodának autót és telefont szerzett be 
a munkáltató. Néhány vidéki értékesítési irodától megtudtuk, hogy 
az ott dolgozók sem örülnek igazán a fejlesztésnek, mert emiatt 
,,közutálatnak örvendenek" a többi vasutas körében. 

Az ügy hátteréről kérdeztük Tihanyi Juditot, a MÁV Rt. árufu
varozási igazgató-helyettesét. 

-Igaz-e, hogy a MÁV a Területi Értékesítési és Tanácsad6 
Irodáknak 29 1-zemélyautót és ugyanannyi rádiótelefont vásárolt? 

-A hír félig sem igaz -kezdte az igazgató-helyettes. -Va
lóban tervbe vettük autók és telefonok beszerzését, de pillanat
nyilag csak 11 gépkocsit kaptunk, amelyeket eljuttattunk a kül
világtól leginkább elzárt irodáknak. 

-Besze1zik-e a hiányz6 autókat és telefonokat is? 
-Szeretnénk, mivel a fuvarpiac arra kényszerít bennünket, 

hogy könnyen, gyorsan elérhetőek legyenek munkatársaink. To
vábbi gépkocsik beszerzését is tervezzük, de úgy tudom, hogy a 
telefonokra pillanatnyilag nincs keret, s talán még jövőre sem lesz. 

- Mi indokolja ezt a jelentős beruházást? 
-Mint már említettem, a fuvarpiaci változások kényszeríte-

nek bennünket lépésre. Versenyképesek akkor leszünk, ha mun
katársaink könnyen elérhetők. Könnyen mozoghatnak olyan he
lyeken is, amelyek vonattal vagy autóbusszal nem érhetők el. 
Amennyiben így sikerül fuvart szereznünk, már megérte ennyi 
pénzt elkölteni. 

A Magyar Vasutas Dallos Nándor beruház�si igazgatótól is 
megkérdezte, hány <larab autót szerzett be a MA V Rt? 

-Tendert írtunk ki, amelyet a Suzuki nyert el, és így vásárol
tunk 38 <larab autót a Személyfuvarozási és Értékesítési Tanács
adó Irodáknak (SZÉTQ, valamint a Területi Értékesítési és Ta
nácsadó Irodáknak (TETI). 

-Az árufuvarozási igazgató-hdyettes szerint részükre csak 11 
autót vásároltak. A többi ,1 SZETI-seké? 

-Nem, mert 11 központi hivatalok néhány régi Ladáját is le
cseréltük. 

-Kapnak-e nídióteldont az irodák? 
-Igen, már a jövő héten (augusztus 20-a után - a szerk.) 

beszereljük a telefonokat mind a 38 gépkocsiba. 
-Mennyibe h•�·iil egy autó? 
-A bruttó ára AF'A-val együtt 1,6 millió forint. 

VASUTAS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI 
IGAZGATÓSÁG 

Címváltozás 
A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság székhelye megvál
tozott. Új címüket, postacímtl'.ket, telefon- és faxszámukat a Ma
gyar Vasutas is közzé teszi. 

Vasutas Tár;;adalombiztosítási Igazgatóság új címe: 1142 Bu
dapest, Teleki Blanka út 15-17. 

Postacím. 1398 Bu1apest 62., Pf. 581. 

Telefonszámai: 
Igazgató: 220-9594 
Fax: 220-9593 
Vasútüzemi: 8275 
Általános igazgatóhelyettes: 

1636202 
Vasútüzemi: 82-78 
Gaz<lasági igazgatóhelyettes: 

163-6050 
Vasútüzemi: 82-79 
Orvosi igazgatóhelyettes: 

220-9597 
Fax: 220-9596 
Vasútüzemi: 82-77 
Titkárság: 220-9594 
Fax: 220-9593 
Vasútüzemi: 82-75 

Társadalombiztosítási igazol-
vány ügyfélfogadás: 129-8014 

Egészségügyi Osztály: 
220-9597 
Fax: 220-9596 
Vasútüzemi: 82-77 
Pénzügyi- és Számviteli Osz-

tály: 163-6050 
Ellenőrzési Osztály: 163-

6202 
Vasútüzemi: 82-78 
Jogi- és Végrehajtási Osztály: 

220-9594 
Budapesti Területi Ellenőr

zési Csoport: 16:3-6202 

Vállal na Ón változás-men edz.�er szerepet a szállítási-fuvarozási piac meghatá rozó jelentőségű cégénél ? 
Amcnn)iben célja1.felkl:rzf</1Jtge ti képesstge1 6mlrangban dllnak va1utldrsa1dgunk 1génye1vel ü r6rekvtseivtl, az Ön amblc,ót klbonta/cozrató 
vállalkOllás az elmúlt evben a haza, fu,-arp,ac i}.1 ¾-61 b1rtakló, I ]0 mrdFt 6rbevéle/t real,záló, eredminyét tgy,:tlen tv a/art / S mrdFJ.lal Javító L�GYAR \:ijt1AS 

Magyar Államvasutak Részvénytársaság. 
A MÁV Rr Vmrrgazgarósag Strattgra, lgazgar6sága, a ctg,-ezülés d6ntése/óJ:ész1tó, vólrozas-menedzse/6 é1 pra:entdciós .rzervewe mé/16 lcihlvásr 

kínál a komplex ,rratt!gra, fe/adarolc 11keres megoldására felktrzillt menedzmeknelc 
� vez e tő s tra té g a  

m1mkak6rben. 
Amit a Jtltntkuók thin)cktnt tr1tktliink: 
• 11rattg1a1, 1zerva:é11. gazdálkodáJ1 véna. rendszerszemléletü 

prob/Jmamegoldó J:ésutg, 
• a 1tratég1aJ menedZJmmr szakma, nyelva:eténtlc •perft!a" 

ismerete, 
• Ú>r:rzcri/ marketing• ti conrrollmg ,zemltler . .rzal:rudá1, 
• nemzelkdzi periZDgyt. finanszirozás1 konsrrukciokban valo 

Jártanág. 
• tárgya/as, szintű 1d,xennytlvrudá.1 (c/Jösorban angol), 
• MS-OFFICE fe/lra.rználó, gyakorlat. 
• ár/agonfelil/1 terhelhet6ség. J:onfl,ktutrüróképesség, 
• vasun, kőild:edts,. tnframuhúra vál/alar, gyakorlat 

Amit a vezttó strateca kollttála1ak ny,ijtatú tudunk; 
• 1glnyes ftladarok, lwmcrü munkak6myezet_ széluMrQ 

publrc,rás, 
• ráv/arrlag u megalapozou towibb, ka"itrleh,ró,cy,elc. 
• rcljesirményill:J:el arányo1, vtrsm>*tpe1 j6vedekm és speciábs 

pmarások 
• tgy lelkes. profem,onálu szaktn6cJapar ,nsprráló lmdiilere. 

alkotó tégl:dre, 

Krrjűk, p:Uyázatát 1996.aufUSZlus31.-11 kiildjt ti a "l\Ü V Rt \' niri11111atósá& Strati&lal Icaqatódca, 1940 Ba•apnt" poslacimrr. 
A pályózaro�t J 996. szeptember IJ.-rg büréktljii.l: és a pályázókat lrtestgiik, 

A pálJÓUII tanalmaua: 
• a pd/ydzó ré:rz/etes, célja1t és ambició,r u rag/aló szakmai 6néktrapár, 
• valamint a MAV Rt megltélé,tvcl és megú;irásával kapcsolatos. maximum 5 oldala, önálló prdconupciójdl 

(a pdlyózó véleménye a vasúrrársaság gazdálkodás, m6drzerernck. p1acképuiig411ek, kinálarpolir,kájónak mínóseg4rli( , Illetve elüpzeUu, a 
MAV Rr harékanyiágJavitárának, llz/tt1 eredrnbiypozlció-fe;le:rzttsénd:, fMvarp,aci részesedése n6veléslnclc fo esz/c/Jze,r6l leher6slgtlr6/). 

MÁV Rt -A BIZTOS ÜZLETI PARTNER 
STRATÉGIA -A FEJLÖVÉS IRÁNYTŰJE 

A VASUTASOK 

SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Főszerkesztő: 
dr. Dura László 
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Lakáscsere 

* 
Budapesti 2 szoba, konyha, 

előszoba, fünlőszoha 82 négyzet
méteres komfortos MÁV-szolgá
lati lakásomat kisebbre (esetleg 
megvásárolhatóra), Budapest 
környékire, budapestire, vagy 
győri re cserélném. \1 inden meg
oldás érdekel. Válaszokat a győri 
06-96-423-193-m; ( üzenetrögzí
tős) telefonon, vagy V ai·gáné 
Horváth �1áiia �fagdolna 9023 
Győr, Ifjúság krt. 4. 1/1. posta
címre kérek. 

* 
Budafokon Rózsavölgy tete

jén, kétlakásos, összkomfortos 
(tetőtér beépítéses l 00-85 négy
zetméteres) családi ház 2:rn 
négyszögöl telken, családi okok 
miatt sürgősen elad6: Megegye
zünk. Telefon: 226-90-86, 351-
1:3-91. 

* 

Budapesti VII. kcriilet 
Klauzál tér melletti két és fél
szobás ebő emeleti felújított 
öröklakásomat eladnám, vagy 
budapesti csal.ídi házra, esetleg 
szeparált házrészre cserélném 
értékegyeztetés után, Telefon 
délelőtt: üzemi ,rn-71/24 79 vagy 
2493 mellék, városi 269-5599/ 
2479, 249:3 mellék, délután 
1:31,2491 Guhancsik Erzséht't. 

Albertirsa, Széchenyi utca 27. 
szám alatti 2 szobás ház :380 
négyszögöl telekkel eladó! Két 
utcára nyíló telek, a másik vé
gére építési engedély kapható. 
Víz, gáz, csatorna, telefon az ut
ráhan, állom,ís 10-15 percre. Ér
deklődni a helyszínen 38. szám 
alatt a szomszédban, vagy a mun
kahelyen, Budapest �yugati pá
lyaudva1· utánfizetési pénztár
ban: Kanlulecznénál, a 85-57-
es telefonon. * 

Budapest VIII., Kerepesi úti 
2 szoba korrúortos, jó állapotban 
lévő 1. emeleti, telefonos, 62 
négyzetméteres \1ÁV-szolgálati 
lakásomat elcserélném megvásá
rolható, hasonló MÁV-, vagy ön
kormányzati lakásra. Minden 
megoldás érdekel. Telefon nap
közben: 270-4741/1283, vagy 
270-4760/128:3, Róna Kálmán. 

* 
Nagybátonyi 75 négyzetmé

ter, 2 és fél szobás MAV-laká
::;omat elcserélném kisebbre, 
Bu<lapest vagy 60 km-es kör
zeten, belül. Nagykert, yince 
van. Erdeklődni lehet: Erchc
gyi Attila 51-97, vagy 51-98tc
lefonszámon. :3070 

Elhunyt Gyenge Károly 
Hatvankilenc éves korában váratlanul elhunyt Gyenge Kár

oly a i\L-\ V Vezérigazgatóság 6/E. osztály ny�galmazott osz
llílyvezetője. Családja, barátai, ismerősei m�nkatársai jítlius 
23-án vettek végső búcsút az elhunyttól az Uj köztemető 5;3_ 
as szóróparcellájáhan. 

F 
" " " 

ZARFEKEN BESZELIK j 
Bronzba öntött kételyek 

Nehéz dolguk volt a \1,\ V Rt. vezetőinek. A magyar vasút fenn
állásának 150. évfor<lulójára a<lni akartak valamilyen személyes 
ajándékot a „meglett" vasutasoknak, bizonyára jó szándékkal. 

Elképzelem: rnlahol az Andrássy úton összeült valamilyen ku-
paktanács, hogy eldöntse, mi legyen az? 

-Emléklap? 
-Ugyan már. Snassz! 
-Pénz? 
-1-nnyi úgy sincs. Pénzt nem is illik ajándékba aclni(sic.). 
-Erme? 
-Ez az! Ajándék, és egy kicsit mégis olyan. mmtha pénz len-

ne. 
-Tökéletes. 
Előterjesztés: jóváhagyva. ,Terv: elfogadrn. Kivitelezés: minő

ségi. Pél<lányszfün: 60 ezer. Ar: minimum 1000 forint érmcnként. 
Érték: �lár ma nagyobb, mint eredetileg az ára volt, és ez késóbb 
valószínülcg még többet ér. 

Vajon mié11 van az, hogy a megajándékozott „kétlábonjáró" vas
utasok, kapásból azt kér<lczték: mibo1 telleti rá? .\fog, hogy: ki 
,,kaszált" ebből'! 

De, mi m,bra is gondolhatna az ember, mint az árára, hiszen az 
átadás a legtöbb hdyt'n lecgyszcrűsö<lött az „itt írd 11lií" fonnuhí
ra. A forma azonhan folc<lhető, az érme szerencsére tartós. 

Hatvanmillió forint u vasutas szemében elképzelhetetlenül sok 
pénz. No, nem csak az(,11, mert több élet munkája sem elég arra, 
hogy ennyi pénzt mcgkl'rcssen valaki, hanem azért, me11 nap mint 
nap látható, k(-sve indul a vonat, mert nincs rajta tűzoltókészülék. 
Nyögve készül a mozdony, a kocsi, a pálya, mert nincs pénz alá
tétre (lyukas frmén·, acélból). Dc van pénz másra, pél<lául flan
cos iro<labútorra, Suzuki-rn, és 111(,g sorolhatnám. 

Szóval, a „sokat lfüott" vasutasok kaptak valami maradandó 
emléket, amiért Öliilniiik kéne, viszont a vasút nem úgy megy, 
ahogy szeretnék, ezért bosszankodnak. 

Bár, ha jól meggondolom: 150 évente, min<len vasutas meg
ajándékozására cgy-l'gy érme árát költeni, nem is olyan sok ... és 
talán, elbírt volna még néhány kedves szót is a büdzsé. Vagy ta

' lán, azok is megérezték azt, hogy itt valami egy kicsit sántít, akik
re a feladat hárult volna ... 

(karácsony) 
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•:� Aktuáli�s . . · 
Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vas utasok 
Szakszervezetének elnök e ír aktuális kérdése.k:rdl 

A VASUfASOKSZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 1996.szt>ptt-mbcr A Vasull1sok Szaksz<·IT<·zetént'k döntésre jogo.,ult 
testületei, miután áttanulnuínyozták az üdülök tá1:s11sági 
formában történő nniködtt'lt�sére 1•01rntkozó 
clképzeléseh•t, azt a 1 {-lt'mt�nyt alakították ki, hogy az 
üdiilók {héh·{-�1 ház11k) semmilyen körülmények között 
sem i·ihvtők ki B MA l' Rt. ;;zenezetéből, nem lehet 
ömíl/6 6.azdasági tár�astÍrrként működtetni BZokBt . 

TAGTÁRSAINK 
.t1 v�z ;;zerint BZ iidü°fök tá1 ·aságba 1•itde nagymérték

bl'n csökkt'ntené a 1asutas munkal'líllalók, (kft.-dolgo
zók), B c:;11ládtagok, a nyugdíjasok kedvezmény<'s 
üdülé::.i ldwtú1iég<"it, meri a Ttír::.a,,;íg minél magasabb 
pÍéici áron r11ló iidiiltdé„b<·n r,1lik érdekeltté és ebben ti 
nála működű énlt·kkt�/11·isd<'li szt•n ektól (pélcMul 11z 
iizemi 11111/Íc,;októl) támogatást is kaphatnának. Ez BZ 
intézkecM.,; ol)Bll ,-.zoci.íli, érdC'kl'e::,Zt<� ... t eredményezrw, 
amely 111/amennyi I a,;uta;; mu11k1mHlaló11ál. 11 TI) ugdíja
sokn.íl 1ge11 kec/1•t•zcítlt•TJ h1111gu1Rtot 1áltan,1 ki, <� .... 
hátrányos helyzl'lt:I teremtent' IIZ Ő:,;ZÍ í-rdekegyezll't1Jtár
uyalá.,;okrn. Ez a lép<� éppen abban az idő,-zakban 
Íön:�tk,·zne be·, amikor egy{bkh1t is ,;zámo,; kt·cfr1,zútle11 
hatá,- éri ált11Mb:111 a lakoss1ígot t:::, tenné,-zete.,;en, köztiik 
a vasuta,;okat is. (/:,1111'1-ele , l,ogy n kormány ícrérct!'i 
ellenére a maga,; infláci6 mhtékét nem .-úkenílt 7etömi. 
A reál�ht'k c,;ökk<·nt<'k. nz <'gészségiigy leépül, 11 

nyugdíjrend-zer átalakul. minden bizon) talim stb.) 
Bizto.,an állítl,at6: BZ iidiilók társa,-ágba I itdéi'el e-etlcg 

egyiittjáró 1•lő11yök m1·ssz1· nem kompe1mílnák nzo/..11t a 
hátrJnyokat. amd; ekct egy i]_yt'll dönlt� .... jelentene. 

A 1·a.,11ta.,; uJiilúk és héti 1:gi lliízak 1wgy rés:dnél 
utólag i,; behizonyíthntó. hogy a munklll állalók nagyon 
sok munk.írnl. pc�nzzcl jiírultnk huz7.iÍ ezeknek 11 létc.,;ít
mi:nycknek il 1(-trt'hoz,hálwz, frnntartá,ához. Joggal 
meríílhet frl (pt're.,; eljárásokra is .sor kerülhl'I !) 11 111/aj
don/ií,; kt�ui<�.,t'. Az <'g) ik sz11kszcrvezeti bizott,águnk ll 

keszthelyi íidülőről így írt: "lz dső barnkktól töhh 
munkásg<"neráció munkája c1pítc:tte-sz(,pítette e.,; önzt;llen 
hozzájárolá.,a emelte az iidtilőt B jelen formájában. lg; B 
közö�:-ég kötődése n<'m e ak erkölcsi é., emocionális 
tö/11:,,11, de é1·,·nki:11t a 11) ere.,égd.,zc.-c:dés jelentős 
hánpd,1nak e ci:lrn tö11t:111í felajánlií.,a ré1·én anyagi tcr
mé,,zdiT ;,. és .:-zámolf<•1ó finmwiáli., ta11alo11w111I bí1:" ,l 
hasonló érzelmektől átfűtött rngaszkodá.,t má.- zak
.szenezt'li bizott.,ágok len·h�bó1 i:, idfzhetném. 

Az iidiiliík tár�a.,ágha riti·le sok,megállapoJást, 
::,zerződi:st �<�r/, hagy figyelmen kfriil. lgy .... f,ti il jt'lenlcg 
is hntúlyban l(,1 ő, 1 <J<JJ. január 7-t1n Bláfrt 
"Mepállapoclá.,t", amely egyhtelm1ie11 re11flclk1·zik az 
iidiiiók, IH.ft1égi ház,1k haszmílatár61 a ,\!A\' Rt. által 
alapított kft-knN A teJTt·zt'lt intézkedc�.- figydnwn kfriil 
h,ig)ja a k{t-kk<'l kiitúll szincliLítu.,;i szerzcíclc:,;<'kd. 
amcln·k áltuliíhan t1 kö1ctkczűkct t11rt11lmazzák; ";\ 

bt{rleÍi jogi·i::-zony ,1 birtokba, étel - a kft. bejegyz1�,;e -
napján kezdődik é., a hérlú jogut6d nélküli meg .... z11rrést{ig 
ta11." A kft-k B saját kollcktíi szerződé..;ükben szabá
lyozták az udiilók h11,zmílat1ít, a téiit{-,j díjnkat stb. Az 
udülők elvétele ,zíntt· 111fomt·1myi kft. kollektfr 
szerzód{-.,ének ezt B résu:1 ha tál; IBfanítnrrá és ez 
bl'l,1thatatfon kö1·t·tk1·zmém'ekkel jám11. 

A közdmúlthan a \'n JJÍasok Szak::-zen·ezt'i<' 11e1 t:ben 
íní,;lmn is jcl1•ztcm t1 MA\' Ht. rczfrigazgatój1ínak, hogr 
az ücliílók/..el ka11c.,olatos /('nTI 11 munkai·állnlók 1111gJ 
fclháborocl.í.,.,ill fog,11/tfík. Ezfrt .-zilhzen-ezetünk hatJíro
zollan t'llc11z1 BZ 
üdülők t,írsa,,.íg
ba vitelét <�,; 
minden tö1-ré11n•,; 
e.,;zközt igénybe 
re„z ennek meg
akacl,ílyozá::,ára. 

, , ,, 

MA V V ASJARMU 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
Szombathely, Szöv6 u. 85. Tel./fax: (94) 313-313 Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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KÁLNOKI KIS SÁNDOR, 
A MAY RT. ELNOKE 

SZAB Ó TIVADAR, A M ÁV RT. 
SZEMÉLYÜGYI IGAZGATÓJA 

MONOSTORI KÁROLY, A DUNA TV HÍRADÓJÁNAK FŐSZERKESZTŐJE 

Egyensúlyt ! AVSZ 

megoldáscentrikus 

Fontos politikai tényez«) 
Nem szívesen 
teszek különb
séget a szak
s z e r v  e z  e t e  k 
között, bár a 
reprezentat i 
vitás megál
lapítását, azaz a 
támogatottság 
m e g m é r e t 
tetését törvény 
írja elő. Az 

A szakszervezetek 
olyan múltra tekin
tenek vissza, 
amelyre büszke
séggel gondolhat 
minden vasutas. A 
r e n d s z e r v ált ás  
után a pluralizmus 
jegyében alakultak 
új szakszervezetek 
is, amelyek közül 
kettő reprezen

elmúlt hat év, úgy érzem, tanulóidő volt, 
hiszen a kialakult konfliktusokat és tár
gyalássorozatokat végig ültem kormányzati 
tisztviselőként és munkaadóként is. 
Mindkét helyzetben az volt a véleményem, 
hogy a szakszervezetek vezetőit fenntartás 
nélkül el kell fogadni partnerként, hiszen a 
munkavállalók választották meg őket, bár 
ez néha vitát okozott a partnerek között. 
Az természetes, hogy a két oldalt érdekel
lentétek feszítik, amelyek vitákat szülnek, 
de szerencsére, a követelések már a gaz
dasági lehetőségek alapján merültek fel a 
tárgyalásokon. Másrészt a viták alkalmával 
kialakult az a módszer, amellyel a munkál
tató figyelembe tudja venni a munkavál
lalói oldal érdekeit is és megkísérel a 
lehetőségek között egyensúlyt teremteni. A 
hat tanulóév - azt gondolom - a három 
éves megállapodásban vezetett eredményre. 

tatívvá vált. A Vasutasok Szakszervezetével 
együtt, így három jelentős érdekképviselettel 
tárgyalhat a munkál\ató. Ezekkel a szak
szervezetekkel a MAV Rt. mára nyugodt 
munkakapcsolatot tudott kialakítani. Ha nem 
az elmúlt évek konfliktusos helyzetéből indu
lunk ki, hanem a jelenből, akkor a hároméves 
megállapodás bizakodással tölthet cl a 
következő évekre is. 

- A Vasutasok Szakszer
vezetével mi csak akkor 
találkozunk, amikor baj 
van. A sztrájkok alkalmával 
megpróbáltunk tárgysze
rűen tudósítani,  és azt  
tapasztaltam, hogy a vasu
tasok egymás között 
szolidárisak voltak. Azt 
azért hozzá kell tennem: ha 
a több százezer utas nem 
jut el céljához, illetve ha 
elmaradt több millió tonna 
áru elszállítása, akkor 
döbben rá a közvélemény a 
vasút  jelentőségére.  
Ilyenkor derül ki ,  hogy 
mekkora környezetszeny
nyezést tud okozni a hatal
mas közúti forgalom. 

Részleteiben nem 
ismerem a különbségeket a 
különböző vasutas-szak
szervezetek között, de az 
l átható, hogy az  akciók 
alkalmával megteremthető 
az egység. Számunkra nincs 
"kedvenc szakszervezet", 
ha „esemény van", tájékoz
tatnunk kell arról. 

A Vasutasok Szakszervezetéről azt gondolom, 
hogy a munkavállalók érdekeit szakmailag 
rendkívül felkészülten, tárgyalási stílusát tc
k i ntvc kulturáltan, megoldásccntrikusan 
jeleníti meg. 

SIPOS JÓZSEF, A MOZDONYVEZETŐK 
SZAKSZERVEZETÉNEK ELNÖKE 

Nagyobb összefogás: 
hatékonyabb fellépés 

- Milyennek látja a mai Vasutasok Szakszervezetét? 
- Az 1990-es év sok változást hozott a vasutas-szak-

szervezetek történetében. Ennek ellenére struktúrájában nem 
sokat változott a mai VSZ. Úgy gondolom, hogy a változó 
körülményekhez a szakszervezeteknek is idomulnia kell. A 
Vasutasok Szakszervezete területi elven is működik, 
ugyanakkor a vasút átalakítása egyre inkább a szakmák felé 
tolódik, ezért az érdekvédelemnek szakmai alapon kellene 
szerveződni. 

- A 100 éves vasutas-szakszervezeti mozgalomnak van 
jövője? 

- A politikai rendszerváltás után a gazdaság átalakulása 
kiszolgáltatottá tette a munkavállalókat. A gazdasági egységek 
vezetői, a menedzserek felkészült szakemberek, akikkel csak 
jól képzett tisztségviselők vehetik fel a versenyt. Ezt értem a 
szakszervezetek felső vezetésére, de ugyanúgy az szb-k, vagy 
csoportok vezetőire is. Ez egyfajta nagyobb összefogást igényel 
az érdekképviseleti vezetők között a vasúton belül is, mivel így 
sokkal hatékonyabb lehet a közös fellépés. 

- Egyszer megteremtődik majd a vasutas-szakszervezeti 
egység? 

- 1992-tól 1994-ig a MOSZ alapszabálya tartalmazta, hogy 
a VSZ-szel szövetségi viszonyra kívánunk lépni. Mivel erre a 
Vasutasok Szakszervezete „nem volt vevó', ezért ezt 1994-bcn 
kihagytuk az alapdokumentumunkb61. Azt hiszem, hogy a 
talpon maradó szakszervezetek egyszer megtalálják a közös 
pontot, amely mentén összefoghatnak. Hogy ez miben nyil
vánul majd meg, szövetségben vagy más formában, azt még 
nem tudhatom. Pillanatnyilag erre nem látok esélyt, ezt inkább 
a távoli dönti el. 

-t-p. 

MUDRUCZÓ KORNÉL, 
A POSTÁS SZAKSZERVEZET ELNÖKE 

Legyen hitük 

és erejük 
A Vasutasok Szakszer

vezetének gratulálok a jubileum 
alkalmából, és azt kívánom, 
hogy még hosszú ideig védjék a 
vasutasok érdekeit. 

Rokon szakmának tekintem a 
vasutasokat. A 90-es évektől 
közvetlen konzultációval, 
valamint az MSZOSZ elnök
ségében és szövetségi tanácsban 
segítjük egymás szakszervezeti 
munkáját. A VSZ az elmúlt 
években többször felhívta 
magára a figyelmet és mint Mudrucz6 Kornél 
stratégiai ágazat tett is azért, 
hogy a bér és egyéb, a munkáltatással összefüggő kérdésben 
valós eredményeket érjen cl. 

Példaértékűnek tartom a hároméves megállapodást, amelyet 
a kormány is ellenjegyzett, s ezzel biztosítékot is a<lott. Ez a 
tevékenység országosan is elismert és például szolgáltathat a 
többi ágazati szakszervezetnek. Mint a Magyar Vasutas rend
szeres olvasója, örömmel látom, hogy nemcsak a központ szólal 
meg a lapban, hanem a hasábjain a tisztségviselők, tagok 
véleménye is megjelenik. A jubileum alkalmából azt kívánom 
valamennyi vasutasnak, hogy legyen a MÁV megbízható, 
korszerű munkahely. A tisztségviselőknek pedig azt, hogy 
legyen hitük és erejük, hogy megfelelően tudják képviselni 
tagságuk érdekeit. 

T. 

Monostori Károly 

Egyébiránt Jomagam 
1989-ig voltam szak
szervezeti tag és ezen idő 
alatt sok tagdíjat beszedtek 
tőlem. A régi rendszerben 
soha semmiféle hatályos 
érdekvédelmet nem tapasz
taltam. Összesen kétszer 
voltam üdülni és ennyiből 
állt szakszervezeti pálya
futásom. Mint munkavál
lalónak semmiféle kapcso
latom nincs érdekvédelmi 
szervezetekkel, pedig  
újabban a Dun a  Televí-

ziónál is működik ilyen. A 
fejlett demokráciában 
jel e ntős szerep e  lehet a 
szakszervezeteknek, mivel 
fontos politikai tényez,ít 
jelentenek a társadalom
ban. A hatalomnak számol
ni kell azzal, hogy a tár
sadalmat  nem lehet 
önkényesen kormányozni, 
mert mindig lesznek olyan 
csoportok, amelyek kép,�
sek el lenszegülni, ak.ír 
sztrájk formájában i�. 
Továbbá fontosnak tartom, 
hogy  az erős szak
szervezeteknek jó vezct,ii 
legyenek. A hatalomnak 
tudomásul kell venni, ho;.;y 
a kiszolgáltatott állampol
gár keresi az olyan int(1,
ményeket, ahol  az  ő 
érdekeit képviselik. 
Egziszten-ciálisan erre csak 
a szakszervezetek lehetnt'k 
képesek, ezért a hatalom
nak nem kell haragudnia. 

to� 

GASKÓ ISTVÁN, A VASÚTI DOLGOZÓK 
SZABAD SZAKSZERVEZETE ELNÖKE 

Gyümölcsözóbb 
együttmtiködést 

- A társszakszervezet elnöke milyennek látja a 111,1i 

Vasutasok Szakszervezetét? 
- A 40-es évek végén államilag hozták létre a Vasutasok 

Szakszervezetét. Barátságtalan lépésnek tartom, ha az cg� ik 
szakszervezet kisajátítja a centenáriumi évfordulót. Mini a 
rivális vasutas-szakszervezet vezetője úgy látom, hogy a VSZ 
taglétszám-csökkenése nem állt meg. Erre bizonyos fokú 
aggodalommal tekintünk a VDSZSZ részéről, mivel ez a va�u
tasság hátrányára válik. Szerintem, a VSZ érdekvédelmi 
hatékonysága csökkent. A tavalyi áprilisi sztrájk idején a 
tagság felkészületlen volt. Ezek után az 1996-o� sztrájkhoz a 
VSZ már nem is csatlakozott. 

- A VDSZSZ megünnepli-e a 100 éves vasutas-szak
szervezeti mozgalmat? 

- A VDSZSZ látványos ünneplésre nem készült, viszonl a 
vasutas-szakszervezeti mozgalom részének tekinti a 
tevékenységét. Fontosnak tartjuk a szakszervezeti prulali1.
must, dc hatékonyabb együttműködést várunk cl valamenn) i 
szakszervezettől, hiszen ez eredményesebbé teheti a mozg.il
mat. 

- A centenárium közelebb hozhatja-e egymáshoz a szak
szervezeteket? 

- Az évforduló nem rendelkezik ilyen kritériumokkal, 
mivel a 100 év egy emocionális elemet jelent. A realitás pil
lanatnyilag mást mutat. Szívesen vennénk, ha a VSZ „me¼!••
jándékozna" bennünket együttműködésével. Remélem, hog� ,, 
VSZ tagsága bölcsességével jó irányba viszi a szervezetet. 

-1-fogyan látja a vasutas-szakszervezet jövőjét? 
- Ugy gondolom, hogy ha a VSZ vezetése hajland6sá�ul 

mutatna a gyümölcsözőbb együttműködésre, akkor az egyútlal 
hatékonyabb érdekvédelmet is jelent. A szakszervezeti egys{-g 
helyreállítása ma hamisan cseng, mivel a többpólusú szak
szervezeti szituáció fenntartása a munkavállalók érdeke. 

t-

STÁCIÓK 

Gyökereink 
A vuutas doJp.61c barca Qet- és mrmhk&almmyei} javf� 

egid4íl a vudttal, de a kamelem tiibb fejl6dési fokon ment lceremal, 
.mt,- beletmiollott a YUUtaBoi iJn4116 submm.eti ,,.,.,.zmAba. 

A vudti javft6mt11Jelyek Magarondg J..n,b vasipari a.emei 
iW tartoma1. M•mlróeífcat mindenkor a baai mrmiúm-.Jom 
'1bamoui kWtt taUljril. De e fmplmi � sem voltak �tlenel. 
A. 1870-es hel elejm, kiJJRJldi pSd4 batbba, ki/xmtako.att a 
magaron•'6i vasutasok mo•galma lSn- és jogsegélyegletalc 
.......... láMrt. 

M4r 1873-ban lcido}smt4 a Magyar Kinlyi .Államvasutak KaJau. 

5eBélyed EgletéD.el alapuaMJ.yait. A lcomwJy és a MÁV v�tdi 

aonban eg ilyen egesiJlet létesftmét is �yesnel tartott4, emt 

a belagmims.ter meBfaBadta u alaps..bAlyolc j6vAbagú4t. A 

momony- és a 'VO� uemQ,set ellor IU oatnlc lcoll�,rkksl 

lcö•ös segélye•& és jogvéd6' egletbe tömöriJlt. 1888-ban a MÁV 

ebiöle est is me,tiltotta. A momonyvesetd! a 1890-es évt,lc elejm 

eredmmytelen ldshletet tette/e saj4t uak"lfYletalc � A 

nyolcv11DBB-lcilencvenes évek fordu16jú meplmlcalt a vudti mtAe

lyek ipar.i aubemHaeiMfc aociAldemolaeta uervm/cedése. 
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Zf I t Pi e } a n s 

\Jf>..SUíASOK SZAKSZERVEZf:jf 

Éltetni a boldogulás reményét 1896 - �96 100 ÉVE 
Dr. Márkus Imre gondolatai a felel6sségr61, az érdekek összhangjáról 

'6�� 
SZOLGÁLA1A 

Beuélgetéaünk elején az a 
javaslato m a Vaautaaok 
Szak■zervezete elnökének, hogy 
ezűttal ne aorjúzuk az éppen 
aktuális érdekvédelmi teen
dmtet. A jele, évfordulók, az 
ünnepi megemlékezések j6 
alkalmat kínálnak arra, hogy 
felülemelkedve a napi gondokon 
- ám nem feledve azokat -, 
tágabb öuzefüggésekben 
n6zzünk meg olyan általános 
jelenséget éa tanul■ágot, 
amelyek jobbíthatják a jelent, 
közelebb hozhatják, tisztfthatják 
a meglehet6sen homályos jövd't. 
Miután egyetértettünk ebben a 
felfogásban, dr. Márkus Imre 
elindította a gondolati folyamot. 

- l·:z az év II magyarság nagy 
iinrll'pc. ,\ millecentenárium 
alkalrnáhól jó szívvt:I 
n�ll)!l.ít.lrntjuk. hogy - a maga 
l'll,•111 monclásosságával t:gyütt 
- <·1 .1 magyar t: földön, megvan 
<1z or,zág, itt vagyunk a Kárpát
nu-d,·ncéhen. Az államalapító 
::-z,·111 lstdn kemi>ny kézzel tett 
n·ndl't. fogta ö„sze és hajtotta a 
ma)!� .nságot a kerc„zténység 
z.í-zlap1 alá. Az ll 00 csztt:ndő 

alatt minclkét oldal szélső�ége
sei megjt:lentek ebben a tár
saclalomban. \'olt itt fehér te1Tor 
és vörös terror is. C„ináltunk 
kompromisszumokat ill, ame
lyekről kiderült, hogy árulás 
volt. Kötöttünk vitatható 
szerződésekd, amelyeket utólag 
az élet a magyarság további léte 
egyik ;;arokköv{-nek minősített. 
A társadalmi mozgások -
meghatározott fcltétt•lek között 
- az embt:rek Ílltal gerjesztett 
folyamatok. Tehát a főszereplő 
az t:mber, az értelmes lét hor
dozója, aki az adott szituációban 
a legértdmetlcnchb dolgokra is 
képt's. 

- Ha ezt a gondolatsort 
tovább fiízziik, akkor megjelenik 
a munkrmíllal6, a szn-vezettség, 
a szaksze1Tezd. 

- Az úri huncuts,ígok szám
lakiegyenlítőjc mindig a kétkezi 
munkás, az agyát használó 
munkavállaló volt. Az elmúlt 
évszázadokban, amikor meg
elégelte az elnyomást. a 
kiszipolrozást, akkor tilta
kozásának a lcgkülönféléhb 
módjait Yálasztotta a géprom-

\ t•:\IZFTKÖZI KAPCSOLAT \l\K 

Osztrák tapasztalatok 
A Szakszervezetünkkel évek óta jó kollegália kapcaolatban lév6 
osztrák vasutas azakszervezet meghívására tizenhárom kollégánk 
{köztük jómagam) szeptember másodika éa ötödike között tovább
képzésen vett részt Grazban vendéglátónk oktatási központjában. 

1 Lí1igaz<lánk, Fritz Ploner, a szakszenezet tartományi titkára 
- kí1,íns,ígainkat is figyelembe véve - igen szÍnYonalas oktatási 
pr11gr,1111ról gondoskodott számunkra. Az osztrák vasút - hason
l,í.111 .i mag)arhoz - az új vasúlJ törvény elfogadását követően az 
.ítal.1kítás időszakát éli. Részletes áttekintl'st kaptunk a szomszéd 
llhZ,Í� rn,.,Ílljának kialakítandó új szervl'zeti rl'n<lszerfről, az áta
lakít,í, során folytatott hurnánpolitikáról. A továbbképzésen önálló 
tÍ'm,1k,:nt szt·rl'pclt u mellékvonalak működtetést·. 

,\ 11,1pi (>,clekvédl'lmi munka mellett szaksz!'rwztiik kiemelt 
fi1,:� 1·l111et fordít a tisztségviselők kiválasztására, képzl'siik megre-
101111,íl.ísára. Ennek osztrák gyakorlatába is módunk volt bepillan
tani r iivid kint tartózkodásunk alatt. ,\ harmadik kiemelt téma 
sokk„ 1 inkább a jövőről, mint a jelenről szólt. A téma tárgyalása 
sor.ín táj(>koztntást kapt.unk arTól a feltétclrendsze1Től, amelyet az 
Ollll-rwk, illetőleg .iz 088-vel kapcsolatban az osztrák államnak 
t,·ljt·,itenit· kellett az Európai Gazdasági Közösséghl'z való csat
la ko1.b {-rdekl'hen. Szót dltottunk ar:.ól is, hogy mily!;n 
l'l1í11� ok kel, illetőleg h,ítrányokkal járhat az OBB, valamint a .\1A V 
,z.í111.,ra az osztrák-EC csatlakozás. 

\ll'�győző<lésem. hogy a tapasztalatcserén részt vett kollégáink 
fonto- ismerekkkel gyarapodtak és a jövóhcn l"gyre jelentősebb 
�zt·n·pet kapnak frdekvédelmi munkánkban az ilyen jellegű 
tal,ílkozók. 

Kéi,zönet érte osztrák barátainknak! 
Bíró Tibor 

STÁCIÓK 

holástól a gyújtogatá�on 
keresztül a sztrájkig, a 
felkelésig. Monclhatnám, ttízön
ví zen keresztül jutott cl a 
szervt:ződés gondolatához, 
kényszcréht:z, amely t·gyediili 
gyógyírt jelenteti sajgó sebeire. 

Az egység gondolata és létrc
j öt te elrettentő a mindenkori 
hatalom számára. S mivel mi, 
magyarok, kaphatók \ag)unk a 
vélt, egyéni előrébh jutá, miatt a 
közösségi érdekek feladására, a 
hatalom kihaszn,ílhatja. cgysi>g
hontásk ént a maga ja\'ára 
forclíthatja ezt. A történelmi 
sorsfordulók és a n1sutas 
érclt:kvéclelmi harc százéves 
tapasztalatai egyaránt bizonyíték 
t:rre. Mindig akadt aktuális 
szlogen ahhoz, hogy kisebb
nagyobb tömegeket ki leht:sscn 
szakítani a viszonylag egységes 
testhő!. �!indig voltak (és 
lesznek) kapható figurák, akik a 
próféták köntösében a 
munkavállalók meg\ áltóiként 
lépnek fel. \'cm haj a töbhesség, 
nem ro�sz a pluralizmu;;, ha épít 
és nem rombol, ha az a pro
letárt, a parasztot, a tanárt, a 
mérnököt, az ,ípolónőt a valós 
érclekeinek megfclc!Őt'n Yédi és 
képYiseli. 

l\1 incluntalan fel vetődik a 
kérclés: mi, magyarok, csak 
vérzivatarok, természeti csapá
sok idején tudunk összefogni? 
Csupán katasztrófák árnyékában 
vagyunk képesek korlátozni 
egyéni ambícióinkat, elsőbb
séget adva a közérclek számára? 
A történelmi csapások 
következményei nem sokban 
térnek cl e:-gymtÍstól. :\líg egy 
háború e:,ctí-n gyorsan 
következik hc a vég, a pusz
tulás, addig a vadkapitalizmus
ban lassan ölő mfrcgként hat az 
cllehctetlcnül(s. 

- Mi 11z oka emwk? Van-e 
fel!'lős tényező'! E.,t:1/eg 11 
kormány, a parfamn1t. 11 pártok, 
a szakszent•zetek .? 

- A válasz egyszerűbb: mí 
magunk. ,\z(>rt mondom ezt, 
mert olyan szakszern•zetünk 
\an, amilyent a nl'p erkölcse és 
t1sztességt: mcgengt:cl. Olyan 
képvi,;clők úlnek az 
Országgyiílésben, akiket 
mt:gválasztottunk. Olyan a 
kormány összct{-telc, amilyent a 

1896. szeptember 20. 
A kilencvenes évek közepén megérleld'dött az önál16 vasutas-szak

szervezet megalakításának gondolata. Errdl a budapesti vas6ti 
munkások 1896. szeptember 20-i gyt!lésén tJ.rgyaltak el6ször nyil
vánosan. 

Az önáll6 vasutas-szakszervezet megteremtését azok a vas6ti 
munkások kezdeményezték, akik már korábban is kiemelked6 
szerepet töltöttek be az ipari munkások szak- és munkásképz6 
egyleteinek mega.lakf tásá.ban és kezdeti tevékenységében. 

clemokratikus választások crccl
ményeként létrehoztak. Mi még 
a demokrácia iskolájának csak 
az első osztályát Járjuk. Ebben 
az osztályban II többi között azt 
is meg kell tanulni, hogy nem 
elég azt az emberc:soportot hata
lomra juttatni, amelyik a legjob
ban fogalmazza meg az egyén 
problémáit. 

A megválasztott politikai t•rőt 
továbbra is k{-zlnm kdl tartani, 
cllen6'ri7.lli szukséges. ,\ közjó 
érdekéhen! 

- Hit értünk a közj6nr 
Hogyan lchet(ne) a fogjo_bb1111 
szolgálni a közé1·dekd? Ug;-e, 
hogy azt csin1íl1 11k, amit a 
kormány mond, 1 agy a kahirwt
nek kel/ a.szerint kom11ínyc1znia, 
ahogyan a nf.p, ll llfr:rndalom 
többsége érez? 

- A mocsárból ugrándozás
sal nem lehet kikel'mcrcgn1, 
mert t:gyrc mélyebbre süly
lycclünk. Csak a megfontolt 
közösségi akarat segíthet. l\linél 
nagyobb cgy„égfcliikttel lehet 
kimászni a süppedtsé!dHíl. S 
ezen a nyomásfelület,·11 nz egy 
állampolgárra jutó nyomás
nagyságnak megközt lítőleg 
azonosnak kell lennie. 

- J[iht•n é, hogyan fogal
mazhatnánk meg az ,:nleki·éclcík. 
a szak.szent'Zt'lek fd1·/ó.s.,1:g1:t? 

- .-\z öncélúság \hSza
szorításáhan, az önérdek 
érvényesülésének korlá
tozásában. A szakszervez!'tck 
felelős„ége egy 1ítmcneti tár
saclalomban - a tömegek olyan 
irányú bt:folyásolása, hogy a 
közjó felismerése í-, szolgálata 
kapjon zöld utat. Az állampol
gárok széles körét é1intő dön
tések nt:m úgy születnek, hogy a 
jó és jobb \·ariáció között kell 
választani, hanem a rossz é� a 
kisehbik rossz Jelenti rencl
szcrint az alternatívát. 
Szerepünk és felelősségünk 
abban van, hogy a teherbíró 
képe:,;séget képesek vagyunk-e a 
tönényhozók, a kormány tagjai 
számára meggyőzően mcgJc
leníteni. 

- Fáj6 tt:ny, hngJ ll 
gyors ronat sd>t .,st:gé1 d mí uz 
onzés, erősödik az 1•goizm11.s, a 
pénz mmclenható,;ág11. 

- ;\'emzctünk egysége, a 
szakszervt:zcti mozgalom erej,·, 
a szoliclaritás m1ncl1g 111.011 
múlott, hog} a töhb,,,:g 
bolclogulásának javára le 
tudtunk-e mondani az e:-gy{,m 
érdekek agre:,szív én-é
nyesítésfről. A világkatasztrófák 
után a talpraállás gyorsasága 
mindig az ú·dekck összhangjá
nak sikercsségÍ'n múlott. ,\hol a 
megosztottság az úr, ott marad 
az envészct, a lcesúsz,Ís. 
Remén�·telenné l'álik az állam
polgár,· a munkal'.íllaló. l�ltetni 
kell, tehát, a holdogulás t•sélyét, 
lehetőség(>t, hogy minclt·nki 
megtalálJa az emhcri lrolclogulás 
ÚtJát. Ugy és azáltal, hogy 
tevőleges n::;zese lt·gyen maga, a 
közösség, s az egész ne:-mzct 
cmclkeclésének. 

K.áipáti Sándor 

dr. Bíró Tibor, 
a VSZ alelnöke 

ACENTENÁRIUMRÓL 

Őszintén tisz-

teletem az elődein

ket és a VSZ mai 

tisztségviselőit, akik, 

hogy másokért fele

lősséget érezve kif e

jezés re juttatják a 

szakszervezeti tagok 

érdekeiket. A ma

gunk elé célul tű

zött szebb jövőt csak akkor érhetjük el, ha 

valamennyien, egymást segítve és part

nereink érdekeit is figyelembe véve tesszük 

a dolgunkat. 

Győri István, 
a VSZ alelnöke 

, , 

ACENTENARIUMROL 

1 00 év leg na
gyobb eredménye, 
hogy szak szerve
zetünk szervezeti 
egységét és műkö
dőképes ségét a 
nehézségek e l le
nére sikerült megő
riznünk. Feladatunk 
ennek ér dekében 
ma sem más: a MÁV 

Rt. szervezeti rend jének két év mú lva 
kialakuló célál lapotát követő hatékony struk
túrát és információs rendszert kel l kialakíta
nunk. 

A Fels6erd6sor utca 25. (ma Szinnyei Merse Pál u. 13.) alatti 
Baron-féle vendégldben összegy(Ilt vas6ti munkások tartalmas vita 
után fogadták el Klausz Antal indítványát, amely szerint „általános 
vas6ti munkások egyesülete alaldtand6 ". 

A vasutas-szakszervezet létrehozása Magyarországon roppant 
ellenállásba ütközött. A konnány és a MÁV vezetdi kezdetben megtor
lással (1897 nyarán a Nyugati F6mtfhelybd1 egyszerre 71 munkást 
bocsátottak el munkásgyt!lésen val6 részvétel miatt), késdbb enged
ményekkel (a kereskedelemügyi miniszter pl. 1899. május l-je és 3-a 
között lelthozásra hivatkozva munkaszünetet engedélyezett a vas6ti 
mtfhelyekben) igyekezett elté:cfteni a vasutasokat a szervezkedéstdl. 
Eredménytelenül. A vasutas-szakszervezet az üldöztetés ellenére 
közel egy évtizeden át szabadszervezetként tevékenykedett. 

, 
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1896 - 006 100 ÉVE Nézőpontok a Nyugati pályaudvaron 

Szorításban '6�� 
SZOLGÁLA1A 

Pszota Árpád, 

A Nyugati pályaudvar dolgozói minden ottjártamkor elmondják a problémáikat, bármikor is visz a régi munkahelyemre az utam. A 
millecentenáriumi ünnepségeket követ6 napon felhívtak telefonon, hogy mieMbb találkomunk kellene, mert különben nem 
tudják, kihez forduljanak. A munka egyre keményebb, viszont a feltételek csak romlanak. Folyamatos a létszámhiány, a szahadú
got nem adják ki, a vált6k mtTszaki állapota katasztrofális. Ilyen köriilmények között dolgomak, ugyanakkor az állomás vezet&e 
- személyszerint az állomásf6nök-helyettes - folyamatosan számonkéri a dolgozókat, ami már-már zaklatásnak ttfnik. Minden 
nap talál a munkájukban kivetnivalót, néha megengedhetetlen hangnemet hasmál. 

a Gépészeti Intézőbizottság 

titkára 
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ACENTENARIUMROL 

-

Eg y e m ber  

múltja leginkább 

saját maga szá

m ára nyúj t ta

pasztalatot, egy 

szervezet múltja 

azonban törté

nelm i  örökség. 

Meg kell tehát 

ismernünk és 

� l-es tornyot lóvülrdl .kifestet
ték, hiába, 150 éves a vasűt, és 
a díszg6zös nem füstölöghetett el 
egy omladozó épület mellett. 
Belül még a régi képét mutatja 
az állítóközpont, a biz
tosítóberendezés több mint 70 
éves, a töredezett mozaik-lapok 
is „lehűztak" legalább három 
évtizedet a vasűt szolgálatában. 

\ovinszki István rcndclkt·ző 
forgalmi szolg,ílattcvcí .,:\lég 
csak'' 20 éve vasutas, dc a 
munkahelyén l'nnyirc rosszul 
nt·m érezte magát. mint 
mostanában. 

értenünk elő

deink munkáját, mert ezek az emlékek 

példát jelenthetnek m indannyiunknak. 

Ugyanakkor a múlt nem old meg helyettünk 

semmit. A mai gondok megoldása ránk vár. 

- í\em is tudom, hol 
kezdjem, annyi a haj - dg a 
mondandójába a n·ndelkező -. 
tal,ín, a legégetőbb a lét
számhián), Folyamatosan két 
váltókezclóvel dolgozunk, holott 
az állomá„i 1·égrehajtá„i 
utasításban cló rnn ína, hogy a 
toronyban nég) embernek kell 
t·zt a munkát lt�gezni. ,\ tehcr
pál yaud varon folyamatosan 
nincs szolgálat. Nem értem, 
hogyan lehet az, ha l'an ember, 
van szolgálat, ha m·m jut, akkor 
nincs. Így. pcrszt•, szabadságra 
sem engedik az emherckt"t. 

L 

Simon Dezső, 
a Budapesti Területi Bizottság 

titkára 

ACENTENÁRIUMRÓL 

Jó érzéssel tölt 
el az a gondolat, 
hogy választóim 
bizalmából tiszt
ségviselője lehe
tek ennek a nagy 
hagyományokkal 
rendelkező szak
szervezetnek. A 
száz éves tradí
ció arra kötelez 
bennünket, szak
szervezeti veze

- :'\ekt'm még tiibb mint 20 
napom „bent rnn" - n·ti közbe 
Czi1j1ík ]áno., 1 áltók,·zeló. -
Per,-,ze el�fonlul az ellenkezc5j,· 
is, hogy ha ninrs ml'g a kötelező 
óra„zámom, akkor a l'czénylő 
kiír szabadságot. A 11-cs torony
ban dolgozik a koll{-gám, akmek 
már a jövcí {-1 i szabadság.íl is 
csökkentt•ni akarták, mert 
állítólag többet adtak neki ki, 
mint amennyi t•nc az {-ne Jár. 

- ,\ vczfoylés„el is baJ van 
- folytatja Szám ]óz.,d \'ezctő 
váltókczcló. Többször meg
történt, hogy a fcloh-ns,ís alkal
mával közlik a köl'ctkezcí szol
gálatot. Sót, olyan eset is előfor
dult, hogy nem szóltak arról, 
hogy nem kell jönni szolgálatba. 
Amikor munkára jelentkezett a 
kollégánk, akkor küldték haza. 

Úgy látszik, a 

tőket, hogy tagságunk érdekében a legjobb 
képességeink szerint végezzük munkánkat 
és ápoljuk hagyományainkat tovább. 

váltókezelő nem ember, vagy 
nem veszik cmbersz,imba -
folytatta Czirj,ik. - Minden 
haktcrnél elcífordul egy-egy 
vál t6fcl vág,ís. Ila észlcljü k. 
nem jelent l'cszélyt. m{-gis van 
akit emiatt 6800 forintra, míg 
másokat 1800 forintra büntet
tek meg. :'\em bc,-,zélve az 

STÁCIÓK 

A Magyar Vasutas smnyra kel 
A aervezlcedés lcövetkem 4llomását 1904 janrwj'1Nm a vastíti munkásolc

nalc a Csömöri títi Vajdahunyad Jcivéházban tartott értelceslete jelentette, 
ahol elhatúoztálc egy szoci'1demolcrata vasutass.salclap megjelenését és 
megv'1aafott4 a Magyarorsz4i Vasutasolc &ervem Buo

� 
amelyne.lc 

tagjai: a Keleti P.
E

udvar lcocsimt11ielyéM1 Fadas hor és · Milcl6s, a 
Kn pti F4'mt11iely Bodn4r Jbios és Kellner lstvbi, a V � ,gybb61 
�er B�a, u 'szalci F4'mt11ielyb41 Hugyecs J6uef és Dobay tivé, a 
MÁV� Nyomd4b61 Bama Bem4t, Budapest J6uefvbos Allomú
r61 Mapcs J6•sel, a Teré•vúosi Os•t'1ymémölcségdl Heider Lajos, a 
.R40BTtJ1Jdedi P'1yaudvarr61 Bruclcner J6uef. 

utána következő hün
tetővizsgáról... 

- Többször nwgkap-
t u k már, hogy akinek 
nem tchzik, az mt·het a 
munkaügyre - jegyzi 
meg Sz.íva J ózscf -, 
úgy érezzük. hogy ilyen 
körülm{-nyck között nem 
lehet a munk.íra 
összpontosíta111 . i\llan
dóan azzal vagyunk 
clfoglaha, hogy mibe 
köt bele a hclyt'ltes 
főnök. Fekctt· János :n 
éve dolgozik a �yu
gatiban, dc elmondása 
szerint ilyen rosszul 
egyik főniik{-vcl sem jött 
ki m{-g. Az állomás
főnök-helyettes olyan 
érthetetlen int{-zkecl{--
seket hoz. amely a dolgo-
zók számára felfoghatatlan. 

Éjszak.ím minden 
szercll'ényt ki kell tolnunk, mert 
úgymond a csö1csek beköl
töznek a vonatokba. Kérdezem 
én, a tárolón nem ugyanúgy 
hefekhetnek'? Sót söt{-tbcn kiin
nyehhen ki vághatják a 
k;il)t')ekct. ,\ nníszaki koc;;iszol
gálat nak !',Clll tet�zik az  
intézkedés, mivel a kiskarhan
tartást nem lehl'I csak a 
csarnokban t'h{-gczni. Előfor
dult már, hogy emiatt késett 
ml'g a vonat, mil'el csak reggel 
állíthattuk n szerelvényt az 
induló Yág,ínyra. 

Kiirösi József állomásfcíniik
llt'lyt'ltc·s .,zfrél; csen invitál 
irnchíjálrn. N<'ht"zcn inclul u 
h1•,;z1�lgt'l1�.,. 111i1·d 111. 1·mht"r 
ritkán kt�szít riportot a 1·olt 
főniikúd. 

- ,\ l'Czt:nyl{-si rt·ndbt•n 
tö11éntek változá�ok - reflektál 
a helyette:; főnök a fehctett 
probl{-mára -. nuvcl új 
vczénylótisztet neveztünk ki. 
Egy hónapra előn· mindenki 
láthatja a vezénylését a falon 
kifüggesztve. Persze, előfordul, 
hogy a h{-tnapos vezénylési 
renden belül, közös mcgál
lapochís útj,ín Híltoztatunk akár 
a munkáltató, akár a munkarál-
1 aló kérésfrc. Gondot okoz a 
szabadságok kiadása, mil'cl 
mindenki nyáron akar szabad
,,.ígra menni és ezt nehéz meg
oldani ember,.égcscn. 

- ,\'em a létsuímhhíny az 
oka mindt·nnek? 

- \'alóban emherhúínnyal 
küszködünk, de sajnos, sokan 
vannak ho„szú hctcg,íllomány-

Fekete János 

han. Ezért neh{-z a mi 
hcl)zetünk is. Sokan f {-1-
reértelmczik a bt'lcgszahadsá
got. Egyesek például elcíre beje
lentik, hogy l'g)' hét múlva nem 
jönnek be h,irom napon ,it. 
Sokszor elcífordult, hogy igénylw 
veszik ezt a lehctős{-get, mivel 
nem kapják meg a rendes 
szabadságot. 

- Emfatt nm todhbrn is két 
1·áltókczclcí a tornnylrnn, llZ 
előht m:f!Y hdyctt? 

- Igen, ez nekünk is gondot 
okoz, mivel így nl'm ,rn minden 
pillanatban rendclkt•z{-src a 
szerehények kitolásárn alkal
mas ember. 

- Dc /111 nincs mt'{! 11 nfgy 
1·,í/tókezelő, 11kkor a kcttcínek 
mié11 /lt"JIJ fizt'lll<'k hdyi ·tte.,í/1:.-i 
clíj11t? 

- \em hiszt'm, hol() kellene 
fizdnünk, min·! a vúlttÍkezelők 
is és a gépkísércík is a saját 
munkájukat végzik cl. Ila 
emberi oldalról közt·lítem meg a 
kérdést, akkor t'n is kíd
natosnak tartanám, hogy a 
tornyos váltókezelők cscr{-lód
jenek egy szolgálat alkalmával, 
mivel az ottani munka fizikailag 
megterhelő. Egyéhk{-nt a tavalyi 
év l'égén küldtem egy jelentést 
az igazgatóság forgalmi osztá
lyára. amelyben jeleztem, hogy a 
rnnó1ezt"tékt·k csatornái olyan 
állapotban varrnak, amely 
lényegesen mcgnclwzíti a 
váltóállítást. A biztosítóberen
dezési szakszolgálat ígért'ld tett, 
hogy a tél elmúltárnl megtartja a 
karbantartást, dc mi már a 
köretkező t{-lre készülünk fel és 
még mindig nem tö11{-nt semmi. 

- A dltófelvágásról mi a 
véleménye? 

- Központi rendelkezés írja 
elő azt, hogy a váltófelvágást 
elkövető dolgozónak vizsgáznia 
kell. Ezt nekünk is végre kell 
hajtanunk. Köztudomású, hogy a 
szajoli baleset után szigorították 
meg a váltófelvágással kapcso
latos intézkedéseket. Azóta több 
esetre derült fény, de ezzel 
együtt nem tartom haszontalan
nak az újravizsgáztatás rend
szerét. A váltófelvágás esetén a 
részkártérítést a számla alapján 
vetjük ki. A fegyelmi jogkör 
gyakorlója (jelen esetben az 
állomásfőnök) akár el is enged
heti a büntetést, ez a 
körülményektől függ. Nehéz 
meghozni egy határozatot, mivel 
az ember nem szívesen nyúlkál 
mások zsebében. 

- Jfiéi't kell éj:szakára 
kitolni a rnnatokat? 

- A technológia szerint kell 
clj,írni a betolá:;i rendben. 
Fontos, hogy a vonatok elren
dezése a tároló, vagy a karban
tartó vágányokon történjen meg. 
Jelzéseket kaptunk arról, hogy 
zsebes bandák garázdálkodnak 
a pályaudvaron. akik az éjszakai 
szerelvényeken rabolják ki az 
utasokat, emellett könnyebb 
megőrizni a szerelvények tisz
taságát, mivel a részegek és a 
hajléktalanok előszeretettel 
használják pihenésre a vona
tokat. 

- Mégis mi az oka annak, 
hogy Önt tekintik a Jő gonosz"
nak a Nyugatiban? 

- Talán annak is betudhat6 
ez. hogy nem vagyunk egység_e
sck az állomás vezetésével. En 

következetes rngyok és lehel, 
hogy olyan vétségeket sem 
nézek cl, amelyek Í!!lett mások 
szemet hunynak. Ugy érzem, 
hogy ha a kisebb szabálytalan
ságok mellett elmegyünk, akkor 

azt követik a nagyobbak. 
Például a jelzőeszközök 
használatát mindig megköve
telem. 

- Néha a hangnemni is 
pana:szkodnak a dolgozók. 

- Amíg eljutok oda, hogy 
papír adjak, addig sok minden
nek be kell köYetkcznie. Lehet, 
hogy a régebbi kollégákkal, 
akikkel együtt kezdtem a 
toronyban,  más hangot ütök 
meg. De amikor már valamit 
sokadszor mondok el és ninc1 
meg a kellő hatás, akkor lehet, 
hogy megemelem a hangomat. .. 

11' 

Az elfogadott szenezeti szab'1yzat szerint a bizottság lcépviselte az 4llami 
és magbivastít-üzemelcben dolgoz6 havi- és napidfjasolc, s tígysz6lvbi az 
összes kinevezett allcalmazottalc anyagi és erkölcsi érdelceit. 

Az országos szabadszervezet kiépftése a Magyar Vasutas cfmt1 s.salclap 
1904. '1m).is 15-i megjelentetésével fejezdaött be. A lapot lcezdett'11 fogva a 
aervesdbúotts4g inínyftotta. Az tíjsig els6 felel6's szerlceszt6je Farag6 P'1 
lett.A Magyar Vasutas els4' szl.mbialc prognunad6 vezércilclcében harcot 
hirdetett az 4llamvasutalcnál urallcod6 4llapotolc ellen: ,,Míg a magbiv4llala
tolcn'1 alkalmuott munlcútestvéreinlc szabadon szervezlcednelc, addig 
nelcilnlc sem a munlca-, sem a szabadid4'nlcben még mulclcannunlc sem 
szabad... E ttfrhetetlen és megalb6 4llapotolc ellen alcarunk lcüzdeni." A.s 
tíjsig, fgéretéhez Júven, ht1en lcazdött a ttfrbetetlen és megalú6 viaonyolc 
ellen, a vasutassig gyiilelcesési és egyesalési uabadsigiért. A lap a 
vasutas-smaerve.eti mOllplom meghatbos6 tényezdjévé v'1t. 
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ELSŐ FÉLÉVI ADATOK 

Létszám- és bérgazdálkodás 
1896 - �96 100 ÉVE 

'6�� 
SZOLGÁLA1A Az. elm6lt esztend& végén megkötött megállapodás szerint a @?'l!kazervezetek a munkáltat6val negyedévente közösen értékelik a foglalkoz

tatú help.etél Erre a VÉT keretében kerül sor a munkáltat6 el6zetes írásbeli tájékoztatója alapján. A MÁV Rl V C7.érigazgat6eág moet az 
ele6 félévidl olyan tájékoztatót állított öesze, amely aJkaJrnBB A foglalkoztatú help.etének értékelésén kívül a gazcUlkodás szélesebb körének 

áttekintésére is. 

Személy- és áruszál
lítási teljesítmények 

\ .\L\V Rt. az első 
ft�lt'·vbcn 77,3 millió utast 
�z,íllított, amely utasszám a 
lt'nct :3,7 százalékkal, a 
Iiri,.ist 0,2 százalékkal 
haladja meg. ,\ lt'ljesített 
ut.1skilométer i:s mt'ghaladja 
mind a tervezett, mind a 
hri✓.isszintel. ,\ nt'mzetközi 
fizdő utasfő viszont lényege
st· 11. 9.5 százal{-kkal ala
C'sonyabb a tervezt'llnél. ,\ 
�z,·mélpzállítási bevétt'lek 
l{-nycgében a lnvezett 
,;ztnlt·n alakultak. a kedvező 
l1·11dencia miatt az év végére 
11·11 feletti bt'vétel várható. 

\z árufun1ruzás teljcsít-
111, nyei kedvezőtlenebbek, 
mnt az elmaradús mind a 
lt·11 től. mint a búzistól jelen
it>�. Az l'lső hat hónapban 
t'l�✓.állított 19, 1 millió áru
tonna a tervnél ;3.2 millió 
to11ná\·al, a bázisnál l ,tl 
millió tonnával kevesebb. Az 
árnlonna-kiloméll'rhcn mért 
lt'lwsítm{-ny a ll'nczcllől 17 
,z.ízalékkal, a bázistól 10 
,z,ízalékkal maradt t'i. 
K ,dönösen nagy az clma
n11Lís az exportszállításoknál, 
ahol a tcljesíté� a búzisnak 
alig kétharmada. továbbá a 
tranzitszállításoknál, ahol a 
tt'I j1·sítés a tervt'zettnek csak 
(> 1 százal{-ka. ,\ volu-
111,·nkiesés miatt a fuvar
díjhevélt'lck 2,2 milliárd 
fo1111ttal maradtak el a ler-
11·1dtő1. 
Az els6 félév pénzügyi 
helyzete 

\ ;\L\ V Rt. az első 
f{-lt'·ne 5'1,3 milliárd forint 
l,('l'ételt és  5 7 . 6  mi  11 iárd 
fo, int költ„éget terl'ezett. 
íg1 a vesztes{-g :3.:3 milliárd 
fo1 int. A Lén} leges bevétel 
.7>(,.7 milliárd, a költség 
61,5 milliárd forint lett, 
lt'ltát a veszteség 4,8 mil
li,írd forint, amely 1,5 mil-
1 iií ni dal több a tervezettnél. 
,\ fuvardíj- bevételeknél 
t'l.-,.ílló elmaradúst ellensú-
1 � nzta az egyéb értékesítés 
{,.., szolgál tatás bevételi töb
hl<'le. A tervezeltct meghal
ad,í \'cszteséget döntően a 
sz,·mélyi ráfordítások 2,tl 

milliárdot  meghaladó 
ii,-.,zege okozta. 

STÁCIÓK 

Az els6 félévi létszám 
alakulása 

,\ :\1/\ V Rt. első félévi 
teljes munkaidcíben foglal
koztatott létszáma 67 897 fő 
rnlt. ;3 266 fől'el kev<'sebb az 
előző év első fél{-vi lét
szúmánál. A létszúmcsök
kené-. nagyrúzt a múlt év II. 
félévében következt'II be, 
hiszen 1996 első félévében 
ke\'escbh. mint c·zer fős mit 
a csökkenés. ,\ bázishoz vi
szonyított létszámcsökkenés 
döntő része a három nagy 
szakágnál következett be. így 
a forgalomnál 1 29:3 fő\ el, a 
gépészetn{-1 6:36 fcívcl, a 
p á! y agazdá I kod tÍsrHíl 651 
fővel voltak kevesebben. 
mint egy {-vvel ezelőtt. 
Figyelemrl' méltó a központi 
igazgatás 116 fős (11,7 
százalékos) léhz,ímcsök
kenése is. ,\ területi profit
centrumok közül a legnagy
o hb arán)Ú csökken{-s 
Záhonyban (201 fő - 7 száza
lék), Budapesten (2'16 fő -
6.2 százalék) kön·tkezetl be. 
A legkisebb mértékff c,-ök
kenés Szombathelyen való
sult meg ( 1 12 fő - 2,:3 száza
lék). 

Az állománycsoportonkénti 
létszámváltozás! \ izsgálva 
megállapítható. hogy a lét
számfogy,ís döntően a fizikai 
munkakörökben következett 
be, ahol 2 82 7 fővel ( 6,0 
százalékkal) rnltak keve
sebben, mint a házisrdősza
k ban. A ,-zcllcmi foglal
kozásúakrníl a csiikken{-s 1.8 
szúzalékos mit. ,\ félt�\' sor,ín 
2 509 főnek szűnt meg a 
munkaviszonya, amelyből 
rendes v{-gkielégít{-ssel 217 
főnek mond-tak fel. A 
december 29-i megállapodás 
szerint ilyen c-ímen egész 
évben l 320 fő munkavis
zonya sz(ínt meg. V aló
színűleg a rrnísodik félévben 
már nem mondanak fel több 
mint ezer főnek. így szerenc
sére a megállapodásnak t'Z a 
ré,-ze nem teljesül. 

Érdekes módon alakult a 
telje,-íll'lt túlórák száma, 
hiszen az első hat hónap 
mennyisége 1 U százalékkal 

meghaladta a bázisszintet. 
Ezt a helyzetet az első 
negyedévi értékelésnél még 
lehetett a szokatlanul 
kemény téllel magyarázni, dc 
mo-;t már látszik, hogy a 
túlóráztatás növekedésének 
nem csak a tél \Olt az oka. 
hiszen júniusban több túlóra 
merült fel, mint januárban. A 
túlóra-növekedés előiMzője 
a létszámhiány. amelyet a 
munkavállalók túlóráztatásá
val pótolnak. 

Vizsgálták a veszteségidők 
alakulását is. �lcgúllapítható, 
hogy szinte valamennyi fajta 
vesztcségidő csökkent. Ebből 
kettőt érdemes kiemelni. ,\ 
betegség miatt kieső idő több 
mint 20 sz,ízalékkal rolt 
kevesebb. mint egy éHel 
ezelőtt és ez a t(,ny 
önmagában 1s átlagbfrnövelő 
hatású. Közel ;30 százalékkal 
csökkent az igazolt tárnllét, 
amelynek nagy része a szak
szervezeti tisztség\·iselők 
munkaidő-kedvezménye. Ez 
a csökkenés arra utal. hogy 
az idén a tiszbí-gviselők 
ke\·esebb időt vettek igénybe 
szakszenezt'li munkára. 
mint a bázisidőszakban. ,\ 
félév során összest'n 1 15;3 
főt vettek fel. ,\z új dolgozók 
közel fele a forgalmi szak
szolgálathoz került (522 fó'). 
Az új dolgozók többségét a 
budapesti igazgatósághoz 
(•128 főt) és a szegedi igaz
gatósághoz ( 170 főt) vették 
fel. 
Bérköltség, átlagbér 

A társaság az első félévben 
bérként 19,1 milliárd forintot 
fizetett ki, mely 9,2 száza
lékkal haladja meg a ter
vezettet. A tervezettet 
meghaladó bértömeg-fel
használást a nem kielégítő 
mérlékff létszámcsökkenés
sel és a túlóra növekedésével 
indokolják. ,\ bérköltségter
Yél - a vagyongazdálkodás 
kivételével - valamennyi 
profitcentrum túllépte. A 
nagy szakágak közül a forgal
mi 9,8 százalékkal, a 
gépészet 11,4 százalékkal, a 

Az első munkabeszüntetés 
A kilencvenes évek utols6 harmadában a MÁV-altisztek és -szolg4k. 

bizonyos kateK6riái m�!Íalmat indftottak rom.16 élet- és munkaköriilményeik 
javítása érdekében m akörönként külön-külön fogalmaztálc meg lcfv4nsá
gaikat. A memorandumokban a kezd6 fizetések és a lakbérilletmények 
felemelése, az automatikus eld'léptetés, a segédtiszti st4tusz bevezetése, 
rendbüntetések fellebbezhetd'sége, az évi szabadsáK biztosítása és a szol
g'1.ati id6 csökkentése szerepelt. A .MÁV vezetd'itdf éveken keresztal csak 
ígéretet kaptak. 

A Mvlrosban 1904 tavasún egymást követt& a gyttlések. Ezeken a vasutasok 
egyre erdteljesebben adtak hanp követel� amivel s,,emben a szerverc11r 

csak djabb ígéreteket tudtak felmutatni. 1904. április h6 19-én este 

pályagazdálkodás 5,4 száza
lékkal lépte túl bfrkeret{-t. 

A területi profitcent
rumoknál általában 9-l 0 
százalékos a túllépés. ,\ leg
nagyobb m{-rtékű túll(>pés a 
szegedi üzletigazgatóságnál 
(13.8 százal(>k). a legkisebb 
pedig a pécsi üzletigaz
gatóságnál (8.0 százalék) 
következett be. 

Az első fél{-v során az 
átlagbérek 23.1 sz,ízalékkal 
nőttek. Ez a m{-rték a ter
vezettnek megfelelő. Az ilyen 
mértékű bruttó bérnöveked{-s 
körülbelül 20 százalékos 
nettó bérnövekedést jt'lcnt. ,\ 
nyilvánosságra hozott 25.8 
százalékos fogyaszt.ísi 
árnö,ckedés miatt a vasutas 
munkavállalók rdlbérc 
féléves átlagban l,6 száza-
1 ék k a l csökkent. Fontos 
figyelemmel kís{-rni ezt az 
adatot, mert a hároméves 
megállapodás szerint 1998-
ban legalább olyan m{-rt{-k
ben kell növckt'dniiik a reál
béreknek. amilyen mért{>k
ben 1996-ban csökkt'nnck. 

A vasutasok első félévi 
havi átlagbére 46.202 forint. 
ez 8. 769 forinttal több. mint 
amennyi az előző év hasonló 
időszakában volt. ,\ nagy 
profitcentrumok közül a for
galomnál 22 százal{-kkal, a 
gépészeknél 23.8 szúza
lékkal, a pályagazdálkodás
nál 25,8 szúzal{-kkal, a 
tá\·közlő-erősáramú biz
tosítóberendezési szakágnál 
pedig 21,9 százul{-kk al 
nőttek az átlagbérek. A 
területi profitcentrumok 
közül a legnagyobb niht'
kedés a miskolci iizlctigaz
gatóságnál következett hc: 
2 4,8 százalék. ,\ többi 
üzletigazgatóság területén 
közel azonos mértékff volt az 
átlagbérek emelkedése. 

A VÉT várhatóan szeptem
ber elején tárgyalja a \li\ V 
Rt. első félévi gazdálkod,ísát. 
Amennyiben a leírtakhoz 
képest érdemi változás is 
lesz, akkor annak ismer
tetésére visszatérünk. 

Dr. Simon József 

Molnár Ákos, 

a Távközlési, Er6sáramú és 

Biztosítóberendezési 

lntéz6bizottság titkára 
, , 

ACENTENARIUMROL 

Az. elmúlt száz éve 
alatt a vasúti tech
nika  fejlődésével 
létrejött mind bo
nyolultabb beren
dezések fen ntar
tását és üzemel
tetését végző sza
kemberek speciális 
törődést érdemel
nek. A munkahelyek 
és a megélhetés 
biztonságán túl az 
újabb és újabb 
műszak i  beren

dezések kezeléséhez szükséges tudás 
megszerzéséhez is segítenünk kell őket. 

dr. Simon József, 

a Közgazdasági és Jogi Osztály 

vezet6je 

, , 

ACENTENARIUMROL 

Az elmúlt 100 

évből közel 40 évig 

voltam a Vasutasok 

Szakszervezetével 

napi munka kap

csolatban. A negy

ven év nagyobb ré

szében a munkál

tató oldalán tevé

kenykedtem. Az 

,,oldalváltást" köve

tően sem éreztem, hogy nézeteimet alap

vetően meg kellett volna változtatnom, 

hiszen korábban is mindig szem előtt tartot

tam a munkavállalók érdekeit. 

R4k.osrendez6n megkezd6d.ött a Magyar Királyi ÁllamvBButak 35 OOO forgal
mi dolgoz6j4nak munkabeszüntetése. 

A szoci'1.demokrata sajt6 rokonszenvezett a MÁV forgalmi dolgoz6inak 
mozgalmával, követeléseiket méltányosnak tartotta. A vBBdti bizalmi férfiak 
a sztr4jkr61 értesülve a megmozdulást támogat6 lci'1.tvá.nyt szerkesztettek 

"Nyílt levél a kereskedelmi miniszter -úrhoz" címmel, amelyet 20-á.n haj
nalban fal.ragBBzokon hoztak nyilvá.noss4gra. A röpirat a vBBdti mt!belyek 
munkásainak a tiltakoz6 a.lcci6t támogat6 nyilat.lcozat4t tartalmazta, amely
ben nyomatékosan kijelentették: "minden eszközzel megakadályozzuk, hogy 
közülünk csak egyet is sztrl.jktöronek felhBBznJ.lhBBSana.lc.,, 

A sztr4jkot végül a karhatalom bevetésével, a vBButasok bevonultatás4val 
letört&, de a kiJzdele.m nem volt eredménytelen. A vasutasok pélcUt mutat
tak sMilidaritá8b61 és önbecaalésMl. 



a r yugdfJa� 
Intézd' Biaotta4g alel-

R).) fmf �: 
0 Jaágos Nyugdíjas 

'IW,lltitil:.J.-eset, elnalte lettem. 
Hálásak vagyunk a 

- Azért, mert az intenzív szakszerveleti 
munkát, amit ilyen sokáig végeztem a 
,,Benczúrban", nem lehet csak úgy abba
hagyni. A szakszervezeti tisztség vállaláú
nak bátorságát annak idején szintén 111, 

apámtól örököltem. A Nyugatiban az akkor 
magára hagyott, csipker6zsika-álomba szen
derült alapszervezet azóta egyre élénkebll 

szervezeti életet él. SzétforgácsolódH 
nélkül átélte aa „oszd meg" -id&zakát is. 

-Minek kiiaönhetrf s? 
- Az élelk6�ypk.-6 romUu 

;flJreXn:X:,;�'f1J .. ,M1:Jtut::; 
lehet tlállalni. ó'kat segft ebbeif nekem, 
hogy tagja lehetek több országos Yosetl 
testületnek, u itt szerzett tapasztala� 
és kapcsolatoknak hasznát látom. Sserintem 
a konkrét szakszervezeti élet szillfereÍ nem 
csupú az aktívak alapszervezetei, hanem a 
nyugd{jasokéi legalább annyira. 

- Mit tart most lesfontoabbaalc? 
- A tagság létszámának megb!rtását, ac1l 

gyarapítását. Ennek f6 felté� � igénye� 
polltos megismerese. Az id6sektrl!l fokozott 
az együttlét igénye, amihez immár w.ai,. 
éve jó alkalom nálunk a rendszerea 
klubélet: tagjaink közös kirándulás�at 
sserveznek még külfóldre is. Klubunl 1ifre 
túljutott a vaauaásokon, tagja1nk olhozútt 
ö11zejövetele1nkre hozzátartozóikat, i>lld• 
tllilt'at, akiket szfvesen {9-Sadunk, alt� 
függetlenül, hogy szakszetve�eti ta�k-e. 
Lendfl6'je szervez'etünknek a YasútJ,élJI 
vezetd'ivel, a,z ildlésbdééekre jogoeult i&iw 
értMvel, el6adóival kialakftott eleven � 
ceolatunk . 'Qens81J�ges, mondhatni napi 
kontaktusban vagyunk az állomá öuse• 
,aakszervezeti hizottságával ie. 1'aítuluitlí 
egyműtól, hi1iffll a n�jlllll9ftn4tlolbali
mio.6dot t  •�kfél ismerr,t •• 4k1i1� 
záaiúa is huznos • 

..... Milyen fjiibb kövétlail�)M; 
a n,,.ilj�? 

-Anyu„WMá�•'M'J•ft 
ldyagilag rú1Qnalil)fk teldmh«.'-�-

-�:
l

;u,ij:i,j,�'��� 
tbikel�•��� 

-"""""':J+''" .... �· �·� 
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NYUGDÚASPORTRÉ 

PINTÉR LAJOS 

Az évtizedek tanúja 

\jt,.SUíASOK SZAKSZERVf.Zl:ff 

1896 - 1996 100 ÉVE 
Pintér Lajos, a Magyar Vasutas küls6 munkatársa 1928-ban kezdte meg vasúti pályafutását forgalmi szolgálattev�ént. Fiatalon 
kinevezték állomá.sf6nöknek, majd a háboru után kezdeményezc1,je volt a Vasutas Szakszervezet újjászervezésének. 1956-ban mero 
rosszindulatból keriilt népbíróság elé, csak a véletlennek köszönheti, hogy nem ítélték halálra. 1971 és 1981 között az Országos 
Nyugdíjas Szervezet elnöke volt. Jelenleg szervez�ént teszi a dolgát, teljes szellemi frissességében, 87 évesen. 

'\3�� 
SZOLGÁLAíA 

- Lajos bácsi! Szem
tanúként milyennek látta a 
vasutas-szakszervezeti moz
galmat az elmúlt évtizedek
ben? 

- 1945-ig tiltva volt bár
milyen szervezkedés, habár 
volt egy keresztény szociális 
szervezet, amely azonban 
nem volt igazi érdekképvise
let. Abban az idóben még azt 
mondták, hogy a vasút 
második hadsereg. A sínek 
katonáinak taitottak minket. 

- Mikor „csapta meg 
először a mozdony füstje"? 

- 1928. szeptember 11-
én kezdtem gyakornokként, 
és kilenc hónap múlva for
galmi szolgálattevó"ként dol
goztam. Alig telt el másfél év 
és már az állomásfőnököket 
helyettesítettem a vonalon. 
Aztán elkerültem Sajókazán-a 
forgalmi szolgálattevó"nek, 
ahol akkor szervezték a 
Nemzeti Egység P ártját, 
amelybe a vasutasoknak is 
be lehetett l épni. Nem 
akattam párttag lenni, ezért 
folyton ide-oda helyezgettek. 
Jászapátiban kijött hozzám 
Terhes főtanácsos úr, aki 
megfenyegetett, hogy ha nem 
lépek be a pártba, akkor 
megint t ovább állhatok. 

Nemet mondtam. viszont 
amikor felvettem a fize
tésemet, akkor láttam hogy 
hiányzik abból 20 fillér: 
Tudtom nélkül beléptettek a 
Nemzeti Egység Pártba és 
már vonták is a tagdíjat. 

- Mennyit ért akkor 20 
fillér? 

- Az sok volt. Egy liter 
tej ára. 

- Mi a különbség t>gy 
korabeli tisztviselő, és egy 
mai vasúti alkalmazott élet
módja között? 

- A háború előtt nagyon 
megbecsülték a vasutasokat. 
Egy forgalmista bére 120-

RUDOLF BIZTOSÍTÓ 

Tisztújító közgyűlés 
A MÁV Alkalmazottak Els6 Segélyegyesülete, a Rudolf 
Biztosító augusztus 24-én Parádfürd6n tartotta 109. köz
gyt11ését . .A:r. egyesület választmánya írásos beszámolót 
készített a közgyt11és részvev6i számára. Ebben tételesen 
felsorolták, hogy az elmúlt öt évben hogyan alakult a taglét
szám, s az egyesület gazdálkodása. 

Az írásos beszámolóhoz dr. Alberti Sándor ügyvezető 
elnök fűzött szóbeli kiegészítőt. Gazdálkodási téren az 
1992-es esztt:ndőt, mint a legeredményesebb évet emelte 
ki. Ez az év ugyanis 12 millió forint tiszta bevételt ered
ményezett. A tagdíj és a létesítmények bevételeiből tekin
télyes összeget, 252 millió forintot fordítottak a tagok segé
lyezésére. Az elmúlt öt évben nem kevesebb, mint 405 ezer 
tag részesült szociális és családvédelmi segélyezésben. Ez 
is mutatja, hogy a Rudolf Biztosító változatlanul alapvető 
feladatának taitja a tagság szolgálatát. 

Az ügyvezető elnök a tagság kedvezményes üdültetéséről 
is jó hírekkel szolgált. A régi üdüló'k közül folyamatosan 
korszerűsítik, komfortosítják a száz féró11el yes haj cl ú 
szoboszlói és a parádfürdóí üdülőt. Hévízen pedig a múlt év 
nyara óta üzemel a háromcsillagos Hotel Erzsébet üdülő
szálloda, amely férőhelyeinek egy részét, - a bevételek 
növelése érdekében - üzleti úton é1tékesítik. 

A 120 éves egyesület parádfürdői kö zgyűlése a 
gazdálkodásról szóló beszámoló és a módosított alapszabály 
elfogadása után Rétfalvi Tibor elnököt és dr. AJberti Sándor 
ügyvezető elnököt megerősítette tisztségében. 

Visi Ferenc 

STÁCIÓK 

150 pengő volt, amikor az 
volt a sláger: ,,Havi 200 
pengő fixszel, az ember 
könnyen viccel". A fiatal 
vasúti tisztekre a lányos 
anyukák pályáztak, ha jól 
emlékszem, nekem is hét 
vagy nyolc mama udvarolt 
egyszerre abban az idóben. 

Később tagja lettem a 
benépesító" századnak, a
melynek az volt a feladata. 
hogy a visszacsatolt terü
leteket vasúti szempontból át 
kellett venni. Jól emlékszem: 
Kassára hamarabb érkeztünk 
meg mi, vasutasok, mint a 
magyar hadsereg. 

- A háború alatt milyen 
volt vasutasnak lenni? 

- Jó volt, mett felmentést 
kaptunk a katonaság alól, de 
a vasút így is második had
sereg volt, mivel oda 
mentünk, ahova vezényeltek. 
De visszatérve a Felvidékre, 
személyzetis voltam és az 
emberek állandóan jelentget
ték egymást. Volt egy nagyon 
rendes állomásfőnök, akit 
mindenáron el akarta vitetni. 
Szereztem két üres vagont 
neki és azzal szöktettük el őt 
és a családját. A háború után 
Pozsonyban találkoztunk -
a nevére már nem is emlék
szem -, akkorra vasútigaz
gató lett. Körbevezetett 
engem és mindenkinek úgy 
mutatott be, hogy én mentet
tem meg az életét. 

- Hogyan alakult úJjá a 
szakszervezet? 

- 1945-ben talán tízen, 
ha voltunk, akik hozzáfog
tunk a vasutas-szakszervezet 
újjászervezéséhez. Mind
annyian játtuk az országot és 
tagokat verbuváltunk. De ha 
már 45-nél tartunk, 
elmesélek egy számomra 
kellemetlen történetet. 
Pusztamonostoron voltam 
állomásfőnök és a front 
elvonultával hozzáfogtunk a 
vasút helyreállításához. 
Érdeklődtem, hogy hova 
lettek a bútorok, állomási 
berendezések. Kiderült, hogy 
a faluból az egyik illető lopta 
el, mire én elmentem a 
rendőrségre és visszahozat
tam az összeset. Később ez 
az ember lett Pusztamonostor 
párttitkára, aki ezek után 
folyamatosan törlesztett. 

- Hogyan élte át 1956-
ot? 

- 1956-ban én az újjá
szervezett Kisgazdapá1t tagja 
voltam, együtt Kovács 
Bélával és az ő �zemélyi 
titkárával, Göncz Arpáddal. 

Egymást felvilágosítva 
A szervezett vasúti munkásság olyan erővé vált, mely az 1905--1906-os 

kormányzati válság elmélyülése idején kikényszerítette alapszabálya 
j6váhagyását is. A szervezkedés sikerét annak köszönhette, hogy a mozga
lom harcosai szakmai és erkölcsi tekintetben egyaránt a legtekintélyesebb 
munkások közül kerültek ki. Alapelv volt, hogy a jogait bátran követeló 
munkás - csakis fegyelmezett, j6 munkás lehet. 

A vasutas-szakszervezet 1906. április 6-i j6váhagyását61 két és fél éven át 
Vasúti Munkások Országos Szövetsége (VMOSZ) néven mt1ködött. A 
VMOSZ alakul6 közgyt11ése, amely ünnepélyesen kinyilvánította a ténylege
sen már mt1ködó szövetség megalakulását, megválasztotta vezetóségét: Kiss 
Mik16s elnök, Fellner Béla másodelnök, Pászty Károly titkár, ]ii.ger Imre 

Miután leverték a forradal
mat, az én régi ismerős párt
titkárom feljelentett, hogy én 
felbujtottam az embereket az 
oroszok és a kommunisták 
ellen. Egy házkutatás alkal
mával pisztolyt akartak elrej
teni a szekrényemben, de a 
kisfiam észrevette. Nép
bíróság elé állítottak, több
ször megvettek ... Késóbb egy 
évig kórházban voltam 
gyomorvérzéssel, állkapocs
töréssel. 

-A verés miatt? 
- Igen, de ne beszéljünk 

róla. Vácrátóton lettem 
állomásfőnök, annak elle
nére, hogy a párttitkárok 
nagyon rosszakat Íttak rólam. 
A szakszervezetben előbb a 
veresegyházi csoport elnöke 
lettem, majd a központi 
vezetőségbe is beválasztot
tak. Pest megyében jártam a 
munkahelyeket, és ahol baj 
volt, megpróbáltam segíteni. 
A Dunakeszi Járműjavítóban 
például, amikor fel akarták 
emelni az asztalosok nor
máját 10 százalékkal, akkor 
én kértem a normafelelőst, 
hogy mérjük le az ő teljesít
ményét. Nem tudta tel
jesíteni a felemelt szintet, így 

maradtunk a régi normánál. 
- Mikor lett Lajos bácsi a 

nyugdíjas szervezet elnöke? 
- 1 9 71 -t ől vezet te m a 

nyugdíjas tagozatot 10 évig, 
majd 1981-ben azért kellett 
felállnom, mert a VSZ akkori 
alelnöke nyugdíjba ment. 
Kevés lett volna a nyugdíja 
és így ezer forint tiszteletdí
jat kaphatott a nyugdíjas 
szervezet elnökeként. Hozzá 
kell tennem, hogy én soha 
egy fillér tiszteletdíjat sem 
fogadtam el. 

- Ezután mi lett Lajos 
bácsival? 

- Folytattam egyszerű 
tagként. Kiharcoltam n) ugdí
j as asszonyoknak. hogy a 
férjük után is kapjanak arck
épes igazolványt. Több szb
nél elintéztem hogy láto
gassák nyugdíjas tagjaikat. 
Most szervezó'ként dolgozom. 
Van viszont egy mániám. 
Nem szeretném ha a 
vasútegészségügyet eladnák, 
mert a MÁV Kórház árát mi 
5 pengőnként adtuk össze 
háború előtt. '.\'lég azt is 
elképzelhetőnek tartanám, 
hogy a fél százalékot (ÖTA) 
emeljék fel egyre, csak 
maradjon meg az egés7.5égügy. 

TP 

Mári Gábor, 

a Szegedi Területi Bizottság 

titkára 
, , 

ACENTENARIUMROL 

Ha val ami száz 

évig fennmarad, az 

már önmagáb an 

figyelemre méltó. A 

Vasutasok Sz ak

szervezete fenn

m aradásán túl a 

követendő példák 

sok aságát terem

tette meg az 

érdekvédelem te

rületén. Ez köszönhető azoknak a vasutas

dinasztiáknak is, amelyek család jukban 

őrzik a szakszervezethez tartozás évszáza

dos tradícióit. 

Szelei Ferenc, 

a Szervezeti és Szervezési Osztály 

vezetője 

, , 

ACENTENARIUMROL 

Az elmúlt  évti

zedek tapasztalatai 

bebizonyították: egy 

szakszervezet akkor 

k épes hatékonyan 

érdekvédelmet gya

korolni, ha j ól ki

épített szervezeti 

rendszerrel műkö

dik. A szervezet 

viszont akkor tud 

ennyi időn keresztül fennmaradni, ha az 

utódok nem tagadják meg az elődöket, s 

eredményeikre építve alakítják a jövő szak

szervezetét. 

másodtitkár, Borka Ignác pénztáros lett. A Vasúti Munkások Országos 
Szövetségének elsó központi helyisége a VII. kerület Rottenbiller utca 5/a 
számú ház elsó emeletén, a 12. számú lakásban volt. 

A szervezet több mint 8 ezer taggal kezdte meg munkáját. Az év végére 
tagjainak száma elérte a 18 ezret. Az ország negyedik legnagyobb taglét
számú szakszervezete lett, amely a szervezett dolgoz6k egytizedét 
tömöritette. A VMOSZ tagjainak háromnegyede vidéki volt. 

A helyi csoportokban sokoldalú kulturális munka kezdódött. Komolyan 
vették a tagok és bizalmiak nevelését és politikai képzését. A Magyar 
Vasutas figyelmeztette olvas6it: azért vannak a helyi csoportok, hogy ,, . . .  a 
tagok esténként összejóve, eszmecserét folytatva, egymást felvilágosítva, hfr
lapokb61, tudományos, sz6rakoztat6 foly6iratokb61 p6tolják azt, amit a tár
sadalom megvont tt11ük, a legnagyobb kincset, a legnagyobb hatalmat: a 
tudományt ... Munkások, a ti második otthonotok a helyi csoport helyisége." 



Jó érzés az or

szág egyik leg
nag.yobb szak

szeMltle tagjá
nak és vezet6 
tlsztségvlsé16-
jének lennl. 
6r0lök annak 
Is, hogy tev6-
Jegesen részt 

vehettem a V�Z új rendszerváltoz-ás 
utáni érdekvédelmi munkájának meg
teremtésében. Hiszem: e szervezetnek 
nem csak 100 éves múltja és jelene, 
hanem jöv6Je Is van. 

8zalmilHla, 

a N•ZO&Yt Oszt61yNezet4Je 

idézetet 

� wl I n rrt:s,, . lililiíll • 
Ulw e 1,.,._ .,._ --,.!ll 
�-.. •• , ........ baloldali 
pafftibet lrhll •m ..._ _. 
a emblgr - ,. mglelkede, a 
'1--, Wrmeg'1lap"6a,k., • 
maaallJi lr.apoaolatek, u 
�-� 
_....,.._,_....,, ... 
Tanuk a baloldali 6rdekek 
k,pyiHledaek. Asin 4rd!tk-
l6dllm ... - ilMlaknl ... . 
� ................ .. 
--,mmt.,...,.telflkomnlr• 
o1.,. � miuerint. 
„baloldaliH1 moet ninca 
napirenden", a mai klr8l
m6nyek kWtt, IepJ4bbia eo 
ideig, fel kell filgeHteni a 
baloldali 6rt6kek 6n6n7e
af1Waek ..... 1,,ft. 
- Ezek általában aktuálpoli
tikai vélekedések - válaszolta 
Kiu Péter-, ugyanis a szabad
ság eszménye és a többi érték, 
nem eltemethetc1' kateg6ria. Azt 
viszont igaznak érzem, hogy 
minden korban mást jelent a 
baloldaliság, eltén1'ek ennek az 
értékrendnek az érvényesítési 
esélyei. 

- Ebben egyetérthetünk. 
Abban, hoo nem tekinthetünk 
el a kort6l, nem hagyhatjuk 
figyelmen kfvül a konkrét tár
sadalmi, gazdasági feltételeket. 
De mit jelent a baloldalis4g a 
mai Magyarors114gon, a 
kilencvenes évek m4sodik 
felében? 

- Mindenekel&t modernizá
ci6t jelent. Jelenti az ö11ze
fogút, a táraadalmi partner
séget, a civil társadalom 
szerepének és erejének 
növelését. Az emberek korlátoz
zák és ellen6íizzék a hatalmat, s 
ne a hatalom korlátozza az 

embereket. A baloldali 
szellemiség tartalmazza az 
emberséget, a humánus emberi 
kapcsolatokat, az élet 
min6'ségének a javítását, a 
családi kötelékek er&ítését. 

- Mit ért a thsadalmi part
nerségen? 

- Ezt kulcskérdésnek tekin
tem. Annál is inkább, mert 
vannak olyan er�. amelyek a 
társadalmi partnerek legy6'
zésében érdekeltek. Ez azonban 
rossa 6t. A mi kormányunk 
abban érdekelt, hogy er6'sek 
legyenek a társadalmi (gazdasá
gi, s;gQC:iális) partnerei. Az er& 
partnerekkel kötött megál
lapodásokra lehet építeni. Azok 
j6k, tartósak. Nem így a zsebMJ 
el&ángatott partnerek, amelyek 
kevésbé kiszánúthat6k és meg
bízhat6k. A társadalkni támoga
tottsággal bfr6 partnerek a kor
mányt is erd'sftik, legyen sz6 
bármilyen azfn(I bbinetnfl. 

A \áreadalmi egyens6ly 
elk6paelhetetlen • gudaúgi, 
•�Qj• partnerek t�, 
líliaébny együttmiiködése 

M!kll. A tliüdabai � 
eieM fi b•lol-cf«t �.,.,. 
Ezebt�úlj4k a «iilqni,özl 
�r• � luuipl'itros 
kérdés, hogy az érdekegyeztetés 
intézm6pyo bekerüljön az 6j 
alkotmánykoncepcióba. Fontoa, 
hogy •• 6rdekegyez.tet6snek 
legyen alkotmányos alapja, 
rögzítsük- ezáltal a társadalmi 
partnerséget. Legyen erre garan
cia azzal együtt, hogy a M garan
ciát a kormány és a társadalmi 
partnerek folyamatos, t!írdemi 
együttmaköd&e jelenti-. Tehát: 
együttmiiködés a társadalom 
érdekében. 

...- Miként l4tja BII esély 
e9enl6íre1 binosftáB4t? 

- Els61orban a foglalkoz
tatúra gondolok. A foglalkoz
tatási törvény átfog6 m6doaításá
val létrejön a csaknem százmil
liárd forinttal gazdálkod6 
Munkaer6'-piaci Alap önkor
mányzati irányítása. A kormány, 
a munkáltat6k és a munkavál
lal6k képviael6ib61 áll6 önkor
mányzattal az alap befizet6i ren
d el kezhetnek a pénz felosz
tásár61. 

- A fiatals4g, a p4lya
kemc11c? 

- Mérsékelni kívánjuk az 
egyes korosztályok közötti esély
különbségeket is. Ezt a célt 
szelgálja a pályakezdők prog
ramja. Lényege, hogy javítsuk a 
pályakezd6 fiatalok munka
er6'piaci esélyeit. Elsősorban 
képzé■ael, továbbképzéssel. 
Erre azolgál a képzési program. 
Nem eeply,lni akarjuk a fiatal
okat, Juilem - képllé11el, szak-

tudá11al megalapozott -
munkaer6-piaci esélyeiket 
akarjuk javítani. fgy kívánjuk 
segíteni azt, hogy egzisztenciát 
teremtsenek, be tudjanak 
illeszkedni a társadalmi 
munkamegosztásba. 

- A teraleti egyenltft len
ségek a:ual a veS11éllyel 
fenyegetnek, hoo kettés11akad 
uonúg. 

- Mi is gondolunk a regionális 
leszakadás vi11zafogáeára. A 
területfejlesztés komoly 
eszközrendszert, működ6' t�ét 
igényel. Új, nagy, országos 
program készül közmunkák 
végzésére, amely tart6a munkaal
kalmakat teremt a munkanélküliek 
számára- a t.öbbi kömtt - a szo. 
ciális lakásépítésben, az infra
strukhíra fejleutésében. 

- Miként l4tja a szolidarit4s 
értékét? 

....., agyon fontosnak tartom. 
Olyan érzet kialakítása a kfTa(. 

.._ ... � �i ... W.·--
tnan , a1 •�• 
mapra. llye11 4'+Je-e;f,;•all 
Muak�piaci-� 

. 

daritáa int&mén� 
azonban - miU.t: 
fogla-lk.ostatá ügy� 
sza:kül)w le csak ég'/ 
datkörére. Az6rt ..,.__ 
foglalkoztatás kult6� 
közös erd'vel fejleuthetjllk.. 
a1étt sem, mert túead_,.. 
nyomás szübéges ahhoz, ..,_., 
foglalkoztatás megol� 
valóban kitörési ponttá rilHI; 
Másképpen fogalmazva: f9 itt 
adjwik esélyt az aktív gawlu4f!i 
politikának. 

- Amikor Őn mimuter J.it; 

egy interjúban Dal}' el&ljén, -
Baross G4borra - hivat'"-'a 
a•t mondta, hogy a munla 
miniutere akar lenni, ndl 
pediB a munkanélkUlieké. 

- V al6ban, s ezt komdlyaJi' f■ 
gondolom, törekszem is rá, b:l\i 

tudom, hogy ez ho11zan tárt,4 
folyamat és kemény pr6� 
De Baross Gábor mell.ir, 
emlékeztethetek egy mátrk 
példára is. Arra, hogy 1848-bal 
is volt a magyar kormányban i 
munkának minisztere, akit 6gf 
hívtak: Széchenyi István. Ca4; 
nem munkaügyi miniszternek 
nevezték, hanem közmunkaügn 
minieztemek. Ennek az id� 
nak az emlékét 6'rzik azo� Ii. 
f6'városi intézmények, 
csatornázások, a dunai rakpaa'ti. 
amelyek közmunkákkal épültek. 

- Kívánjuk: a munka mi
niHtereként sikertlljiJn val6ra 
V'Altllllla elkép11t:l.Eseit. 

MEGJEGyzEM 
Száz év vágány 

Min11 ís frhatna u ember eo centenáriumi lúrad4sban, mint a dica6' �últról: atrá.jkcsat4k, b&tiJnölc, 
djj4épftés. Vw a kevésbé dics6'séges réséral, amikor nem volt olyan harcos a sza.bzervu,,t, hanem 
dl}'llJond a termelést segft6 S11ervezetlcént mr1k&JiJtt. llyenekro"1 viszont �t a6 sem essék, mert a Jw.

záértc11c ezt megtették helyettem. Inkább álmodom, és álmodj velem te is, olvas6, eo jobb SIIÚ évrol, egy 
nem igau4gos (ez már megvolt), hanem e9 kevésbé huug vil4gr6l. 

Gondold csak el, hOIJY 2096-ban mlfBnesvasdton jiJn a nép Budapestre a honfoglal4s 1200 éves megiln
neplésére. Debrecenból u dt egy 6ra. A HósiJk terén nem félrészeg mqyar nyusdfjassztárok én,;lcelnélc a 
,,hotfYlUJ tudnék élni nélküled" kemet,1 n6t4t. Az elfekv6bó1 sem ho11114nak ide valamilyen francia musical
sztárt, hanem mondjuk u ÁHZ (Állami Hangverseny Zenekar) adna insrenes koncertet, nem playbeclatll, 
hanem csak dgy simán, mint 6ts.4z éve. Esetleg valamelyik Fischer unoka ve11ényelne. Talárt • 
Népstadionban sem u arra érdemeseknek fenntartott államilag finans11fro11ott Brodway-énekesek éa 
mil4n6i tenorok zengenék a Huám, hmrnat, hanem a el}'Sllertf ma9arok. Az érdeklda6knek ingyen nj[l• 

n4nak nieg a kapuk, mert tal4n addign, kidertJlne, bog • 
kultdra nem csak a antennafüla VIP-eseké, hanem min
denkié ..• 

Lehet, hogy a vasdt 250 éves fennállúa aJkaJmábtj/, IMIIIÍ 
kétszfnQ' érmét nyomn4nak (elliJstiJt a jobbaknak, 

� ttlbbinek), hanem mindenki aranyb61 kapna. A Y'IISllt 

mind beférnének a Népstadionba, és élvelfhetnélc a MAV 

Szimfonikusok koncertjét. 
Bejelentenék, hol}' a sulcnervezet (u4ndélcosan flWII 

eges sámban!) kiharcolta a 15. havi lizet�t. 
Talán addigra a j61Talcottlk nem lennének o� � 

sebbek, és u ékesek mind j6llakn4ntik. Taláa, tatí,i;V�. 
„Mam4 ne álmoJJ, ha ébren vag" - sz6l kolfbe Holl .I 
tuJatálattimb61. De, Géa bicsi, már álmodni sem aabad 
Az inoen van. 
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ÜDVÖZLET A VASUTASOKNAK 

Kiszámíthatóságot és biztonságot 1896 - �96 100 ÉVE 
- hangsúlyozta Sándor Lászl6, az MSZOSZ elnöke '6�� 

SZOLGÁLAíA Mire gondol akkor, miután 
azt hal lja, hogy a magyar 
vasút 150, a Vasutasok 
Szakszervezete pedig 100 
éves? Melyek azok a sajá
tosságok, amelyek els6sorban 
jel lemzik a vasutasságot? 
Vannak-e olyan tényei, ered
ményei a szervezett vasúti 
dolgozók mozgalmának, 
amelyek mintául szolgálhat
nak más ágazatoknak, szak
máknak? A Magyar Vasutas 
nevében nyil atkozatot 
kértünk Sándor Uszl 6t6l, az 
MSZOSZ elnökét�. Érdek
l6désünket a legnagyobb 
szakszervezeti szövetség 
veze�e szívesen fogadta: 
A vasút, mint hatalmas vál
lalatként működő komplex 
ágazat, a munka jellegénél, 
összetettségénél fogva min
dig hordozta a szervezettség, 
az összefogás, az akcióképes 
szakszervezet lehetőségét. Az 
utóbbi esztendőkben meg
újuló szakszervezetek sok 
tekintetben - elsősorban a 
szer-vezettségben, az össze
fogásban - példaadóknak 
bizonyultak. 

- A társadalmi - gaz
dasági átalakulás mélyreható 
változásai ugyanakkor hús
ba vágó  gondokk al járnak 
együtt. 

- Mind a vasút, mind a 
szakszervezeti mozgalom 
létrejötte a múlt századi, 
kezdeti magyar kapitalizmus 
kialakulására tehető. Ez a 
tény és a húszadik századi, 
kilencvenes évekbeli vad
kapitalizmus párhuzamba 
állítható. Ez különösen akkor 
válik szembetűnővé, ha 
emlékezünk arra, mi jelle
mezte korábban a vasutasok 

élet- és munkakörülményeit. 
A vasutaslét fő jelleg
zetességei voltak: a stabil 
munkahelyek, a biztos fizetés 
s a foglalkozási körök közül 
elsőként a nyugdíj. Ezek a 
vonzó értékek azonban 
elolvadtak. Külső tényezők 
hatására a vasutas foglalkozás 
meglehetősen háttérbe 
szorult. Jelenleg ugyanazok a 
feszítő, homlokráncoló prob
lémák gyötrik őket, mint más 
foglalkozási ágak dolgozóit. 
Megszűnt a munkahely, a 
bér, a szociális ellátás biz
tonsága, a piacgazdaság 
körülményei között azonban 
még nem alakultak k i  az 
ezeket helyettesítő mecha
nizmusok. Azok és olyanok, 
amelyek a kiszámítható létet 
jelenthetnék. 

- A tartós nehézségek 
ellenére, mégis megvannak a 
munkaharcnak az ered
ményei. 

Az érdekvédelmi 
küzdelem egyik legnagyobb 
eredményének tekinthetjük 
azt a három évre szóló, átfogó 
megállapodást, amelyet a 

A nyugdíjbiztosító nem 

készít pótköltségvetést 
A ;'\yugdíjbiztosítási Alap hiányának eddigi alakulása nem teszi 

szükségessé pótköltségvetés készítését. 
A biztosító bevétele az év első hat hónapjában 20 milliárd 

forinttal volt kevesebb az előirányzottnál, a kiadási oldalon 
viszont - elsősorban a vá1tnál alacsonyabb nyugdíjemelés miatt 
- 5 milliárdot megtakarítottak. A biztosító reményei szerint a 
kormány az év hátralévő részében lépéseket tesz annak 
érdekében, hogy a tb-alapok hozzájussanak az eddig elmaradt 
rendkívüli járulékbevételhez. Emellett aiTa is számítanak, hogy a 
bérkiáramlás - és így a járulékbevétel - az év második felében 
az idén is magasabb lesz, mint az elsőben volt. Mindezekre tekin
tettel az elnökség úgy látta: az év végéig nem kell olyan deficittel 
számolniuk, amely szükségessé tenné pótköltségvetés készítését. 
(A költségvetési törvényben elfogadott 16,6 milliárdos hiányt még 
mintegy 6 milliárddal léphetik túl, és a törvény csak ezután 
kötelezi a biztosítót pótköltségvetés készítésére.) 

A nyugdíj biztosítóval ellentétben az egészségbiztosító hiánya 
már félévkor lényegesen magasabb volt a tervezettnél. Az 
Egészségbiztosítási Önkormányzat ezért augusztus 30-án pótkölt
ségvetést készített. Ebben az eredetileg tervezett 1,5 milliárddal 
szemben 29,3 milliárd forintos hiánnyal számolnak. 

STÁCIÓK 

vasutasok tavaly kötöttek. Ez 
példaértékű megegyezés 
éppen a kiszámíthatóság, a 
biztonság növelése okán. 
Mert nemcsak a munkavál
laló számára fontos a bizton
s ág, a kiszámíthatóság, 
hanem érdeke a munkáltató
nak is. Azért, hogy a folya
matosan keletkező konfliktu
sok elkerülhetők legyenek, 
ne okozzanak bénító akadá
lyokat. Ebben a kormány is 
érdekelt. Abban, hogy - a 
kiélezett szociális feszült
ségek között - ne az 
ismételten fellángoló konflik
tusok kezelése kösse le az 
idejét és energiáját, hanem 
az ország, a társadalom leg
fontosabb feladatára kon
centrálhasson. 

- Ebben ragadható meg a 
megállapodás értéke, jelen
tősége? 

- Igen, ebben játszik a 
Vasutasok Szakszervezete 
élenjáró szerepel. Ezt a 
formát, ezeket a megoldá
sokat kellene szorgalmazni, 
tető alá hozni, széle-síteni, 
más szakmáknál és ágaza
toknál is. Azért lenne 
hasonló megállapodásokra 
szükség másutt is, hogy 
kiszámíthatóbbá váljék a 
partneri együttműködés, 
legyen értelme az erő
feszítéseknek, lehessen a 
holnapban és a holnapután
ban gondolkodni, rendelkez
zünk valamiféle távlattal, a 
jelenlegi homálynál nagyobb 
világossággal. A biztonság, 
az elfogadható jövőkép nem 
pusztán a munkavállalók, a 
szakszervezetek igénye, 

hanem a fiataloké, a nyugdí
jasoké is, az egész tár
sadalomé. Annál is inkább 
így van ez, mert megle 
hetősen sok a be nem váltott 
ígéret, erősödik a tár
sadalomban a bizalmat
lanság, nem lebecsülendő a 
csalódottság,, a remény
vesztettség. Ugy kell a 
biztató példa, mint egy falat 
kenyér. Csak közös akarattal 
lehetséges a - kölcsönös 
előnyökkel járó - kompro
misszum. Ilyen esetekben a 
közös élmény, az együttes 
siker kohézióvá válhat, 
serkentheti az összetartozást, 
az emberek aktivitását, azt, 
hogy van értelme a munká
nak, az áldozatvállalásnak, a 
küszködésnek. 

- Ez ju bi leumi üze
netként is felfogható . 

- Az MSZOSZ testületei 
és vezetői nevében szerel
ném átadni baráti üdvöz
letünket és jókívánságainkat 
a Vasutasok Szakszervezete 
aktivistáinak, tisztség
viselőinek, minden tagjának, 
szimpatizánsainak, a vasutas 
munkavállalóknak és nyug
díjasainak, családtagjaiknak. 
Felelősséggel kijelenthetjük: 
az egész vasút jövőjét érintő 
bizonytalanság a múlté. Van 
perspektívája ennek az 
ágazatnak. A Vasutasok 
Szakszervezetére pedig szoli
darítással tekintünk, mint 
egyik legfontosabb, leg
erősebb tagszenezetünkre. 

Kárpáti Sándor 

, 

MA VTRANSSPED 
Szállítmányozási Kft. 

A MÁV 100 százalékos tulajdonú 

vállallcozása 

Szolgáltatásaink: 
- Komplex vasúti szállítmányozási tevékenység. 
- Kedvezményes vasúti fuvardíjak biztosítása egész Európában. 
- Különösen kedvező feltételek magyar t'Xport, import, tranzit 

viszonylatokban Ukrajna és FÁK-országok területt�re, illetve 
az azokat tranzitban érintő szállítmányok esetén fuvardíj
költségviselés az említett szakaszokon. 

- Saját képviselet Európa legnagyobb szárazföldi „kikötőj(,
ben", Záhonyban (ukrán-magyar határ). 

- Kontinent.ílis és tengerentúli konténerforgalom. 
- Vasúti fuvardíj-kalkulációk ki:szítése, hivatalos okmányok ki-

állítása, szükséges szállítóeszközök megrendelése, közremű
ködés a vámkezelés során. 

- Közös vállalkozások Ukrajnában és Olaszországban. 
Telefon: 269-1324 

Postacím: 1368 Budapest, Pf.: 153. 

Orosz Péter, 

a Forgalmi és Értékesítési 
lntéz6blzottság titkára 

,. ,. 

ACENTENARIUMROL 

A magyar vasút 

150 éves, a vasutas 

szakszervezeti moz

galom száz. E két 

tényből nem nehéz 

arra a követ

keztetésre jutni, 

hogy a magyar 

vasutaknál az első 

ötven évben - a 

szakadat lan törek

vések el lenére, a 

tiltások miatt - nem létezett szakszervezet. 

Vajon ma mi lenne a vasutasokkal, ha csak 

50 napig szünetelne az érdekvédelem? 

Varga Gyuláné, 

a N ói Választmány elnöke 

,. ,. 

ACENTENARIUMROL 

A mögöttünk lévő 

1 00 év önmagában 

is soka t ado t t  a 

lányoknak, az asszo-

nyoknak, ezért is 

mondhatom: ez az 

évszázad az eman

cipáció jegyében 

telt el. A Vasutasok 

Szakszervezete Női 

Válasz tmányának 

továbbra is az a hitvallása: a nőknek nem a 

pozitív megkülönböztetés kell, hanem a 

nemek közti egyenlőséget szolgáló család

segítő intézményrendszerre lenne szük

ségünk. 

Hajsza a vezetó1c ellen 
hatalmukat, frontális támadást indftott a legális szövetség ellen. A 
kereskedelmi miniszter elrendelte a VMOSZ alapszabály-ellenes 
mt1ködésének vizsgálatát, amelynek keretében a szervezetet a tagok névsoní
nak és lakcfmeiket tartalmsz6 listájának bemutatására kötelezték. A szövet
ség rendkívüli közgy(Ilése a tagokrol sz616 adatszolgáltatást megtagadta. A 
kereskedelemügyi miniszter „alapszabály-ellenes ténykedése miatt" 1908. 
okt6ber 14-én felfüggesztette, majd november 9-én feloszlatta a VMOSZ-t. 
Válaszul a vasutasmozgalom vezetdi azt ajánlott.ik a VMOSZ tagjainak, tart
sanak ki a Magyar Vasutas mellett, amely „p6tolni fogja a szervezetet", lép
jenek be a szociáldemokrata pártszervezetekbe. A Szolgálati Rendtartás 28. 
§-a biztosftotta a jogot az alkalmazottaknak, hogy törvényadta politikai 
jogaikat saját meggy6'z6désük szerint szabadon gyakorolhassálc. A mozgalmuk 
teljes elfojtására törekv6' kormányzati szervek egy b6nappal késdbb ezt is 
megtiltott.ik a vasutasoknak. 

A vasutasok követeléseinek teljesftésével egyidejf11eg megkezd6dött a vasu
tasmozgalom vezettfi elleni bajsza. A büntetésbdl történ6' áthelyezések, 
felfüggesztések, elbocsátások és letart6ztatások napirenden voltak. 
Megtiltott.ik a vasutasoknak az 1907. okt6ber 10-ére meghirdetett általános 
politikai sztrájkban val6 részvételt és a szabadszervezet-szertI szervezkedést. 
A vasutasok állták a harcot. Az 1907 6'szén megtartott fegyelmi bizottsági 
választásokon a szervezett vasúti munkások képvisel6"ilcet dönt6' többséggel 
juttatt.ik be a testületekbe. 

A hatalmon lévdk att61 a felismerést& vezérelve, hogy minden más ter
melési ág dolgoz6inak tömöriilésénél jobban és közvetlenebbaJ veszélyezteti 
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\J/\5UíASOK SZAKSZERYtzrrf 

1896 - �96 100 ÉVE 

VASÚTHISTÓRIÁK 

1 

'6"� 
SZOLGÁLA1A 

Balogh László, 

a Pályagazdálkodási 

Intézőbizottság titkára 
, , 

ACENTENARIUMROL 

Elődeink már 
száz éwel ezelőtt n felismerték az ·· összefogás elő-

. ·� ,. •· .·· nyeit. Ennek je-
gyében számom
ra ma nem csak 
feladatot, hanem 
megtiszteltetést 
is jelent, hogy 
másokért, a szak
szervezeti tagság 
érdekében te-
hetek valamit. 

Százéves a Bódva-völgyi vasútvonal 

A saj6ecsegi vasútállomáson 
augusztus 24-én a MÁV Rt. 
miskolci üzletigazgatóságá
nak igazgatója, dr. Dudás 
J 6z sef köszöntötte a több 
mint ezer érdekl6d6t, a 
térség országgytilési képvi
sel6it, mindazokat, akik e 
vasútvonal megynyitásának 
100.évfordúlója tiszteletére 
rendezett ünnepségen megje
lentek. 

Nosztalgiavonat Sajóecsegtól Hidvégardóig 

része 
n e m c s a k  
múltja és 
jelene, ha
nem jövője 
is van a 
vasútvonal
nak. Ezt az 
újabb szál
lítási felada
tok is in
d o k o l j á k .  
Fe n n m a 
radására két 

éve széles körű igény 
mutatkozott, és segítőkészség 
bontakozott ki. Az állomások 
ünnepi külsőt öltöttek. 

Az igazgató Sajóecsegen, 
Edelényben, Perkupán és 
Tornanádaskán emléktáblát 
avatott. Tizenkét állomáson a 
helyiségek egy-egy legö
regebb nyugdíjas vasutasá
nak, a polgármestereknek, a 
kulturális műsorok előadói
nak emléklapot és ajándékot 
adott át Edelényben. 

sikerült megmenteni. 
Megkapó az a lelkesedés és 
összefogás, amellyel a 
lakosság és a térség önkor
mányzatai megemlékeztek a 
száz évró1. 

A kastélyban tartott 
ebéden jelen volt a szomszéd 
község, a szlovákiai Torna 
állomásfönöke és pol
gármestere is. 

Az ünnepségek befejezté
vel a Miskolcra tartó nosztal
giavonaton - amelyet egy 
nagyszerűen előkészített, 
csodaszép 424-es mozdony 
vontatott - dr. Dudás József 
igazgató a Magyar Vasutas 
munkatársának a követ
kezó'ket mondta: ,,Büszke és 
elégedett vagyok, hogy 

nagyszerű együttműködéssel 
sikerült a mai, századik 
évforduló ünnepségét meg
valósítani. Valamennyi ön
kormányzat, intézmény, tánc, 
zene és énekkar színvonalas 
műsorral készült. Ez fényes 
bizonyítéka annak, hogy 
szeretik a vasutat, áldoznak 
is érte, még azok a községek 
is, amelyek távolabb vannak 
az állomásoktól. Bízom 
abban, hogy a lelkesedés és 
a példás együttműködés 
nemcsak az ünnepnapokon, 
hanem a hétköznapokon is 
megnyilvánul." 

Ma jó érzés volt vasutas
nak lenni. 

Széplaki Kálmán 

GYŐR-SOPRON
EBENFURTI VASÚT 

RT. 

Biztos vagyok abban, hogy a jövőnket 
közösen összefogva kiszámíthatóbbá tudjuk 
tenni. Ezért van és lesz szükségünk a szak

Amikor a "csoda" a vasút, 
a vaspálya 100 évvel ezelőtt 
mindenki ámulatára a 
Bódva-völgybe is eljutott, a 
lakosság 4--5 kilométert is 
gyalogolt, hogy azt elérje. 
Mindez fejlődést és új 
munkahelyeket jelentett az 
itt élők számára. 

A 100 éve átadott vonal
szakaszt a tiszteletre méltó 
összefogás tartotta életben. 
Mind a személy, mind a 
teherszállítás folyamatosan 
biztosítva volt. 

A Nemzeti Összefogás a 

Vasútért mozgalom kiállítást 
rendezett. Bódvaszilason 
modellvasút-kiállítás volt. A 
kisebb állomásokon több 
százan, a nagyobbakon pedig 
több mint ezren ünnepelték a 
centenáriumot. A tornaná
daskai Hadik kastélyban 
tartott beszédében dr. 
Gyurkovits Sándor, KHV 
minisztériumi államtitkár 
kifejezésre jutatta: a vasút 
reneszánszát éli. Ezt a 
vasútvonalat majdnem 
halálra ítélték, léte 
megkérdőjeleződött, mégis 

szervezetre. 

Lepesi Zoltán László, 

a Pécsi Területi Bizottság titkára 

ACENTENÁRIUMRÓL 

Az évfo rduló, 
remélem, nem 
csak engem erő
sít meg abban a 
hitben, hogy tör
tén jék bármi, 
érdekvédelemre 
mindig szüksége 
van a vasutasok
nak. Az elmúlt 
száz év eredmé

nyei bizonyítják, hogy eddig is érdemes volt 
és a jövőben is szükséges lesz felvenni a 
harcot a vasutasok összefogását szétziláló 
törekvésekkel szemben. 

STÁCIÓK 

Jogfosztás 

Miután a Bódva-völgye 
ritka természeti adottsá
gokkal rendelkezik - hiszen 
Aggtelek a világörökség 

Tisztelettel értesítem 
a szállító vállalatokat, hogy a 

SZABÓ és FIA 

a MÁV egyedi vasúti KOCSIZÁR 
gyártó 

SZR-10 mCíanyag kivitelben 
nemzetközileg megfelelő védettség 

alatt álló 
terméket készít. 

Magánszállítók részére is vállaljuk 
gyártását. 

Megrendelésüket várjuk: 
2000 Szentendre, 
Kondor Béla út 7. 
Tel.: 26-313-105. 

SOPRONLOGISZTTKAIKÖZPONT 
SZOLGA,LTATA.SAI 

• RO-LA-vonatok napi négy alkalomm al 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

e HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon nap onta 
Magy arország területén el- és felfuvarozás 

e DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAPEST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

e BALKAN SERVICE 
SOPRON - Törökország, Bulgária, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 

e SOPRON-ROTT ERDAM 
Magyarország terüle tén el- és felfuvarozással' 

e SOPRON-ZAHONY 
Ny ugat-Európa--FÁK-országok ,is7onylat.ában 

További információk: 

GySEV Rt. Vezérigazgatóság 

1011 Budapest, Szilágy i D. tér 1. 

Tel.: 201-1782 

A vasutasokkal szemben alkalmazott politikai jogfosztás egyedülá116 a 
dualizmus kori Magyarországon, ezért a válasz sem lehetett más. A 
vfvmányok meg6rzéséért, továbbfejlesztéséért s a jogaikért harcol6 vasutasok 
a Magyar Vasutas köré tömörülve Landler Jen6, Cservenka Mik16s és Farag6 
Dezs6 vezetésével olyan illegális vasutasmozgalmat hoztak létre, amely 
példa nélküli a korabeli hazai munkásmozgalomban. Amfg a szabad
szervezet és a vasutasmozgalom illegalitása között min6ségi különbség volt. 
A szabadszervezetek törvényes j6váhagyás, hat6ságilag j6váhagyott alap
szabály nélkül léteztek és mt1ködtek, addig a vasutasszervezet a 
kereskedelemügyi miniszter tilalma és üldözése ellenére titokban 
tevékenykedett. Az 1908 okt6berét� havonta háromszor megjelen6 Magyar 

Vasutast nem tiltották be, és fgy az szervez6je és vezet6je lehetett az illegális 

vasutasmozgalomnak. Errdl a szombathelyi MÁV-mt1hely főnöke 1909. 

július elsejei, feletteseinek a munkásszervezkedésrr11 frt jelentésében fgy 

fogalmazott: ,,olyan 6vatosak, hogy tetten érni dket bajosan lehet ... " .  

Javasolta, hogy az ismert „titkos, de agilis izgat6kat" helyezzék át kisebb 

létszámú munkahelyekre, mert azok mind álland6 munkások, ezért fegyelmi 

nélkül el nem bocsáthat6k, és „titkos mt!k:ödésii.k folytán elegend6 okot nem 

lehet ellenük felhozni". Jelentette továbbá, hogy értesülései szerint 200 

darab Magyar VasulBB érkezik rmmkdssibcrz 2.árt bodtékban, hbJioz szdllftvs. 

A Magyar Vasutas köré tömörülak dldozatos küzdelmének tulajdonfthat6, 

hogy a szövetség feloszlatása után nem semmisfthették meg az elért 

vf vmányokat, a szerzett jogokat. 
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Fórumot tartott a Vasutasok 
Szakszervezete (VSZ) 
Ifjúsági Tagozata, amelyre az 
orsz á g  minden részér61 
érkeztek küldöttek. Az 
eseményre meghívást kapott 
Szabó Tivadar, a MÁV Rt. 
személyügyi i gaz gatója, és 
dr. Márku s Imre, a VSZ 
elnöke. A munkáltatót Bajnai 
Gábor személyügyi f&sztály
vezet6 képviselte az igazgató 
egyéb elfoglaltsága miatt. A 
tanácskozáson az ifjú ságot 
érint& kérdésekr61, többek 
között a bértarifa megváltoz
tatásáról, valamint a tovább
tanu lási, képzési lehet6-
ségekrdl volt szó. 

Bajnai Gábor, a MÁV Rt. 
főosztályvezetője vita
indítójában elmondta hogy a 
humán stratégia még jogi 
értelemben nem működik, de 
valójában ilyen elvek szerint 
dolgozik már a személyügyi 
igazgató és a munkatársak. 
Előadásában kiemelte, hogy 
a profit eléréséhez az ember
bó1 kell kiindulni. Ezért nagy 
jelentőségű a hároméves 
megállapodás, mert a mun-

IFJÚSÁGI TAGOZAT 

,,Kell egy csapat!" 
katársak áldozatvállalása 
nélkül nem lenne tartható az 
19?8-ra kitűzött cél, hogy a 
MA V mérlegéből eltűnjön a 
veszteség. A személyzeti 
munkát ismét megfelelő szín
vonalon kell végezni, mivel 
erre pillanatnyilag nem sok 
figyelmet fordítanak a MAV
nál. Szociológiai felmérést 
kellene készíteni a 
munkavállalók között, mivel 
erre szüksége lenne a 
menedzsmentnek is, hiszen 
ezzel is növelhető lenne a 
hatékonyság. Bíztató � jövőre 
nézve. hogy a :'vtA V Rt. 
munkavállalóinak átlag 
életkora 37 év, viszont 
12.000 ezer volt vasutas kap 
előnyugdíjat, amelyet a 
munkáltató fizet. Megen
gedhetetlennek nevezte 
Bajnai Gábor, hogy a 
munkavállalók között kevés 
a fiatal diplomások száma. 
Ennek érdekében több 
mindent kellene tenni 
(bérben is!), ugyanis a MÁV 
Rt. bérkínálata a munka
erőpiacon nem versenyképes 
a multinacionális cégekkel 

szemben. Fontos lenne a 
meglévő fiatal munkavál
lalókat tovább képezni. A 
főosztályvezető fontosnak tar
totta a bértarifa módosítását, 
mivel a jelenlegi bértarifa
rendszer nem ösztönöz az 
önképzésre. A szakszer
vezetekről szólva megje
gyezte: a munkáltató a kap
csolatokat jónak tartja, mivel 
a közös problémákat közösen 
kell megoldani. 

Csáki Zsigmond, az ifjúsá
gi tagozat elnöke beve
zetőjében idézte az alkot
mány 16. paragrafusában 
megfogalmazottakat: ,,A 
Magyar Köztársaság különös 
gondot fordít az ifjúság lét
biztonságára, oktatására és 
nevelésére, vé<lelmezi az 
ifjúság érdekeit!". Kifogá
solta a látszatbérreformokat, 
azt hogy a megszerezhető 
jövedelem nagyságát nem a 
teljesítmény szerinti elv 
vezérli, hanem a hagyo
mányok. A rátermett, a tenni 
akaró fiatalok kreativitása, 
továbbképzési hajlandósága 
a leendő kibontakozás 
motorja lehet, nemcsak a 

A vasúti szállítás leendő „favoritja" 
az eltolható ponyvafedeles vasúti teherkocsi 

FELHASZNÁLHATÓ: 
- széna, szalma, 
- papírbála, 
- acéltckercs, 
- raklapos áruk, 
- kötegelt faipari lemezek, 
- höszigetelö anyagok szállítására. 

MŰSZAKI ADA TOK: 
A kocsi: Rils jelü 
Forgóváz: Y 25 Css 
Rakterület hossza: 18 550 mm 
Rakterülct szélessége: 2 700 mm 
Saját tömeg:29 t 
Raksúly: 40 t 

ELŐNYEI: 
- gyorsan, könnyen rakodható, 
- a ponyvavetö mozgatása könnyú, 
- a szállítmány véden az idöjárással szemben, 
- vámzárható, 
-- bérleti díJa alacsonyabb egy feden kocsiénál. 

Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

Gyártó Kft. 
Szerkesztési szelvény: UIC 505 

Ne feledje: Jó termék, alacsony ár - az MVJ ilyet kínál! 
--

�TUV� Szombath�ly, Szövő u. 85. 
'

lr
@�í"i;')G7� :e

.
1./fax. (94) 313-313 

LSl..nl LI Vasuh tel.: (07) 28-05, 29-31 
ISO 9002 

STÁCIÓK 

Nem ijedünk meg 
1914 nyárut6ján. kitört az L vilAgháború. A vasúti forgalom zavartalanságá

nak fenntartása a hadvezetés elemi érdeke volt. Az enfs hadiforgslom a 
magyarországi vasutakat, fgy a vasutasokat is különösen leterhelte. 

A vasutasok mozgalmát a háborús években is a Magyar Vasutas vezette. Az 
újság a háború kezdetétd!. sz6t emelt a vasutasok helyzetének rosszabbodása 
ellen, felkarolta a munkások napi követeléseit és az értük folytatott harcot 
segített magasabb szintre emelni. A hadvezetd'ség egyértelmtfen értékelte a 
Magyar Vasutas politikai irányvonal.át: 1915 januárjában bevonultatta és a 
frontra vezényelte a lap feleld's szerkesztd'jét, Farag6 Dezsd't. A Magyar 

vasútnál, hanem az ország 
egészében. Csáki Zsigmond a 
személyügyi főosztá
lyvezetőtől írásos választ kért 
arra, �ogy van-e kimutatása 
a MA V-nak a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők 
számáról, szakmai megoszlá
sukról. Tudnak-e az állami 
felsőfokú intézmények lev
elező tagozatán tanuló vasu
tasokról, tervezik-e bevonni 
a vezetésbe ó'ket? 

Molnár Ottó miskolci 
küldött szerint „szép dolog a 
szociálpolitika é� büszkék is 
lehetünk a MAV vívmá
nyaira", de a nyugati 
munkavállalók tízszer annyit 
keresnek, mint a vasutasok. 
ljerceg '.\1ária, Józsefváros 
Allomás szb-titkára leszö
gezte, hogy a „ humán
stratégiát" jelentős előre
lépésnek tekinti, de hiányzik 
az átgondolt vezető-után
pótlás nemcsak a csúcs
vezetésben, hanem a főnök
ségek szintjén is. ,Az állás
börzék helyett a MA V-nak az 
utánpótlást a szakmai tudás
sal rendelkező munkatársak 
továbbképzésével k�llene 
elérnie. Bírálta a :\1,\ V hi
erarchikus rendszerét, mert 
ez a kreativitás vissza
fogására késztet. 

Több fiatal arra 
panaszkodott, hogy a '\,lÁY
nál elkallódnak a fiatal 
emberek, pillanatnyilag 
nincs perspektívája a 
diplomásnak. 

Bajnai Gábor elismerte, 
hogy felvetett problémák 
többsége reális, de éppen 
azon dolgozik a személyügyi 
apparátus, hogy ez megvál
tozzon. A Magyar Yasutas 
kérdésére elmondta: a bér
tarifa rendszere átdolgozás 
alatt van, de minden 
szakszervezettel egyeztetni 
kell az átalakításról. 

Dr. Márkus Imre, a VSZ 
elnöke szerint az országban 
jelenleg sehol nincs átgondolt 
humánstratégia. Továbbra is 
tapasztalható a „kontraszelek
ció" csak más kritériumok 
szerint. Nem fogadható el az a 
nézet, hogy az elszállított ám 
mennyiségével egyenes 
arányban csökkennie kell a 
létszámnak. A VSZ elnöke 
kifejtette, hogy az oktatással. 
a képzéssel a szakszervezet is 
foglalkozik. Rövidesen 
megindul a győri Széchenyi 
István Főiskolán a 
hu!Jlánmenedzser-képzés. A 
MA V megújulása nem 
következhet be, ha nincs „egy 
csapat", ha a bértarifában 
nem növelik meg jelentősen a 
pályakezdó'k bérét. 

A továbbiakban szólt an-ól, 
hogy a \'SZ vezetése sze1int az 
tid ülők magánosítása nem 
fogadható el, mivel a vasutasok 
nem tudják az önköltséget 
megfizetni, ezé1t a VSZ az áta
lakítást nem támogatja. 

t.p. 
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SZOLGÁLA1A 

Csáki Zsigmond, 
az Ifjúsági Tagozat ügyvezető 

elnöke 
,,. ,,. 

ACENTENARIUMROL 

Csak az ösze

fogás, a közösség 

képes meghatvá

nyozni az emberek 

szellemi és fizikai 

erejét. 

A Vasutasok Szak

szervez e te immár 

1 00 éve olyan 

közösséget alkot, 

amelyben kisebb-nagyobb megszakításokkal 

az ész és az erő valamennyi vasutas jobb 

sorsáért munkálkodik. Büszke vagyok arra, 

hogy tisztségviselője lehetek. 

Kis Tamás, 

a Jármüjavító Kft.-k 

Intézőbizottságának titkára 

,,. ,,. 
ACENTENARIUMROL 

Elődeink a jármű

javítókban (a 

főműh e l yekben) 

alapítói vo ltak a 

vasutas-szakszer

vezetnek. Az elmúlt 

száz év alatt szinte 

semmit sem változ

tak a legfontosabb 

fő célkitűzések: a 

munka-vállalóknak 

stabil élet- és 

munkakörülményeket kell biztosítani. A 

következő száz év új kihívásokat tartogat, 

amelyre konkrét válaszokat kell adnunk. 

Vasutas „Nem ijedünk meg" cfmtf vezércikkével válaszolt a bevonultatásssl 

vsl6 mind gyakoribb fenyegetésre. A budapesti királyi ügyész február 16-án. 

elrendelte a Magyar Vasutas előzetes cenzúráztatását. 

Az 1917. év a Magyar Vasutas körül tömörüld' mozgalom lendületes 

fejld'dését s kiterjedését hozta: az eld'fizetd!.c száma az 1916 decemberi 

5 500-ról 1917 júliusára 12 OOO-re gyarapodott, az év végére pedig megha

ladta a 21 000-et. Ebben nagy szerepe volt az 1917-es háborúellenes és 

demokratikus jogokat követelő megmozdulásoknak. Például jelentősnek 

mondhat6 a június 8-i budapesti választ6jogi tüntetés vagy a vasúti munká

sok okt6ber 4-i másfél napos sztrájkja, amelynek eredményeként a 

kereskedelmi miniszter elismerte a bizalmi rendszert és kijelentette: a 

bizalmi nem vonultathat6 be és büntetésbdl nem helyezhető át. 
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TISZALIGETI NAPEMENTE 1 
SZEPTEMBERI MAJÁLIS 

,,Járműves'' nyugdíjasok találkozója 
Majálist idéz6 nyugdíjastalálkoz6t rendeztek szeptember 5-én Szolnokon a Jánn1Ijavít6 Kft. gazdasági vezet� és a Vasutasok 
Szakszervezete helyi tanácsa az üzem tiszaligeti hétvégi pihen�éhen. 

A verMényes kora 6szi napon 
fellobog6zott parkban közel 
ötszáz volt „járm1Ives" ma 
MÁV-nyugdíjas -magát még 
mindig vasutasnak tart6, 
közülük többen közel a nyolc
vanhoz - zsibongott a 
smbadtéren felállított fehérasz
talok és a színpad melletti 
padokon, a park sétányain. A 
többek szerint immár negyed
százada minden évben meg
szervezett találkoz6ra sokan a 
feleségükkel, férjükkel jönnek, 
ünnepl6sen j6kedv1Ien, a 
találkozás örömével, izgalmá
val. 

A rendezvény hagyo
mányosan szakmai tájékoz
tatóval kezdődött, amit a Kft. 
igazgatója, Sándor János 
ismertetett. Ebbó1 megismer
hettük az üzem eredményeit, 
gondjait és terveit. Az igaz
gató megelégedéssel szólt 
arról, hogy egész évre van 
munkájuk és megrendelésük. 
Munkájuk nemzetközi pia
cokon is elf ogadott. 

A szakszervezeti tanács 
titkára, Németh Antal is 
köszöntötte a nyugdíjasokat, 
átadva dr. Márkus Imre 
VSZ-elnök üdvözletét. 
Tájékoztatójában a titkár 
megemlékezett a Vasutasok 
Szakszervezete születésének 
idén ünnepelt 100. évfor
dulójáról, a megtett ú t  
fontosabb eseményeiről. 
Megelégedéssel szólt az 
üzemmel kötött kollektív 
szerződés követelményeinek 
megvalósulásáról, a kialku
dott bérintézkedések végre
hajtásáról. 

Aggodalommal szólt az 
üzem és az üdülő jövőben 
tervezett kedvezőtlen sor
sáról, ami ellen erélyesen 
tiltakoztak, hisz az üdülőt 
jórészt a nyugdíjasok tár
sadalmi munkája hozta létre. 
Ezek után Pallos György, a 
VSZ Országos Nyugdíjas 
Szervezetének ügyvezető 
elnöke köszöntötte a nyugdí
j asokat, aki a vasutas 
nyugdíjas társadalom 
helyzetéről gondjairól 
érdekükben tett és tervezett 
közérdekű intézkedésekről 
szólt. A találkozón ott volt a 
Szolnok Városi Televízió, 

valamint a helyi és a fővárosi 
meghívott vendégek. 
Az ünnepi beszédeket 
követően finom ebédre 
hívták meg a sokaságot, 
miközben járműves amatőr 
művészek szórakoztatták, 
derítették jókedvre az amúgy 
is jó hangulatú nyugdíja
sokat. Az amatőr művészek 
közül többen különböző 
országos amatőr gálaműsorok 
díjazottjai, így Török Mihály, 
Farkas Rozália, Kispál 
Sándorné, Jandi Tamás és 
mások. A fülbemászó 
muzsika, és az andalító régi 
nóták a fiatalkori idézve 

sokakat együtténeklésre 
buzdítottak. Remek hangulat 
alakult ki a park egész 
területén. A legtöbb részt
vevő rendszeresen jár ezekre 
a találkozókra, Buru István 
nyugdíjas bognár például 14 
éve, hozzá hasonlóan Sályi 
Benjámin is nyugdíjba
vonulása óta. 

A találkozót, a tájékoz
tatókat, vendéglátást igen 
figyelmes gondoskodásnak 
tartották a járműves nyugdí
jasok, mert csakis ilyen alka
lomból talál-
kozhatnak volt 
munkatársa
ikkal baráta
ikkal. Garam
szegi Tiborné 
egykori daru
kezelő férjével 
(mindket ten  
volt járműve
sek) jön rend
szeresen, mint 
mondja, azért, 
hogy örüljenek 
volt munkatár-

saiknak, egymásnak. Úgy 
tűnik, minden asztalnál ezt 
teszik mások 1s. 
Garamszeginé 22 ev1g 
vezette a magasban futó 
daruját és mint tréfásan 
mondja, mindenkit lenéztem 
onnan fentró1. 

A soktagú járműs nyugdí
jas család jó hangulatú 
szabadtéri összejövetelét az 
időjárás is kegyeibe fogadta. 
Reméljük így lesz ez még 
sok-sok éven át. 

Heged1Is Károly 

Beszéljünk érthetőbben! 
A köznyelvben folyamatosan új szavak, sz6összetételek jelennek meg és 

ttfnnek el. A társadalmi-gazdasági változások egyik velejár6ja ez. 
Mindannyian tudjuk: a nyelvújulásnak vannak vadhajtásai is, amelyeket 

az arra hivatottak nyesegetnek a tv, rádi6 nyilvánossága eliftt, kisebb
nagyobb sikerrel. 

Kollégáim felvetésein és saját tapasztal.ataimon felbuzdulva kezdtem el az 
említett jelenséget megfigyelni munkahelyünkön, a vasúton. Ez a több szem
pontb61 különleges vállalat magában hordozza a kfvüláll6 számára sokszor 

, megfejthetetlen szakmanyelv kialakulásának lehetifségét. Ugyanakkor az 
ut6bbi iddben egyre több olyan idegen sz6, kifejezés honosodott meg külön
bözif formában, melyek használata nem mindig indokolt. Sokak számára 
nem indok, hogy némely elifad6, szerzif hangzatos vagy annak tf!n(f kife
jezésekkel 6hajtja „mtfvét" többnek feltüntetni, mondanival6ját a 
kétértelmt1ség j6tékony homályába elrejteni. Holott egy sz6beli, frásbeli stb. 
közlésnek ismeretek átadása a célja. 

Figyelemfelkeltésül néhány divatos kifejezés, sz6kapcsolat (ezek egy 
részénél szerencsésebb lenne egyszert1bb, érthetdbb, magyarosabb változa
tokat alkalmazni): prioritás (elsdbbség); racionalizálás (egyszertfsítés, éssze
rtfsítés); büdzsé (költségvetés); divízi6 (hadosztály, osztály); diszpozíci6 
(rendelkezés, intézkedés, utasítás); kompetencia (illetékesség, jogosultság); 
dereguláci6 (szabályozatlan); manager (igazgat6, vezetd); managing 1 

(vezetifség, vezetés, irányítás, igazgatás); management (vezetifség, igaz
gat6ság); koncepci6 (elgondolás); racionalizálási koncepci6 (ésszert1sítési 
elgondolás); marketing (értékesítés, piacravitel); project (beruházás 
program); struktúra (szerkezet, felépítés); regionális (területi, körzeti); 
centrum (központ). • 

Papp Zoltán, Szombathely, TB. titkár-helyettes 
- --- __________ _. 
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SZOLGÁLAíA 

Eszenyi László, 
a Debreceni Területi Bizottság 

titkára 
, , 

ACENTENARIUMROL 

A vasutasok nagy, 

egységes családját 

még gyermekként 

ismertem és szeret

tem meg a „Vasutas 

Otthonokban" meg

tarto tt szakszer

vezeti r endezvé
n yeken. Nagy ál

mom, hogy egyszer 

ismét egységes lesz 

a vasutas-szak

szervezet. A tag

sága még annál is nagyo b b  lesz, mint a 

mo s t  külön-külön is tevéken ykedő 

szervezetek összlétszáma. 

Szendrei Géza,7 
a Miskolci Területi Bizottság l 

titkára 

ACENTENÁRIUMRÓL 

A centenárium 
számomra első
sorban felelős
séget jelent. Ve
zéreljen mind

annyiunkat az 
elődök bölcses
sége, a fiatalok 
jövőt értő gon
dolkodásmódja, a 

nők ösztönös családösszetartó ereje, 
annak érdekében, hogy a vasutasok 
megőrizhessék munkahelyeiket, és 
keresetükből a mainál jobban meg 
tudjanak élni. 

STÁCIÓK 

Megtorlásul 
Vasutas. Ezt a mozgalom ellenségei is felmérték, ezért ismét cenzúra alá 

vonták az újságot. Mivel a lap népszertisége az üldözés ellenére sem 

csökkent, okt6ber 6-án a belügyminiszter a Magyar Vasutast betiltotta. 

A munkáshatalom megdöntését követően sok vasutast fosztottak meg kenye
rét&, kényszerítettek bujdosásra, emigráci6ba, vetettek rabságba, ftéltek 
halálra. A Tanácsköztársaság alatti magatartásáért 1600-1800 vasutas került 
előzetes letart6ztatásba. Több mint 400 elftéltre 900 évi börtönbüntetést 
szabtak ki. A megtorl6k nem elégedtek meg az egyének számonkérésével, a 
munkásmozgalom megsemmisftésére törekedtek. A kereskedelemügyi min
iszter - a vasutasszövetség ellen indított vizsgálat részeként - szeptember 
9-én felfüggesztette annak tevékenységét. 1920. július 29-én a Teleki
kormány kereskedelemügyi minisztere - egyértelmt!en politikai indfttatás
b61- feloszlatta a Magyarországi Vasutasok Szövetségét. 

Az MVSZ feloszlatása után még a korábbinál is fontosabbá vált a Magyar 

A legális vasutas-szakszervezet sorsát végképp megpecsételte az 1921. 

december 21-i Betblen-Peyer-paktum, amely kimondta: ,,A föloszlatott 

vagy fölfüggesztett szakszervezetek közül a közalkalmazottak, vasutasok és 

postások szakszervezetei vissza nem állfthat6k." A szervezkedést& megfosz

tott vasutasok a következő években különböző szakmai szakszervezetekben 

és a szociáldemokrata pártszervezetekben őrizték a folytatás reményét. A H. 

világháború alatt a vasutasok a vasasszakszervezet keretében, a közüzemi 

csoportban szervezkedtek. Az önál16 vasutas-szakszervezet hiánya, ter

mészetesen, visszahatott, negatf van befolyásolta a vasutasság anyagi és tár

sadalmi helyzetét. 
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VETERÁN REPÜLŐGÉPEK 

A MÁV-JUBILEUM JEGYÉBEN 

Nemzetközi vitorlás találkozó 
A MÁV RESE és a Csepel AC augusztus 6-15. között a Farkashegyi sportrepülőtéren rendezte meg a 24. Nemzetközi 
Vitorlázórepülő Oldtimer Rallyt, melyre (1983 és 1989 után) immár harmadszor került sor Magyarországon. Ezzel hazánk „csúcs
tartó" lett, mivel a Vintage Glider Club negyedszázados történetében eddig csak mi kaptuk meg háromszor a rendezés jogát. 

Ezúttal az adott apropót a verseny magyarországi megrendezéséhez, hogy a millecentenáriumi ünnepségek mellett a MÁV is 
most emlékezik meg 150 éves fennállásáról. Az ötven-hatvan éves (sőt még régibb) vitorlázó-repülőgéptípusok hagyományos 
seregszemléjére több mint tíz országból 31 veterán repülőszerkezetet hoztak tulajdonosaik. A magyar „színeket" a Vöcsök, a 
Cimbora és a Futár, a Gerle-13 magyar és a Po-2 orosz gyártású motoros repülőgépek képviselték. 

Legtöbben, tizenhárom vitorlázó és egy motoros repülőgéppel Németországból érkeztek, míg legmesszebbró1 az Amerikai 
Egyesült Államokból a WLM-2 gép érkezett. A többnyire napos időjárásnak köszönhetően a résztvevők több mint félezer felszál

lásból háromszáz órát töltöttek a levegő
ben. A leghosszabb időt a német Heins 
Rüdiger repülte, miután Olimpia Meise 
gépével több mint hal órát volt a magas
ban. A legszebben restaurált repülőgép 
díját a szintén német Peter Ocker pilóta 
DFS Weiche famadara érdemelte ki. 

A remek hangulatú másfél hetes ren
dezvény (melynek támogatásából a MÁV 
is részt vállall) végén Christopher Wills, 
a nemzetközi szervezet elnöke meleg 
szavakkal méltatta a h ázigazdák 
vendégszeretetét, példamutató munkáját, 
a legaktívabb közremCíködőknek jutal
makat adott át. Zárszavában kiemelte: a 
magyarokat szintén nagy szeretettel 
várják a jövő évi, Franciaországban son-a 
kerülő 25. VGC találkozón. 

-----------�------� ......... 

Büki Péter 
Fotó: Hemmert László 

VASUTAS KULTÚRA 

Gyermekrajzok a 
vasútállomáson 

A Bódva-völgyi vasút 100. évfordulójára a miskolci Vasutasok 
Vörösmarty Mtíveló dési Háza és az edelényi Városi 
Rendezvények Háza és Könyvtára közös gyermekrajzi pályázatot 
hirdetett, amelyre 30 iskolából 498 pályamtí érkezett. 

A méret és a technika szabadon választható volt, ezért a 
legkülönfélébb alkotások kerültek a zsCíri elé. Voltak, akik szemé
lyes élményeiket foglalták rajzba, mások a régmúlt, a jelen és a 
jövő mozdonyait választották témának. A két rajztanárnak és 
Mezey István grafikusművésznek, a zsűri elnökének nem volt 
könny(í dolga, hogy eldöntse: a sok színvonalas alkotás közül 
mely munkák a legjobbak. Végül mégis kialakult a sorrend: 

Az óvodások és az I., valamint a II. osztályosok kategóriájában 
I. helyezett Andróczi Líszló (II. osztályos) �agykanizsáról, II. 
helyezett Váczi Kata (6 éves) Simontornyáról, III. helyezett Ád,ím 
Sándor (II. osztályos) Berettyóújfaluról. A Ill. és IV. osztályosok 
kategóriájában I. helyezett Pummer Gabriella (IV. osztályos) 
Debrecenből, II. helyezett Golovics Zsolt (III. osztályos) 
Miskolcról, III. helyezett Mazúr Gábor (IV. osztályos) Szikszóról. 

Az V-VIII. osztályos kategóriában 1. helyezett Horváth Norb ert 
(VI. osztályos) Edelényből, II. helyezett Dígner Zsuzsa (VI. osztá
lyos) Soltszentimréről, Ill. helyezett Bárczi Péter (VI. osztályos) 
Jászberényből. A díjakat augusztus 24-én, szombaton Laki 
Lukács László, a Rendezvények Háza igazgatója adta át az 
edelényi vasútállomáson. 

(A pályaművekből válogatott kiállítás anyaga Edelény után 
Miskolcon is látható lesz.) 

� kiáJJítások 
„Álom az államban" ,,A 150 éves vasút a magyar 
mtivelódéstörténetben" címmel nagysikertí vasúttörténeti 
kiállítást rendezett a szegedi üzletigazgatóság az elmúlt 
hónapban, amelyet Szegeden, a megyeház előcsarnokában 
dr. Magos György kereskedelmi vezérigazgató-helyettes 
nyitott meg. 

A kiállításra magyar vasúti közlekedés és az újabbkori 
magyar mtivelódéstörténet másf élszáz éves együttélésének 
és egymásra hatásának néhány főbb metszetét mutatja be 
az irodalom, a politika, a reklám, a filmmtivészet, a 
képzómtívészet és a fot6m1Ivészet tükrében. Erre utaltak a 
bemutatott tárgyak is, amelyek között a vasúti 
munkavégzés jellegzetes eszközei, százéves személyi 
okmányok, utasítások, vasúti egyenruhák, szolgálati 
jelvények éppúgy megtalálhatók voltak, mint vasúti 
képeslapok, plakátok, archív és napjaink fotói, vasúttal 
kapcsolatos könyvek, irodaberendezések, vagy a vasútról 
szóló filmek fotói. A kiállításon szerepeltek a vasútmodel
lez6k is, akik a mtíködó terepasztalukon, a száguldó mini 
vonataikkal f6leg a gyermekek körében arattak nagy 
sikert. 

A másik szegedi kiállítás színhelye a MÁV Diákotthon 
volt, ahol a 46. vasutasnapi ünnepség idején Cs. Fodor 
József, a szegedi vasutas képzómtivészeti kör tagja 
mutatta be a vasúti munkahelyekr61, az állomásokról 
festett képeit. 

G.J. 
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SZOLGÁLA1A 

dr. lmrédy Gyuláné, 

a Központi Hivatalok és 

1 ntézmények I ntézóbizottsági 

titkára 

, , 

ACENTENARIUMROL 

Egy évforduló 
többnyire szám
vetés is. Több
szörösen igaz ez 
akkor, amikor egy 
szakszervezet üli a 
s z ü l e t és n a p j át .  
Politikai rendsze
rek, kormányok vál
tozhatnak, de a 
munkavállalói ér
dekképviselet tartal
ma ugyanaz marad. 
Az eddig elért 

sikerek erőt adnak a jobbítás érdekében 
folytatandó további küzdelmeinkhez. 

Bánszegi József, 

az Anyaggazdálkodási 

Intézőbizottság titkára 

, , 

A CENTENARIUMROL 

A 1 00 évből kettő 
híján 40 esztendeje 
vagyok tagja ennek 
a nagymúltú szer
vezetnek. Ennyi idő 
alatt személyesen is 
megtapasztalhattam 
a több tízezer tagot 
számláló érdek-
védelmi közösség 

erejét. úgy gondolom, ma is szükség van 
erre az erőre, mert az egyre kiszolgáltatot
tabbá váló vasutasok egyedüli mentsvára , 
lehet az összefogás. 

STÁCIÓK 

A közelmúlt 
A vasutasok szakszervezeti mozgalmát az6ta - bár több évtizedig nem 

minden politikai hatás nélkül -, de 1990 6ta mindenképpen az önkéntes 
és szabad egyesülési jog alapján függetlenül jeleníti meg az egyik legnépe
sebb érdekvédelmi szervezet: a Vasutasok Szakszervezete. 

1948-ban a Szakszervezeti Tanács kezdeményezte egy egységes, 
valamenynyi közlekedési szakmát tömörft6 szakszervezet felállftását. Az 
elgondolás azonban csak részben val6sult meg. Egyrészt az érintett szak

szervezetek tiltakozása miatt, másrészt, feltehet6en, a politikai hatalmat 
gyakorl6k féltek egy túlontúl nagy er6t felmutatni képes szakszervezet 
megalakulását61. A beindított szervezeti átalakulás hatására azonban a 
rokonszakmák összevonásával létrejött a Közl.ekedési és Szállft6munkások 
Szakszervezete, amely a repülési, közúti dolgoz6kon kívül magába foglalta a 
haj6sokat is. Ettdl kezdve, a Szakszervezeti Tanács határozata értelmében, 
vasutas-munkavállal6k érdekeit a Vasutasok Szakszervezete képviselte. 

A pártállam lebomlásának részeként egymás után születtek meg a 
demokratikus állam mtrködéséhez nélkülözhetetlen jogszabályok, köztük az 
egyesülésrol sz616 törvény. Az egyesülési jog szabályozása nem elsősorban a 
formai jegyek miatt jelentett gyökeres változást a szakszervezetek életében, 
hanem lehet6vé tette, hogy az eredeti alapelv érvényesüljön ismét: a 
munkavállal6k önként, szabad akaratukb61 hozhatják létre érdekvédelmi 
egyesületeiket, a szakszervezeteket. A Vasutasok Szakszervezete 1990. 
május 28-29-én megtartott XII. kongresszusán alkotta meg önáll6 alap
szabályát. A megújulási elvárásoknak megfelel6en, a VSZ testületeinek 
összetétele és felépftése a tagok akaratát fejezte ki. 









1996. OKTÓBER, ELSŐ SZÁM MAGYAR VASUTAS 

DÍSZÜNNEPSÉG A THÁLIA SZÍNHÁZBAN 

Az összetartozás ünnepe 
A Magyar Vasutas szakszervezeti mozgalom tiszteletére rendezett díszünnepségen sok száz vendég zsúfolásig megtöltötte 
a Thália színház széksorait. Az elnökségben többek között helyet foglalt Lotz Károly, a kö�lekedési tárca vezetóje, Sándor 
Lászl6, az MSZOSZ elnöke, Gyurkovits Sándor, a KRVM államtitkára, Rig6 Zoltán, a MA V Rt. vezérigazgatója. Ott volt 
még az ünnepségen a görög, a jugoszláv, a lengyel, a norvég, az osztrák, a szerb, a szlovák, és az ukrán vasutas-szakszer
vezet delegációja. 

Dr. Má1*us Imre, a VSZ elnöke ün
nepi köszöntőjében a vasutasszo
lidaritásról, az összetartozásról beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy ez hozta létre az 
első önsegélyező egyesületeket. 1896. 
szeptember 20-án, ilyen szervezkedés 
nyomán létrejött az első önálló vasutas
szakszervezet, amely évtizedes kitar
tó munka után vált a hatalom által is 
elismert mozgalommá. Folyamatosan 
történtek kísérletek a szervezet meg
osztására, de az idő bebizonyította, 
hogy a hathatós érdekvédelemet min
dig csak az egységes szakszervezet te
remtheti meg. A vasutas szakszerve
zeti mozgalom annak köszönheti fenn
maradását, hogy a változásoknak elé
be tudott menni, és az ősöktó1 merí
tett példát a harchoz. 

,,Ma ünneplünk. Nem akarunk ün
neprontók lenni, de szólnunk kell 
helyzetiinkró1 is. Soha ilyen rossz nem 
volt nyugdíjasnak lenni, mint most!" 
-mondta őriási sikerrel fogadott be
szédében Feleky Pál, a VSZ Országos 
Szervefetének elnöke. Majd így foly
tatta: Ugy véljük, hogy mi, idős embe
rek-főleg a 70 éven felüliek-már 
nem sok jót várhatunk hátralévő éle
tünkben. Be kell vallanunk, nem ilyen 
nyugdíjas korra számítottunk. 

A rendszerváltás legnagyobb vesz
tesei vagyunk! Az általunk létrehozott 
szakszervezeti vagyon fölött mások 
osztozkodtak. Kiérdemelt nyugdíjun
kat nem élvezhetjük. Szociális vívmá
nyainkat kíméletlenül eltörölték. Saj
nos, nem élhetünk gondtalan, nyugodt 
öregkort. 

Mi pedig elmondhatjuk, hogy rend
kívül nehéz életkörülmények között
áldozatokat hozva - megtettük a ma
gunkét. Nem éltünk hiába. 

Lotz Károly miniszter hozzászólásá
ban először megemlékezett a 100 év
vel ezelőtti napról, és méltatta az ak
ko1i kezdeményezők bátorságát. Fon
tosnak ta1totla, hogy jelen helyzetben 
is előre tekintsen a vasutasság; mivel 
olyan megújulás előtt áll a MA V Rt., 
amelynek illeszkednie kell az európai 
változásokhoz. Az európai miniszterek 

konferenciája megerősítette a hitet, 
hogy egy szép, de nehéz időszak előtt 
áll a vasút. Meggyőződésének adott 
hangot, hogy a következő évszázad a 
vasút százada lesz. A fenntartható nö
vekedés csak a vasút segítségével va
lósítható meg, és ez irányban már tör
téntek is bíztató lépések. Lotz Károly 
méltatta a hároméves megállapodás 
jelentőségét, majd kijelentette: ezt a 
szerződést a kormánynak is be kell 
tattania. (A résztvevők e megjegyzést 
rövid tapssal jutalmazták!) Végezetül 
a miniszter reményét fejezte ki, hogy 
a vasutasok összefogása megteremti 
jövő század modern vasútját. 

A Magyar Szakszervezetek Országos 

szemben olyan szakszervezet előtt cíll 
még száz év, amelyik az erő és meg
bízhatóság talaján áll. 

A 100 éves Vasutasok Szakszerve
zetét Rigó Zoltán vezérigazgató üdvö
zölte, majd párhuzamot vont a vasút 
150 éves fennállása és a szakszerve
zet centenáriuma között. A vezérigaz
gató szerint a száz év bizonyság lehet 
arra, hogy a MÁV nem „második had
sereg", nem arctalan tömeg, hanem 
felelősen gondolkodó munkavállalók 
közössége. Kijelentette, hogy a VSZ 
sohasem a MÁV vezetŐI ellen lépett 
fel egy-egy demonstráció alkalmával, 
hanem a vasútért. A rendszerváltás 
újabb kihívást jelentett a szerv�zetnek, 

Feleky Pál átveszi a Baross Gábor Díjat 

mivel a megrende
lések elmaradása 
miatt bekövetkező 
gazdasági vissza
esés mellett meg 
kelleti küzdeni a 
megjelenő új szak
szervezetekkel is. 
Az elmúlt nehéz 
időszak után bízni 
kell abban, hogy a 
s z a k s z e r v e z e t i  
munkakapcsolat 
átalakítása után, 
illetve a 3 éves 
megállapodási kö
vetően a vasút nö
vekedése pályára 
állítható. 

Az ünnepi be-

Szövetségének elnöke, Sándor László 
bevezetőjében arról szólt, hogy száz év 
tapasztalatával a háta mögött egy szer
vezet csak sikeres lehet. Az ünnepi kö
zönség előtt tiszteletét fejezte ki vala
mennyi ágazati szakszervezet nevében. 
Fontosnak tattotta, ·hogy a kiszolgál
tatott vasutas-társadalom az elmúlt 
száz év során mindig megmutatta a szo
lidaritás erejét. Ez példát adhat azon 
munkavállalóknak, akik egyre jobban 
elbizonytalanodtak: ,,Csak a megbíz
ható, erős szervezet lehet képes sike
rekre." Kevés ma már a nagyszájúság, 
a hőzöngés, az erőfitogtatás, ezzel 

szédek elhangzása 
után Gyurkovics Sándor államtitkár 
Baross Gábor-díjat adott át . Feleky 
Pálnak, valamint a közlekedésé1t ér
demrendet Gyócsi Jenőnek, a VSZ 
egykori elnökének. Márkus Imre a 
VSZ elnöke három alapszervezetet di
csérő oklevélben részesített. húsz tiszt
ségviselőnek és tagnak aranyjelvényt 
adott át. 

(Anyagtorlódás miatt a kitüntetett 
alapszervezetek nevét, valamint a ki
tüntetett tisztségviselők névsorát a 
következő lapszámunkban jelentetjük 
meg.) 

_, N _, ;, 

TISZTSEGVISELOK A CENTENARIUMROL 

Pálmai Attila, 
a miskolci Távközlési-, Erősáramú 

és Biztosítóberendezési Főnökség 
lakatosa 

,, ... Tisztelettel ta1tozunk azoknak a 
személyeknek, akik létrehozták ezt a 
szervezetet, és a mai napig életben tar
tották azt. A mai szigorodó gazdálko
dási rendszerben többszörösen meg
nőtt a szakszervezetek szerepe, mivel 
a megszo1itások többnyire az egysze
rű munkavállalók kárára történnek. 
Olyan aktív szakszervezeti vezetók, 
tisztségviselók kellenek, akik a mi ér
dekeinket tartják első helyen a szemük 
előtt..." 

Tarczi Ferenc 
a pápai pályagazdálkodási 

főnökség szakszervezeti bizottságá
nak a titkára, 

,, ... Három esztendrje vagyok válasz
tott tisztségviselő. En inkább a közös 
jövőnkről beszélek: ahhoz, hogy szak
szervezetünk hosszú időre fennmarnd
jon, életképes maradjon, fontos a tag
ság érdekeinek fokozottabb védelme. 

Legyen résen a Vasutasok Sz8kszer
vezete, hogy az állam és a MÁV Rt. 
közötti szerződésnél ne kerii/jenek ki
szolgáltatott helyzetbe a vasutas-mun
kavállalók ... " 

Domján István, 
a székesfehérvári vontatási 

főnökség akkumuláto1javító műhely 
csopo1tvezetője, fóoizalmi 

,, ... 1970 óta veszek részt a Vasuta
sok Szakszervezete munkájában. 
1986-tól tisztségviseló1cént élem át a 
,,munkáltatói intézkedéseket" és tag
ságunk, a VSZ vezetősége támogatá
sával - oldva az átgondolatlan intéz
kedések keltette fesziiltségeket -
igyekszem érvényre juttatni munkatár
saim érdekeit. A kövr:tkcző 100 esz
tendő csak tígy kezdődhet, hogy a Vas
utasok Szakszervezete emberhez mél
tó megélhetést biztosít tagságának! ... " 

ÜDVÖZLET A MINISZTERELNÖKTŐL 

„Könnyebb, nyugalmasabb 
idoket kívánok ... " 

A megalakulásának 100. évfordulóját ünneplő 
Vasutasok Szakszervezete tagságának, 

Tisztelt ünneplő Szakszervezeti Tagsógl 
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Aligha vitatható, hogy az Önöké, a vasutasoké az egyik 
legnehezebb, legtöbb feszültséget hordozó szakma. Szzüntelen 
készenlétet, figyelmet, s valószínűleg soha meg nem fizetett 
odaadást Igényel. Gyermekeink mégis vasúttal Játszanak, s a 
mozdony, a vonat ma, a csodaautók és repülőgépek korában Is a 
városokat, országokat összekötő kapcsolat, a kltógul6 vílág jelképe. 

De az sem véletlen, hogy a vasutasoké az egyik legnagyobb 
múltú szakszervezet. Érdekeiket . az elmúlt száz esztendő során 
gyakran fél- vagy egészen katonai lrányítóssal szemben kellett 
védelmezni, érvényesíteni. Kemény küzdelmekben, nem egyszer 
életveszélyben. ' 

Mint miniszterelnök tutlom, l;logy ma sem részesülnek 
érdemeik szerinti anyagi elismerésben, mert Ilyen az ország helyzete. 
A Jobb élet- és munkakörülményekért folytatott küzdelmelk során 
tanúsított higgadtságért és következetességért azonban akkor is 
becsültem Önöket, amikor a ml kormányunknak kellett azt 
mondani. hogy nem adhatunk többet, mert nincs miből adnunk. 

Szakszervezetük megalakulásának szózadlk évfordulóján 
nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, s bízva a vasút jövőjében a 
korábbi évtlzedeknél könnyebb, nyugalmasabb Időket kívánok 
mindannyiuknak. 

Budapest, 1996 szeptember 18. 

Pillanatképek a díszelóadáshól 
Sokáig emlékezetes marad az a produkció amellyel a fellépő művészek köszön
tötték a centenáriumát ünneplő vasutas szakszervezeti mozgalmat. Felvételeink 
a díszelőadáson készültek. 
Pro musica zenekar 

A Vasutas Zeneiskolában 1990-ben alakult meg az ott tanító tanárokból, ba
rátaikból, valamint növendékeikbó1. Nagy sikerrel lépnek fel az ország külön
böző pontjain, ahol minden koncertjükre a belépés díjtalan. Az együttes a Vas
utas Országos Közművelődési Egyesület (VOKE) és a Vasutas Zeneiskola tá
mogatásával működik. A zenekar vezetője: Nagy Norbert karnagy. 

Fame 

A Vasutas Zeneiskola musical zenei stúdió, eddig egyedülálló módon a nyá
ron mutatta be a FAME (Hírnév) című musicaljét a Thália Színházban. 

Pécsi Vasutas Koncert- Fúvószenekar 

Az együttes a magyar fúvószenekarok első vonalához tarozik, s ma már euró
pai hírű együttes. A zenekart vezényelte Ni:;umayer Károly karnagy. 

Törekvés Táncegyüttes 
Mindig is a magyar népi táncművészet élenjáró tolmácsolói közé tartoztak. A 

nívódíjjal, aranyminősítéssel többszörösen kitüntetett együttes három alkalom
mal nyerte el a kiváló együttes címet. 
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Ma értük, holnap értünk . . .  
A VSZ Gépészeti lntéwbizottsága 
titkárával, Pszota Árpáddal a 
tíz6ra-ötperces lntercityvel indu
lunk Debrecenbe a Nyugatiból. Az 
utolsó els6osztályú kocsiban sze
rencsére általában nincsenek túl 
sokan, így nyugodtan „k.itárgyal
hattuk" a szakszolgálat gondjait
bajait. Árpád, aki mellett kilenc
venkett6Ml két esztend6n át a GIB 
titkárhelyettese lehettem, nagy 
paksamétát tett elém. A két és fél 
órás út szinte elrepült, mire a vé
gére értünk mindannak, ami má
justól történt a gépészek házatáján. 

- A  MÁV szándékait ta11alma
zó i ratokból k iderü l t :  a 
,,kácftésítés" a legújabb jelszó. 
Vagy inkább fcd<inév az t'1jabh lét
számcsökkentési akciókra'? A vas
utasok évek 6ta együtt élnek a hi
zonytalans,íggal, dc a gépészctnél 
a kialakult mostani helyzet csak 
az egykori vonalbezánísokkal ha
sonlítható össze. Az új koncepció 
nem csak egy-egy tevékenységre 
- mini korábban a kocsilisztít,ísra 
-, hanem egész fűtél'házak tevé-
kenységére lenne végzetes. Mit 
telit'/ ilyen est"lben a GIB? 

- A vontatási dolgozókat a 
mark.ínsabh érdekvédelem ková
csolta össze - osztja meg velem 
gondolatai Árpád. - Kilencven
egyben pár nap alatt löhh mint tíz
ezer aláínís összegyt1j tésével nem 
csak magunknak. hanem a mun
káltatónak is bebizonyítottuk, hogy 
a tagok képesek megvédeni érde
keiket. Akkor néhány százalékos 
bérfcj lesztés-különbözetről volt 
szó, ma a munkahelyeink megvé
déséró1. Bízom benne, hogy ma is 
hasonló összefogással tudunk eny
híteni a r,ínk rótt terheken. 

Restellem. de eddig még c-;;ak 
vonatablakból híttam a debreceni 
fűtó1uízat, amely akkor tt1nik fel 
egy pillanatra, amikor a rnnatsze
mél yzet' a második legnagyobb 
magyar városba készülcikct tájé
koztatja: ,,Ilamarosan Debrecen
be érkezünk". 

Mentségemre szolg,íl, hogy amíg 
a legtöbb vasúti csom6ponton a 
vontatási telep az állonuíssal szem
ben vagy annak a közelében talál
ható. a debrec-eni nwgközdítiíleg 
két kilométem, fekszik. \z állo
máson Németh Tibor, az SZB el
nöke vár dnk Trabantjával. ,,Ők 
ketlen" segítenek leküzdeni -
nem annyira a távolságot, inkább 
-a bennünkd szorító időt, hiszen 
péntek délután egy óra rnn. Siet
nünk kclL ha tahílkozni akanmk 
a mú11clyesekkel. A féínökség kép
letes kapujában SZ11hó Sándorszb
titkár kissé türehnell('nül vár ránk. 
Joggal. Amíg az irodájába érünkr 
h,írom kollégáját is bemutatja. Le
tesszük a tásLínkat, c-sak a mag
nót és a fényépeziigépet viszem 
magammal. 

A mozclony1mihclyhe igyekez,·e 
néhány képet készítek a felsora
koztatott jánm'ívekről. (Ki tudna 
ennek ellenállni'?) Látom Sándor 
elégedettségét, amikor megjegy
zem: a takaros ftitó11ázak közé tar
tozik a debreceni. Pedig ezt nem a 
kötelező udvariasság mondatta ve
lem. A világon mindenhol meglát
szik, hogy az ottaniak - vezetők 
és beosztottak - mennyire érzik 
magukénak környezetüket. 

A mtíhelybcn sona üdvözöljük 
egymást a kol légákkal . füír
mennyire nem szeretem, az első ta
lálkozás törvényszert1en kissé az 
előítéleteké. A kézfogásokból ne
kem is annyi jut, amit általában az 
igazgatósághelick érezhetnek. Be
térünk a műhelyfőnök irodájába, 
ahol Árpit az október eleji hé1foj
lesztésró1 kérdezik. Mint mindig, 
most is a legjobb tudása szerint vá
laszol. 

A műhely végén bekapcsolom a 
magnót. 

- Állandóak a változások, és 
ez mindenkit bizonytalanságban 
tart. Legutóbb a püspök-

,. 
.. 

lac.hínyiakat c-s,1tolták hozz,ínk .  
Jobb munkaköriilim:nyek köz(> jöt
tek ugyan, dc annak, aki megszok
ta, hogy helyben rnn a munkahe
lye, a bejárás komoly sérelmet je
lent. Tegnap a vontatási fiinök 
összehívta a munkásokat, hogy be
jelentse a I fg/cgcs vezet<ii felál
lást. Halnír azt beszélik, még ezen 
is még ,,csiszolni" fognak. A több
séget azonban a jánnííjavít6hoz 
csatolás veszélye foglalkoztatja 
leinkább - tájékoztat pár szóval 
Szabó Sándor. 

l\legtekintjük a nemrégiben fel
újított padló alatti kcrékcsztergát, 
majd visszafelé bcfonlulunk az 
egyik segédrmihelybe. A házigaz
dánk bemutat a bent serénykedők
nek, majd a felszólításáhól cgyér
telmt1vé válik eliitlL:m, hogy eljött 
a párbeszéd ideje. Én c-sak figyel
ni jöllem, a VSZ ih-titkárát viszont 
nem kell sokáig no,;zogatni. Né
luíny szórni v,ízolja az eddigi tár
gyalások eredményeit, majd r.ítú
Gépészt'li Fffosztály l,:gújahh ja
vaslatára: 

- A  l\l!\ V Rt., ahol csak lehet, 
a jám1t1javító kft.-kbe kívánja vin
ni a teherkocsi-javítás nagy részét. 
Ez háromszázhuszonhét ko
csilakatost érint. Az intézkedés 

elleni tiltakozás nem csak az itte
niek védelme miatt elkc1ülhetet
.len, hanem fél<i, hogy ha ezt a 
munkáltató most „csont nélkül" 
megteheti, sokan m,ísok is erre a 
sorsra juthatnak. A GIB szerint az 
intézkedés célja csak a létszámle
építés lehet, ami ellen tiltakozni 
kell akkor, amikor külföldről há
romezer vagont bérel a MÁV, mi
közben saját kocsijait javítatlanul 
félreállítja, amelyeket azt,ín leg
többször pár hét alatt pőrére 
fosztanak. 

Mire a tisztségviselő a vitaindí
tója végére ér, megtelik a mt1hely 
érdeklődó'lckel. A szíik helyen elő
ször a k íváncsiság. majd a 
tenniakarás hozza egyre közelebb 
egymáshoz a melósokat. Tennésze
tesen a helyszínen döntés nem szü
letik, me11 nem születhet, ennek 
szervezett keretei vannak, de az 
érintettek érezhet<icn felismerik: 
ma é11ük, holnap 611ünk kell össze
fogni. 

Az idő elszaladt, mennünk kell. 
Tegeződvti köszönünk el egymás
tól. A kézfogáshozjáró nyílt tckin
tetekbol kiolvasható, hog)' a ven
déglátók invitálása <Íszintc: ,,több
ször lenm� szükség hasonló be,:;zél
getésre". KSZ. 

Vélemények az átszervezésekről 
Izsák Csaha, a Nagykanizsai 

Vontatási Főniikség szL-titká
ra szerint a kocsijavítás végle
ges átadása a jármffjavító kft.-k 
részére azért sem fogadható el, 
mett be nem mutatott és bizony
talan gazdasági terheket róhat 
a késóbbiekbcn a vasúttársa
ságra. Felvetőd i k  a k{-rdés: 
azokban a térségekben, ahol 
nincs jármffjavító kft. ,  dc olt je
lenleg is folyik kocsi javítás, mi  
lesz az intézkedés eredménye? 
M i vel erre a mai napig sem 
kaptak választ, egyé1telműen 
bebizonyosodott, hüh'Y az intéz
kedéssorozat pusztán a létszám 
leépíti:sét célozz11, méghozzá a 
„hároméves" meg,í.llapodáson 
túli méttékben. Az ilyen jelen
ségekkel szemben egy szak
szervezetnek minden rendelke
zésére álló, törvényes eszköz
zel a munkavállalók érdekeit 
kell védenie. 

Izsák Csaba 

T6th György 

- Az elmúlt öt év létszám
és költséggazdálkodási munká
ját tette semmissé a munkálta
tó drasztikus intézkedésterve
zete - fejtette ki véleményét 
Tóth György, a Szolnoki Von
tatási Főnökség szb-titkára. -
Eddig mindent teljesítettünk, 
amit központilag meghatároztak 
költségekben és létszámban. A 
most előterjesztett tervek azon
ban szinte elviselhetetlen ter

heket rónak Szolnokra és tér
ségére, amely az elmúlt évek
ben amúgyis sokat veszített 
n i m buszából .  Nem átszer
vezésekre lenne szükség, ha
nem a munka megszervezésé
re. A vasút még ma sem piac
orientált. Gyakran tapasztaljuk: 
ha van mi t  szál l ítan i ,  akkor 
nincs mivel, ha van mind a ket
tő, akkor nincs a szerelvény elé 
mozdony. Ha végre elindul egy 
vonat, akkor - mire célbaér-, 
az árut vagy megdézsmálják, 
vagy megsérül. Biztonságosan 
és pontosan kellene szállítani , 
nem pedig tovább csonkítani a 
vasút testét. 

Mi történt eddig? 
A VSZ Gépészeti lntéz6bizottsága Titkári Tanácsa október (amely valamennyi vontatási és kocsiszolgálati 
f6'nökség VSZ-alapszervezete titkárainak testülete) a kocsijavító m1Ihelyek végleges gazdasági társasá
gokba vitelét "példaértékr1 intézkedéstervezetnek" min6sítette, amely végrehajtása ellen azért kell ha
tározottan fellépni, mert a jöv6ben mintaként szolgálhat a szakszolgálat többi ágának átszervezéséhez. A 
GIT ezért dr. Márkus Imre javaslatára és közremdköclésével tárgyalásokat keweményezett a MÁV Rt. 
vezérigazgatójával. A testület a �gyalások sikertelensége esetére kilátásba helye�e, hogy kewemé
nyezni fogja, a VSZ választmányánál mondja fel a „hároméves " megállapodást. Osszeállításunkban 
nyilvánosságra hozzuk az el6'zményeket. 

1996. május 10. 
A Vasutasok Szakszervezete Gépészeti Intéző

bizottsága (VSZ GIB) kifogást emelt a MÁV Rt. 
gépészeti igazgatójánál, mert 1996. április 26-án 
a reprezentatív szakszervezetek előzetes vélemé
nyezési jogának gyako1lása nélkül írásban rendel
kezett a szakszolgálat átszervezésh61. A GIB til
takozott a munkavállalók munkaviszonyát érintő 
minden olyan lépés ellen, amely kizárólag a lét
szám egyoldalú csökkentését célozza. 

Június 18. 
A GIB újabb kifogás benyújtására kényszerült, 

ugyanis a gépészeti igazgató megszegte ígéretét. A 
korábbi vétó hatására tett írásos nyi latkozata sze
rint ugyanis a vontatási és kocsiszolgálati főnök
ségek dolgozóit érintő intézkedéseket nem függesz-
tette fel az egyeztetések befejezéséig. 

Június 24. 
A reprezentatív szakszervezetek részvételével 

egyeztető tárgyalást tartanak a gépészeti főosztály 
1996. évi átszervezéséről készült Gy. 82./98/ 
1996.GFC. számú tervezetró1. A tárgyalás meg
egyezés nélkül ért véget, mert VSZ Gépészeti In
tézőbizottsága vitatta az 1 06545/1995/10. számú 
- a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek 
között létrejött - megállapodás 2. pontját. A GIB 
értelmezése szerint az idén végrehajtható rendes 
felmondások száma a végrehajtó szolgálati helye
ken nem lehet több az 1995. évi mértéknél. 

Július 5. 
A GIB által június 25-én kezdeményezett, az 

1996-ban végrehajtható rendes felmondások s�á
máról szóló megállapodás értelmezéséró1 a MA V 
Rt. Gépészeti Főosztályán megtartott kollektív 
munkaügyi ,,ita egyeztető tárgyaMsa eredményte
lenül végződött. (A GIB július 16-án az egyértel
mt1 értelmezés érdekében munkaügyi bírósághoz 
fordult.) 

Július 10. 
A Gépészeti Érdekegyeztető Tanács ülésén ,

a VSZ GIB korábban benyújtott vétója mentén -
megállapodás született a miskolci kocsijavítók, a 
szolnoki és szombathelyi mozdonyjavítók létszá
mából a szomszédos já1m(íjavító üzemekbe ideig
lenesen átkerülő munk111·álfalók kirendelésének 
feltételeirő l Ennek köszönhetően az érintett dol
gozók munkaszerződését átmenetileg úgy módosít
ják, hogy a bérezésben hátrányt nem szi;nvednek, 
valamint a k irendelés letelte után a M A  V Rt. két 
év foglalkoztatási biztonságot garantál a változást 
vállalók részére. A szakszolgálat átszervezésének 
további részleteiró1 a felek további tárgyalási kö
telezettséget vállaltak. 

Július 23. 
Újabb kifogás ,;zületett. A reprezentatív szak

szervezetek közül egyedül a Vasutasok Szakszer
vezete Gépészeti Tntézőbizollsága vétózta meg a Gy. 
73/45/1996.GF. számú utasítást, amelyben a gé
pészeti igazgató az átalakítási intézkedési prngram 
végrehajtásáról rendelkezett, illetve a részmegál
lapodásra hivatkozva megtévesztően a teljes ter
vezel egyeztetési:/ lezifrtnak tüntette fel. Ezen a 
napon látott napvilágot Rigó Zoltán vezérigazgató 
úr részére készült jelentés, amelyben a gépészeti 
főosztály az 1996. évi létszámcsökkentési felada
tok időszakos végrehajtásáról adott számot. Ebbó1 
a dokumentumból bizonyítottá válik, hogy az át
szervezések elsődleges célja „az idei évben meg
lévő erőteljes létszámcsökkentési elvárás " teljesí
tése. 

Július 30. 
A GIB és a Gépészeti Főosztály között újabb rész

megállapodás született a korábban benyújtott vétó 
alapján. A részmegállapodás a szakszolgálat 1996. 
évi intézkedési programjának részleges végrehaj
tásáról szólt. Ennek lényeges pontjai a követke
zők: 

- A kocsilisztítási átvétel mintavételes tech
nológiáját szeptember elsejétó1 Pécsett, Miskolcon 
és a Budapest Déli pályaudvaron kísérleti jelleg
gel vezetik be úgy , hogy az létszámot nem érint. A 
technológia kite1jesztéséró1 a főosztály a kísérleti 
időszak tapasztalatai alapján tesz a későbbiekben 
javaslatot. 

- Jövőre válik esedékessé a Spanyolországból 
vásárolt CAF típusú, nemzetközi forgalomban köz
lekedő személykocsik K3-es és K4-es javítása. A 
tervezet a javítások külső vállalkoz4sba adását cé
lozta. A GIB javaslata sze1int a MA V Rt.-n belül 
kell az javítás feltételeit megteremteni és ezzel 
újabb munkahelyeket teremteni. Az egyeztetés e 

tárgyban is folytatódik. 
- Ugyancsak nem zárult le véglegesen a ka

zánházak üzemeltetésének végleges társaságba 
viteléró1 született javaslat sem. A tevékenység bér
beadásáról kiírt tenderek eredményének ismere
tében újabb tárgyalásra ketül sor. A kazánházak
ban foglakoztatottak v,íllakozásba vitel§nek idő
pontját - a GIB közbenjárására - a MA V kitolta 
1997 júliusáig. 

- Hegyeshalom Vontatási Főnökségen az M 44-

es sornzatú mozdonyok igazgatósági szintií B vizs
gálataimik ;Ítcsoportosítását nem azonnal, hanem 
a helyi egyeztetés eredményétó1 függően egy
másfél éves átmeneti időszak után hajtják vi;gre. 

- 1997. január 1 -jét követően ismételten meg
vizsgálják, hogy mennyire indokolt Zafaegen,zeg 
és Tapolca Vont11tási Főnökségek kirendeltséggé 
alakítása. A két konkrét szolgálati helyen túl a fő
osztály decemben·e ígé1te, hogy kidolgozza az or
szágos vontatási telepi rendszer új koncepcióját. 

- Az állandó kocsi vizsgálati jelenlét nwgsziin
tetéséról tervezet készül, amelyet a felek a késó1i
biekben egyeztetnek. A munkáltatói javaslat még 
nem készült el ,  de ez az intézkedés előre látható
lag létszámcsökkentéssel nem jár, mi ndössze 
létszámátcsoportosításl jelent. 

- A dombóvári kocsijavító műhelyt a főosztály 
1996. j(miusában be kív,ínta zárni. Az egyezteté
sek eredményeként a javítóbázis felszámolására a 
munkáltató 1996. december 3 1 .  előtt nem tesz 
konkrét intézkedéseket. 

- A vontatási telepi háttérkapacitúsok tényle
ges igényekhez igazításáról nem született felső szin
tt1 döntés, arról az érintett vontatási főnökségeken 
kell egyeztetést folytatni. 

Augusztus 8. 
A gépészeti szakszolgálat 1996. évi intézkedési 

tervében foglaltakon kívül a munkáltató az újabb 
kocsijavító miíhelyek társaságba viteláe készített 
írásos javaslatát bemutatta a reprezentatív szak
szervezeteknek. Ebben a már említett (Miskolc, 
Szolnok, Szombathely) jármffjavítói foglakoztatá
sokkal együtt a Tisza vas Kft.-hez a füzesabonyi, a 
MÁV Szolnoki Jármffjavítóhoz a békéscsabai, a 
Vasjám1t1 Kft.-hez pedig a celldömölki kocsijavító 
műhelyek tevékenységét kívánják véglegesen IÍt
csoportosítani. A tervekró1 augusztu 14-én egyez
tetés helyett tiíjékozlatót tartott a főosztály. 

Augusztus 15. 
A Vasutasok Szakszervezete Gépészeti Intéző

bizottsága levet intézett Rigó Zoltánhoz, a :Vli\ V 
vezérigazgatójához. 

,,Tisztdt Vezó-igazgató úr! 
A VSZ Gépészeti Intézó1Jizottsága nagy aggoda

lommal figyeli a gépészeti szakszolgálat jelenleg 
folyó átszervezését, amelynek keretében több 
hosszútávú, <le mégis ideiglenes intézkedést ter
veznek napjainkban. Ezek a döntések előre v<'lí
tik a teljes gépészeti szakszolgálat megszt1nésének 
rémképét. 

A vasút helyzetének ismeretében veszélyesnek 
és a kormányzati elvárásoknak megfelelés látszat
tevékenységnek ítéljük a munkahelyek és a tevé
kenységek gazdasági társaságba vitelének szám
hábo1úját. Ez a közgazdasági szembekötősdi nem 
indokolható akkor, amikor a vezetői döntések mö
gött emberek és családok megélhetése húzódik. 

A vasúti szállítás belső, speciális kiszolgáló 
rendszereinek felszámolása és külső cégek felé 
tö1ténő kiámsítása Uármffkarbantaitás, akkumu
látor, energiarendszer és TMK stb.) ideiglenesen 
és rövid távon megoldás lehet a pillanatnyi gazc\ac 
sági -gondokra, ugyanakkor hosszabb távon a MA V 
Rt. mííködésében többletkötséget okozhatnak.,. 

. . .  Már hosszú idő óta és még sokáig a vasút mt1-
ködése a munkavállalók lojalitásán múlik, nem 
volna szabad ezt a tőkét elherdálni. A napjainkra 
jellemző bérezés, infrastmkturális állapotok, irá
nyítás és szervezettség mellett az üzem csak a 
munkavállalók áldozatvállalása mellett tartható 
fenn, de tudomásul kell venni, hogy ez az áldozat
készség sem végtelen . . .  

. . .  A teherkocsi-javítás tervezett átszervezése 
(végleges átadása egyes jámiűjavító kft.-k részé
re), mint ahogy az a mellékelt térképen (amelyet 
olvasóink a M agyar Vasutas első oldalán találhat
nak - a szerk.) is látható hatalmas területeken 
nem biztosít megfelelő ellátást, emiatt a javítandó 
járműveket nagy távolságokon kell fuv1p-ozni. Ezt 
a ·  szállítási teljesítményt ki fogja a MA V Rt.-nek 
megtéríteni? . . .  ''. 

Összeállította: Karácsony Szilárd 









LÉGY A LEVESBEN 

Visszautasított rágalmak 
Sikeresen kezelt konfliktus - felhangokkal 

A Magyar Vasutas legutóbbi számában részletes áttekintést nyújtottunk a gépészeti szakszolgálatnál a nyár folyam történtekn11. 
Akkor még úgy látszott, hogy a munkáltatói javaslat, amely a teherkocsi-javítást véglegesen kft.-be vitte volna, olyannyira elfogad.:. 
hatatlan a VSZ Gépészeti lntézobizottsága (GIB) számára, hogy emiatt akár a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek között 
megkötött hároméves megállapodás is veszélybe kerülhet. A konfliktust azóta feloldotta egy megállapodás. A GIB-hez visszaérke
zett jelzések szerint ez az egyezség kivívta az érintett kocsilakatosok megelégedését. Akkor mégis honnan került a légy a levesbe? 

A VSZ Gépészeti Intézőbizottsága október másodikai ülésén elhangzott: a teherkocsi-javítás végleges kft..-be vitele a VSZ szá
mára azért elfogadhatatlan, mert az elgondolások gazdaságilag nem eléggé megalapozottak, a munkavállalók - a szakszervezeti 
tagok - számára pedig ez túlzott hátrányokat rejt magában. 

A korábban a gépészeti főosztállyal lefolytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, ami az érintett vontatási főnökségeken 
pattanásig feszítette� hangulatot. Egy nem kívánt konfliktus kirobbanását elkerülendő, dr. Márkus Imre VSZ-elnök közbenjárás
ára október 7-én a :\>1A V Rt. vezérigazgatója soron kívül fogadta a VSZ GIB tárgyaló-delegációját. Ezen az egyeztetésen fogalmazó
dott meg az a keretmegállapodás, amelynek köszönhetően másnap megszületett a többi reprezentatív szakszervezet jelenlétében 
egy részletes szerződés. 

ÁRA: 20Ft 

Rákosrendező- Ferencváros és 
Szolnok után - az ország egyik 
legjelentősebb vasúti csomó
pontja volt. Az új felvételeseket 
évi 48.000,- forintos kiemelt for
galmi jutalékkal csábították az 
1980-as években. Éjjel-nappal 
gurítottak, nem volt megállása a 
vasutasoknak az éjszakai szolgá
latban sem. Mára a gurítódom
bot benőtte a gaz, a sínek rozs
dásodnak, az épületek lepusztul
tak. A régi tehervagonok között 
járva mintha egy kísértetállo
máson lennék. 

Kovács Emőforgalmi szolgá
lattevő, a szakszervezeti bizott
ság titkára sajnálkozva fogad, 
mert éppen akkor mentek el a 
rendőrök. A vasutasok riasztásá
ra tolvajokat fogtak. 

- Ezek nem besurranó b(ínö
zők - kezdte Kovács Ernő, ha
nem itt a pályaudvaron teherko
csikban lakó otthontalanok. In
nen is látszik, hogy kiteregettek. 
- mutat a távolba, ahol lepe
dőket, pelenkákat lenget a szél. 
- Kihívtuk a rendőrséget, me1t 
nem állapot, hogy minden itt tá
rolt kocsiból kilopják a rezet, az 
alumíniumot, sőt újabban a 
hordrugókat is kiszerelik, azé1t 
állnak olyan furcsán azok a va
gonok. A tartály- és fedettkocsik, 
mint kisiklás után egy tehervo
nat, úgy dülöngélnek jobbra és 
balra a vágányokon. Azt már 
megszoktuk - folytatta az szb
titkár, - hogy szemétlerakónak 
használják a pályaudvart, de 
most már néhány épületet is szét
szedtek. 

Amint a kocsivizsgálók régi 
helyiségéhez értünk, találkoz
tunk egy idős emben-d. A kutyá
ja körbeszaglászott, de ő rászólt. 

- Széthordtak már mindent 
- mondta, és szemmel látható-
an ő is rejtegetett valamit a háta 
mögött. Amikor elindult a gurí
tódomb felé, akkor ttÍnt fel, hogy 
két kis teljesítmény(í akkumulá
tort vitt a kezében. Az úton ala
csony te1mettÍ pár közeledett fe
lém, a fé1fi ka1ján egy csende
sen pihenő csecsemő. Megszólí-

(Folytatás a 3. oldalon) 
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toltam őket, és meglepetésemre 
nem hárították el a közeledést. 

- Önök is itt laknak a vago
nokban? 

- Igen, ebben a szegénység
ben - felelte a fiatalasszony. 

- Mibo1 élnek? 
- Vasazunk, guberálunk -

szólalt meg a férfi, miközben a 
gyerek nyugtalankodni kezdett. 

- Magát miért nem vitték el 
a rendőrök, mint a többieket? 

-Én tudtam igazolni magam, 
meg aztán én nem szerelem szét 
a kocsikat, csak kapirgálok. 

-Az meg mit jelent? 
- Csak az elhullajtott kisebb 

vasdarabokat szedem össze. 
- .Mennyi idős a gyerek? -

fordulok az asszonyhoz. 
- Két hónapos. 
- Ha heteg, hova viszik? 
- Nem beteg ez, rendesen 

szopik. 
Közben odaé1ti.ink a vagonla

kásokhoz, a komfo1t annyiból áll, 
hogy valami matracfélét terítet
tek a padlózatra. Tizenhat éves 
körüli fiúk kakaskodnak egy
mással, pózolnak a fényképező
gép előtt. Az egyik kopott, piros 

Razzia után 

nadrágot visel, szégyenlősen 
behúzódik a vagonba, a többiek 
erőszakkal kirángatják. Amikor 
a srácok kora iránt érdeklődöm; 
kiderül, hogy többségük a tör
vény szerint még nem számít fel
nőttnek, azokat ugyanis előbb el
vitte a szirénázó rendőrautó. 
Körülbelül húszan laknak a két 
fedett kocsiban, és mindannyi
an Tarpáról, egy Szabolcs me
gyei kisfaluból jöttek. 

Otthon nincs munkánk, itt 
meg egy kis vasazásból meg le
het élni - mondja a nagyobbik 
fiú. 

- Mi lesz télen, nem líznak 
majd? 

- Nem maradunk itt, mert 
akinek van háza, az visszamegy 
Tarpára, akinek pedig nincs, az 
Pesten keres magának valamit. 

Kovács Ernővel visszaballa
gunk a forgalmiba, úgy tűnik, 
hogy a szolgálattevő kissé szót
lanabbá vált. Megnézünk még 
néhány kocsit, amelybó1 kiszed
ték a rezet, az alumíniumot. Egy 

kissé beletörődve mondja: 
-Tudod, úgy látszik, hogy ez 

az egész ügy csak minket érde-

kel. Volt két rendészünk, de azo
kat is átirányították egy másik 
állomásra. Többször jeleztük a 
problémát a VBO-nak, de attól 
is azt a választ kaptuk, hogy mit 
gondolunk mi, majd az igazga
tósági VBO-s fogja tán összerak
ni a kocsikat. A minap pedig azt 
láttam, hogy kábelen lopják a 
kft.-k az áramot a vasúttól. Már
már az az érzésünk, hogy szán
dékos a nt::mtörődömség. 

A sínek között lépkedek a sze
mélypályaudvar felé, a rakott 
vagonok között. A talpam alatt 
gaz és salak váltogatják egymást, 
talán ezer métert is gyaloqolok, 
de egy·lélekkel sem találkozom. 
A fűrészelt árura, a deszkára, a 
lécekre, a német brikettre nem 
vigyáz senki. A szobi személy
vonat komótosan indul ki az ál
lomásról, mire a lakott vagonok
hoz ér, felgyorsul 50 kilométe
res sebességre is. 

A pelenkákat lobogtatja a szél, 
messzire világítanak a barna, 
rozsdás vagonok között... T.P. 

(A riport elkészülte után értesül
tünk arról, hogy a MÁV Rt. megbí
zott egy j6nevr1 önó-véd& lcft.-t a 

vagonlak6k eltávolftásával.) 

Fordulatot 

a köztehe,Niselésben! 
A Magyar Szakszervezetek Országos Saövetsé
ge szövetségi tanácsa 1996. október 10-én ha

tározatot hozott a kormány jöv6' évi költségve
tési javaslatairól, az adózás rendszerének vál
tozásairól, valamint a társadalombiztosítási ala
pok költségvetésén11 és az azt megalapozó já
rulékreformrol. 

(A határozat teljes szövegét terjedelmi okok mi

att nem tudjuk közölni, de a legfontosabb rész
leteit lapunk második oldalán közreadjuk.) 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok Szak

szervezete elnöke aktuális kérdésekrol ír. 

Szakszervezdi tagságunk több fomísból é�tesiilhetett an-ól, hogy 
az elmúlt hetekben napvilágot lMott a MA V Rt. javaslata az új 
bétarifa elveire. A Vasutasok SzakszeIVezete különböző szerve
zeteihez é1kező kérdések és vélemények alapján megállapíth11tó, 
hogy tagságunk és szinte valamennyi vasutas érdeklődésének kö
zéppontjában a 1mmk11helyek megŐJzése és a béIÍejlesztés jövő 
évi mé1!éke alakulása mellet az új b61tarifa kérdésköre áll. 

A MA V 1992-ben vezette be a b61ta1Ha-táblázat szerinti bére
zést, amely a korábbi jövedelem-elosztási rendszerekhez képest 
reformé1tékű lépés volt. A h61"1111i{a vitathatatlan előnyei mellett 
már az életbe lépése pillanatában előre láthatók volt11k annak 
hiányosságai is. Ezek többsége mind a mai napig terheli az ér
vényben lévő szabályz11tot. Így péld1í11l sok esetben feszültséget 
okoz az egyes munkakörök egymáshoz nem megfelelő viszonyítá
s11; bizonyos vasúti szakvizsgák elismerésének hiánya; a szolgá
lati helyek besorolásától függő munkakörök megállapítása. Az idő 
múlásával azonban számos olyan köriilmény megoldásával is adós 
maradt a bénendszerünk, mint a szakmunkások besorolását sza
bályozó 6/1992. évi Munkaügyi minisztériumi rendelet érvénye
sítése vagy a vasútnál 11zóta létrejött számos új munkakör beépí
tése. 

A felsorolt hiányosságon túl még sok egyéb más felvetés is in
dokolta, hogy II Vasutasok Szaksze1vczete a bértárgyalások ,ilkal
mával évro'1 évre letegye javaslatait a bértarifa-rendszer módosí
tására. A megoldásra váró gondok száma időközben annyim meg
szaporodott, hogy az elmúlt év végére már halaszthatatlanul fel
vetődött egy új bérrendszer kidolgoz.ísának szükségessége, amit 
a tavaly decemberben nwgszületett „hároméves'" megállapodás
ban rögzítettünk is. 

Az eredeti szándék szerint - ahhoz, hogy jövő év elejétől élet
be léphessen az új béITendszer-, annak elveiroí már áprilishan 
szerettük volna megkezdeni a l,Íl"gyalásokat. A MÁV Rt. az tíj 
bértarifa elvefről szóló előte1jesztését viszont csak szeptember kö
zepén nyújtotta át a 1·eprezentatív szakszeIVezeteknek, így mára 
sajnos nyilvánvalóvá lett, hogy az iíj bérrendszer bevezetésére 
csak egy késől;IJi időpontb,w kerülhet sor. A Vasutasok Szak
sze1vezete a következő hónapokban azt te1vezi, hogy széles kör
ben mégvitatja tagságával ilZ egyes változtatási javaslatokat, hi
szen egy kapkodva kialakított bénendszer minden bizonnyal újabb 
és újabb nem kívánt hibákat hordozna mag,íban. 

Jelenleg hol tar�anak az egyeztetések? A Vasutasok Szakszer
vezete MAV Rt. Erdekegyeztető Bizottsága október 16-i iilésén 
vitatta meg a munk,íltató elvi javaslatait, amelyet elfogadható tár
gyalási alapnak tartott. Tennészetesen ez nem azt jelenti, hogy ne 
vitatnánk jó néhány felvetést, viszont érdekeltek vagyunk abban, 
hogy az egyeztetési foly11mat mihamarabb meginduljon. 

Az érdekegyeztető bizottság ennek megfelelően előzetesen {e/
hatalmazta a tárgyalódelPgációját néhány elvi álláspont képvise
letére: például egy olyan, a pálya- és kereskedővasútra egyaránt 
é1vényes bértáblázatot szeretnénk támogatni, amely a jelenlegi
hez képest nem ad további Jehető.�(;get ami, hogy kívül eső mun

kaköröket rendszeren bevonjanak a szabályozás alá. Ilfegenge
dünk bizonyos clifferenciálásokat, de csak a szaksze1vezetekkel 
egyetértésben kialakítandó elvek szerint és legfeljebb tíz száza
lékos mé1tékben. Kizárólag a fo1galmi szolgálat területén és olt is 
körültekintően kell figyelembe venni a szolgálati hely csopo1tba 
sorolását. Továbbfejlesztve szeretnénk elismertetni az életkor sze
rinti előrelépést. A VSZ arrn törekszik, hogy az egyes fizetési osz
tályok közötti eltérések kisz,ímítható életpálya-fejlődést biztosít
sanak és ösztönzőek legyenek. 

A felsorolt, ko1·ántsem teljes körű szempontokat a VSZ a tár-
gyalások során folyamatosan éité- � 
keli. Az egyes konkrét, szövegsze- I 
ní javaslatok kidolgozásakor pe- , 
dig a1rn törekszik, hogy a tagság 

1� h számára a jelenleginél elfogadha-
tóbb szabályzat szülessen. 

, , ,, 

MAV VASJARMU 

Járműjavító és Gyártó Kft. 
ISO 9002 Szombathely, Szövd' u. 85. Tel./fax: (94) 313-313 Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATOK 

A működés elveiről és a jövőjéről 
A társadalombiztosítási önkormányzatok 1993. évi létrejöttével a civil társadalom, a munkáltatók és 
a munkavállalók érdekképviseletei jelent6's szerephez jutottak, a politikai intézményrendszer új 
demokratikus elemmel gyarapodott. Az önkormányzatok megalakulásában azonban jelent6's szere
pet játszott az a politikai szándék is, hogy a nyugdíj- és az egészségbiztosítási rendszer átalakítása, 
a megszorító intézkedések kisebb társadalmi ellenállást válthatnak ki, ha a mindkori hatalom intéz
ményesen megosztja a felelősséget a munkaadók és a szakszervezetek képviselőivel. 
Az elmúlt három évben az or- hangoztatásával, máig nem iga- zatok szakmai és anyagi önál-
szággyű1és elmúlasztotta meg- zolt vádaskodással elvonják a lóságát megszünteti, s csak a 
alkotni az önkormányzatok mtI- figyelmet a rendszerek egyre mindenkori biínbak szerepére 
ködését és gazdálkodását sza- romló finanszírozásáról, az ál- akarja ó'ket kárhoztatni. 
bályozó egyértelmű törvénye- lami kötelezettségek teljesíté- Az MSZOSZ szövetségi taná-
ket, noha az önkormányzatok séró1, és az önkormányzatok csa az általa delegált képvise-
közgyúlései, valamint az Álla- munkájában meglévő fogyaté- ló'kön keresztül kezdeményezi, 
mi Számvevőszék többször is kosságok felnagyításával meg- hogy a Kormány az önkomiány-
hiányolta azokat. Ebből követ- ingassák a társadalom bizalmát. zatokkal együtt midóbb közö-
kezóen az éves költségvetések- Az önkormányzatiság elleni sen alakítsa ki a nyugdíj és 
ben -figyelmen kívül hagyva támadások egyre nyilvánvalób- egészségügyi ellátás reformjá-
az önkormányzatok javaslatait bá váltak az utóbbi hetekben, s ra vonatkozó elgondolásokat. 
- inreális, megvalósíthatatlan ma már világosan látszik, hogy- Az MSZOSZ szövetségi tanácsa 
előirányzatokat fogadtak el. ha a megszüntetésüket még sokadszor is megerősíti, hogy a 
Ugyancsak a kormányok mu- nem is merik nyíltan meghir- továbblépés egyetlen reális al-
lasztásáb6lfakadóan nem tisz- detni, egyes minisztériumok ternatívája az önkormányzati-
tázták - elsősorban az egész- egyre leplezetlenebbül munkál- ság kiszélesítése, olyan világos, 
ségügyben - a Népjóléti Mi- kodnak az önkormányzatok áttekinthető viszonyok kialakí-
nisztérium, a biztosító, vala- elsúlytalanításán, szakmai tása, amelyben adöntési jogok-
mint a tulajdonos települési ön- anyagi önállóságuk megszünte- kal arányos felt:lősség, a dön-
kormányzatok hatáskörmegosz- tésén. tések anyagi következményei-
tását, felelősségét. Az MSZOSZ mint a társada- nek viselése törvényben rögzí-

A körülmények együttes ha- lombiztosílási önkormányzatok tett módon, a lakosság számára 
tására a valós problémák meg- munkavállalói oldalának meg- is átlátható és követhető módon 
oldásának szándéka helyett a határozó szervezete úgy ítéli érvényesül. 
felelősségáthá1füís, az önkor- meg, hogy nem kfrán osztozni 
mányzatok lejárat;Ísa, az egy- a kormánnyal a rendszerek át-
másra mutogatás került előtér- alakításának és további működ-
be. A zavaros helyzet alkalmas tetésének felelősségében, ha a 
volt arra, hogy féligazságok politikai akarat az önkormány-

Tisztázódjon a személyi 
f elelósség! 

A munkavállalók által is ellenőrzött privatizáció 
fogadható csak el 

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elítéli és felhá
borítónak tartja az állami privatizációs szervezetben történteket. 
Miközben a társadalom egyre szélesebb rétegei élnek igen nehéz 
körülmények között, a szakszervezetek számára elfogadhatatlan, 
hogy minimális munkával, törvénytelenségek elkövetésével jut
nak egyesek több száz millió forint közpénzhez sikerdíj címén. Az 
MSZOSZ erkölcsileg is elítéli mindazokat, akiknek közreműkö
dése révén ilyen eset megtörténhet, tovább mélyítve ezzel a társa
dalomban meglévő bizalmi válságot. 

. Az MSZOSZ szövetségi tanácsa bízik abban, hogy mihamarabb 
befejeződnek a vizsgálatok, hiszen a privatizáció további folytatá
sa érdeke az egész magyar társadalomnak, és egyetért azzal, hogy 
a körültekintő és részletes vizsgálatok után tisztázódjon a szemé
lyi felelősség. 

A szakszervezetek a magánosítás megindításától kezdve azt hang
súlyozták, hogy a társadalom számára a világos és áttekinthető, a 
munkavállalók által is ellenőrzött púvatizáció fogadható csak el. 

Az MSZOSZ ezért kezdeményezte több ízben, hogy az állami 
privatiuíciós szervezel igazgatóságában kapjon helyet a szakszer
vezetek képviselője. E kezdeményezést azonban a jelenlegi kor
mánypártok és azok parlamenti frakciói sem támogatták. A 
felügyelóbizottságban nincs mód arra, hogy a döntéseket érdem
ben befolyásolják, és a jelehlegi törvényi szabályozás sem nyújt 
garanciát arra, hogy a hasonló visszaélések ellen még a döntésho
zatalt megelőzően szót emelhessen a munkai,állalók képviselője. 
A szövetségi tanács kezdeményezi, hogy a privatizációs szervezet 
igazgatóságába nevezzenek ki munkaválfalói képviselőt is. 

Az MSZOSZ szerint az érdekegyeztető tanács munkavállalói ol
dalának rövid időn belül célszerű tárgyalni a privatizáció ellenőr
zésében. való szakszervezeti részvételró1, s a szövetség e megbe
szélés után a tények és a körülmények részletes ismeretében lát 
csak lehetőséget bármilyen további következtetés levonására. 

VSZ-JAV ASLATOK 

A költségvetés 
vitájához 

A Vasutasok Szakszervezete 
elnöke a költségvetési törvény
tervezet áttanulmányozása után 
átadta javaslatait a parlamenti 
képviselólmek, amelyben azt 
kérte, hogy az egyik legnagyobb 
ágazat szakszervezetének véle
ményét is vegyék figyelembe a 
törvényalkotásnál. 

A VSZ elnöke indokoltnak 
tartja, hogy az adókedvezmény 
ne csak a közhasznú tevékeny
séget folytató alapítványokra 
vonatkozzon, hanem a közérde
ktí kötelezettséget vállalókra is. 
Ké1te továbbá azt is, hogy az 
érde¾képviseleli tagdíjakra 3 
százalék fölött vonják meg ll 

kedvezményt, hiszen a hagyo
mányos érdekvédelmet folyta
tó szervezetek eddig sem és 
ezután sem kívánnak visszaél
ni az adómentességgel. 

Temetési segélyt ne csak a 
munkáltató adhasson adómen
tesen, hanem a tag elhalálozá
sa esetén az érdekvédelmi szer
vezet is. 

A munkáltató által nyújtott 
természetbeni vagy utalványos 
étkeztetés továbbra is maradjon 
adómentes. A VSZ jelenlegi 
1200 forint és 2000 forint adó
mentes összeghatár mértékét, 
az infláció növekedésének ará
nyával emelve tartja elfogadha
tónak. Ezzel egyidejűleg az egy
szeri ajándékozás összegének 
adómentesség határát 500 fo
rint helyett 1 OOO forintban kéri 
megállapítani, a pénzromlás 
miatt. 

ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETÉS 

Fordulatot a közteherviselésben! 
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége szövetségi tanácsa október 10-én határozatot hozott 
a kormány jövő évi költségvetési javaslatairól, az 1997. évi adózás rendszerének változásairól, vala
mint a társadalombiztosítási alapok költségvetéséról és az azt megalapozó járulékreformr6l. A hatá
rozat teljes szövegét terjedelmi okok miatt nem áll módunkban közölni, de legfontosabb részleteit 
most közreadjuk. 

A rendszerváltás óta eltelt évek 
gazdasági és társadalmi prob
lémái leginkább a bérből és fi
zetésbó1 élőket sújtották. Az 
első években az átalakulási vál
ság, majd az utóbbi években az 
egyoldalú stabilizációs politika 
a középrétegek teljes elszegé
nyedéséhez, a munka leértéke
lődéséhez és egyre növekvő szo. 
ciális feszültségekhez vezetett. 
A munkavállalók, az MSZOSZ
hez tartozó tagok azok, akik az 
átalakulási időszak terheit irre
ális mértékben viselték és vi
selik olyan formában, mint a 
tömeges munkanélküliség, a 
keresetek elértéktelenedése, a 
jövedelmi, a szociális és a mun
kakörülmények elbizonytalano
dása. 
Az MSZOSZ Szövetségi Taná
csa az 1997-es évtől azt várja, 
hogy ezen a helyzeten érdemi 
fordulat következzék be. Ezt a 
követelésünket az általunk meg
ismert gazdaságpolitikai kör
nyezet reálissá is teszi anélkül, 
hogy az a gazdasági egyensúly 
felborulásához vezetne. Ezen 
követelmény az alapja az 1997-
es évet döntően meghatározó 
törvények, a költségvetés, az 
adótörvények, valamint a társa
dalombiztosítás rendszerei és 

finanszírozásuk szabályozásá
hoz való viszonyunknak. 

Az MSZOSZ Sr.övetségi' 
Tanácsa az 1997. évi költség
vetés tervezetéhez az alábbi 

részletes észrevételeket teszi 
1. A Szövetségi Tanács ismé

telten kezdeményezi a tripa1tit 
á1figyelés működtetését. A köz
ponti áremt'!ések esetében 
rendkívüli megfontoltságot lait 
szükségesnek, és sürgetőnek 
ta1tja a készletezés, a stratégiai 
beszerzések áttekintését, a mo
nopolcikkek és -szolgáltatások 
árvizsgálatál, valamint annak 
elemzését, hogy a versenyhiva
tal és a közbeszerzési tanács 
minden fontos esetben él-e a 
rendelkezésére álló jogszabályi 
lehetőségekkel. 

2. Az :\1SZOSZ Szövetségi 
Tanácsa a közgazdaságilag in
dokolt és társadalmilag elfogad
ható 2 százalékos reálbér-növe
kedést úgy ta1tja megvalósítha
tónak, ha az infHció mértéke a 
kormány tervei sze1inl alakult, 
és 

- az átlagos bérkiáramlás a 
18-20 százalékos sávban ma
rad úgy, hogy 

- a minimális bérnövekedés 
ajánlott mértéke elé1je a 14 sz,í
zalék, de 

- a bérek növekedési üte
me lehetőség szerint sehol ne 
lépje túl a 25-26 százalékos 
hatá1t. 

A minimálbér reálértékének 
megőrzése a jövőben is kiemel.t 
feladata az MSZOSZ-nek. En
nek érdekében, mivel 1996-ban 
sem sikerült megő1izni a mini
málbér reálé1tékét, kezdemé
nyezi, hogy 1997. január l-től 
a munkabérek legkisebb össze
ge 17.800,- forint/fő/hó-ban ke
rüljön eg)LSégesen megállapítás
ra. 

3. Az MSZOSZ Szövetségi 
Tanácsa szektoronként, vala
mint vállalattípusonként elem
zendőnek tartja, hogy hol javul
tak valójában a vállalati jöve
delmek. Fel kell tárni, hogy 
milyen egyéb folyamatok hat
nak a jövedelem-akkumuláció
ra vagy az ellen, s ezzel együtt 

a bernházások alakulására is, és 
ki kell szűrni a jövedelemelszí
vó tényezőket. 

4. A Szövetségi Tanács elen
gedhetetlennek tartja, hogy a 
kormány valóságosan semlege
sítse azokat a költségvetési ki
hatásokat, amelyek egyrészt a 
költségvetés és az MNB közötti 
elszámolások változásaiból, 
másrészt abból adódnak, hogy 
az 1995. évi privatizációs be
vételek felhasználásáig az 
YINB-nek több tízmilliárdos 
kamatfizetési kötelezettsége s 
így vesztesége támadt. 

5. Az MSZOSZ Szövetségi 
Tanácsa fontosnak tartja a ha
zai pénzügypolitikán belül a ka
matpolitikát. A hazai gazdasá
gi "fejlődés egyik jelentős kor
látjának tekinti a magas hitel
kamatokat, valamint a magas 
kamatrést, és kormányzati lépé
seket tart szükségesnek ezek 
mérséklésére. 

6. Az MSZOSZ álláspontja 
szerint elfogadhatatlan az egész
ségügyi lakossági térítési díjak 
szélesebb bevezetése. Feltétle
nül módosítandó tovább,í az a 
kormányzati elképzelés is, 
amely szerint egyes jövedelem
kategóriákban kb. 20 százalék
kal mérséklődne a családi pót
lék összege, továbbá a családi 
pótlék felső jogosultsági jövede
lemkorlátja az 1996-os szinten 
maradna. Ehelyett a reáljövede
lem-visszaesés elke1ülése érde
kében elengedhetetlen a jogo
sultság jövedelemkorlátainak az 
1997. évi inflációs rátával tör
ténő megemelése. 

Az MSZOSZ Szövetségi 
Tanácsa az ad6törvények 

vál.tozásaival kapcsolatban a 
következő alapvető követel

ményeket határozza meg 
1. A személyi jövedelemadó

ban 
- feltétlenül maradjon fenn 

és ke1üljön valo1izálásra a mun
kahelyi étkeztetés kedvezmé
nye, 

- a tényleges munkaválla
lói érdek-képviseleti tagdíj adó
mentessége maradjon fenn, a 
visszaéléseket az ellenőrzések 
fokozásával kell kisz(írni, 

- olyan adótábla ke1üljön 
elfogadásra, amely biztosítja a 
bérek reálé1tékének a megőrzé
sét, illetve javulását, és a leg
kedvezőbb béralakulást a kö
zéprétegek körében éri el. 

2. A társasági adóban a szak
szervezetek érdekvédelmi cé
lokra fordított v,íllalkoziísi be
vételei élvezzenek adómentes
séget. 

3. Az általános forgalmi adó
nál vissza kell állítani a lak.ís
építés és -felújítás kedvezmé
nyét a társadalmi igazságosság, 
a lakásépítések ösztönzése és a 
számlaadás ösztönzése érdeké
ben. 

4. Fogyasztási adóknak a je
lenlegi adóbevételek közti ará
nyát finanszírozási szempontok 
miatt átmenetileg fenn kell tar
tani. 

S. A fogyasztói árkiegészíté
seknél fenn kell tartani a tanu
lók távolsági autóbuszbérlete, 
illetve vasúti bérletjegye válto
zatlan támogatását. 

6. Helyi adóknál 
- Közgazdaságilag nem in

dokolt a helyi adók arányának 
növelése, és mindenképpen el
fogadhatatlan, amennyiben az 
nem jár más adónemek csök
kentésével. 

- A vagyoni típusú adózta
tás bevezetéséró1 esak széles
kö1ű egyeztetéssel lehet elmé
leti.döntéseket hozni, és 1-1z sem
miképpen sem érintheti az adó
zott munkajövedelembó1 épült 
szokásos mé1tékű lakásingatla
nokat. 

Az MSZOSZ Szövetségi Tanácsa 
a társadalombiztosítási alapok 
1997. évi költségvetésével és a 

járulékfizetés változásával 
kapcsolatban az alábbi 

követelményeket határozza meg 

1. Az alapok gazdálkodási 
biztonsága szempontjából elen
gedhetetlen, hogy a központi 
költségvetés hozzájáruljon a já
rulékot nem fizetők utáni jutta
tások és a járulékkal meg nem 
alapozott ellátások finanszírozá
sához. 

2. Fenn kell taitani a termé
szetbeni juttatásokon belül az 
üzemi étkeztetés, a munkahelyi 
üdültetés, a munkarnha-juttatá
sok rendszerének járnlékfizeté
si kedvezményét. 

\ 3. A minimumjfüulék beve
zetését elviekben helyeseljük, 
de annak mértékét a leg
rosszabb pozícióban levő réteg
hez, ágazathoz kell igazítani, és 
azt differenciált kompenzáció
val kell kombinálni oly módon, 
hogy bevezetése ne eredmé
nyezze az önkormányzati inínyí
tás alá ke1ülő Munkaerűpiaci 
Alap ellehetetlenülését. Elfo
gadhatatlan, hogy az alap mint
egy 33 milliárd forintos többle
tét munkahelyteremtés helyett 
az államluízla1tás más céljaira 
használják fel. Az MSZOSZ is
mételten kezdeményezi, hogy a 
járnlékminimumok a kormány
zati tervek helyett a luíromele
mes minimálbérnek megfelelő
en ke1üljenek meghatározásra. 

Az MSZOSZ Szövetségi Ta
nácsa hangsúlyozni kívánja, 
hogy a járulékfizetési kötele
zettség tervezett szélesítését 
nem a járulékot fizető legális 
szféra irány;íban kell érvénye
síteni, hanem a láthatatlan jö
vedelmek bevonásával. 

4. Továbbra is azt támogat
juk, hogy a nyugdíjemelés mér
téke az előző évi nettó kerese
tek növekedése alapján ke1ül
jön megállapításra. 

Az MSZOSZ Szövetségi Ta
nácsa elengedhetetlennek ta1t
ja, hogy az 1997. évi gazdasági 
és életszínvonal-politikai folya
matokat döntően befolyásoló 
költségvetési, adó és társada
lombiztosítási törvények illetve 
törvénymódosítások ne szüles
senek meg a munkavállalók ér
dekeit;1ek figyelembevétele nél
kül. Eszrevételeit, javaslatait 
ennek érdekében fogalmazta 
meg. 

Az MSZOSZ Szövetségi Ta
nácsa szükségesnek ítéli meg, 
hogy amennyiben az 1997. évi 
legfontosabb követeléseink nem 
teljesülnek, úgy meg kell gon
dolni, hogy milyen szakszervti
zetszerű fellépés vezethet el 
azok érvényre juttatásához. 
Egyúttal a Szövetségi Tanács 
felkéri az ágazati szakszerveze
teket, hogy mérjék fel, milyen 
nyomásgyakorlási eszközzel 
rendelkeznek annak érdeké
ben, hogy segítsék az MSZOSZ 
táFgyalási pozícióját, és egyben 
erősítsék saját bértárgyalási 
helyzetüket. 
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SZAKSZERVEZETI VÉLEMÉNYEZÉS ELŐTT 
. , 

A MA V Rt. javaslata 
Az 1995. december 29-én a MÁV Rt. és a szakszervezetek többek között arról is megállapodtak, 
hogy a bérezési rendszert felülvizsgálják. ,,Ezzel összefüggésben 1996. április elseje napjával 
megkezdik a besorolási és alapbérrendszer (16/1992.MHF sz. utasítás) átfogó reformjának mun
kálatait annak érdekében, hogy az új szabály 1997. január elseje napjával bevezetésre kerüljön." 

Április elsejével - a munkál
tató hibájából - a munkálatok 
nem kezd&ltek meg, legalábbis 
a szakszervezetek nem kaptak 
tervezetet, tárgyalási anyagot. 
Az alapbérrendszer reformjára 
a munkáltatói javaslatot szak
szervezetünk szeptember 17 -én 
kapta meg, a tárgyalások októ
ber közepéig nem folytak. Így 

most már nagy valószínűséggel 
állítható, hogy jövő év január el
sejével új szabályok nem ala
kulnak ki, a jelenlegi bérrend
szer továbbra is hatályban ma
rad, a jövő évi bérfejlesztés a 
mostani rendszer szerint való
sul meg. 

A tárgyalások - a fentiek el
lenére - még október hónap
ban megkezdődnek, <le aligha 
lehet ebben az évben előbbre 
jutni annál, hogy az előterjesz
tett javaslatról a szakszerveze
tek véleményt mondjanak. A 
közeljövőben azt el kell dönte
ni, hogy a munk.íltató koncep
ciója alapján a részletes kidol
gozás megkezdődhet-e. Érde
mes áttekinteni az alapbér
rendszer átfogó reformjára vo
natkozó vezérigazgatósági ja
vaslatokat. A legfontosabb vál
tozás, amelyet a munkMtató ér
vényesíteni kíván, hogy kapja
nak jelentős szerepet az alap
bérek differenciált megáfüpítá
sában a szakágak irányítói és a 
szolgálati vezetők. A 
szakágvezetők <liffewnciálhat
nák a béremelési lehetőségeket 
területenként, esetleg fontosabb 
munkaköri csopo1tonként is. A 
szolgálati főnökök - bizonyos 
határok között - szintén elté
rő mértékű béremelést határoz
hatnának meg egyes munkakö
rökre, de a személyre szóló bér
emelésnél is figyelembe vehet
nék az egyéni teljesítményeket. 
A szakági és helyi - nem sze
mélyre szóló - béremelési el
vek kialakítása (a differenciá
lás mértéke) az illetékes szak
szervezetekkel egyetértésben 
történne. 

A másik jelentős változást a 
munkakörök értékelési rend
szerében tervezik. Javaslatuk 
szerint valamennyi munkakört 
egy külön bizottság sok szem
pont szerint értékelne és minő
sítene. Ennek alapján állítanák 
soffendbe a munkaköröket, il
letve ennek figyelembevételével 
történne a munkakörök osztály
ba sorolása. Talán ez a javas
latnak a legnehezebben megva
lósítható része, és ez adhatna a 
legtöbb vitára alkalmat. 

A munkakör értékelési rend
szerébe új elemeket kívánnak 
beépíteni: például a munkakör 
önállósága, problémamegoldás, 
a munkakörnek a vállalati tevé
kenységre gyakorolt hatása stb. 
Nyilván ezek minősítése szub
jektív megítélés alapj,ín történ
ne, és szintén vitatható megál
lapításokat eredményezne. 

A hatályos alapbér-megálla
pítási szabályzat a gyakorlati 
időt két módon veszi figyelem
be. Egyrészt a bé11ételek meg
állapításánál, másrészt az egyes 
munkakörökbe való besorol.ísi 
feltételeknél. A munkáltatói ter
vezet mindkét esetben szűkíte
ni tervezi a gyakorlati idő sze
repét az alapbér megállapítás
nál. 

A szolgálati főnökségek nagy
ságát és ezzel összefüggésben a 
munkakörök leterhelését kíván
ta kifejezésre jullatpi a szolgá
lati helyek csopo1tba sorolása 
(1-IV.csop.). Eddig a munka
körök egy részének fizetési osz
tályba sorolása ettől is függött. 
A munkáltatói tervezet most ezt 
a függőséget csökkenteni, illet
ve megszüntetni tervezi. Helyet
te az egyes forgalmi-kereske
delmi munkakörökre más is
mérveket és módszereket (pél
dául pótlék) tervez bevezetni. 

Felülvizsgálni kívánják a ké-• 
pesítési előírásokat is. A módo
sítás során a munkakör ellátá
sához szükséges tudásszintet 
határoznák meg. Ennek hiányá
ban a munkavállaló a munka
köit nem láthatná el, a túlkép-

zettséget a rendszer pedig nem 
díjazná. A munkakör ellátásá
hoz szükséges képzettségi szin
tet és gyakorlatot a munkáltató 
állapítaná meg. 

A fizikai munkák besorolását 
a 6/1992. MüM rendelet szerint 
végeznék. Ez alól kivételek len
nének a forgalmi, kereskedel
mi és i1tazói munkakörök, ame
lyeknél besorolás a hivatkozott 
MüM rendelettől eltérő ismér
vek alapján történne. 

A szellemi munkakörök be
sorolásánál alapvetően két 
szempontot értékelnének: a 
sze1Yezeti felépítésben elfoglalt 
helyet és a munkavállaló képe
sítését (ez a besorolási elkép
zelés nagyban hasonlít a ma is 
érvényes szabályokhoz). 

A tarifatábla bértételeinek ki
alakításában és alkalmazásában 
nem terveznek változást, meg
tartanák a most is érvényes alsó 
határos rendszert. Viszont na
gyobb lehetőséget biztosítaná
nak a béitétel fölötti differen
ciált bénnegállapításnak. Csök
kentem· kívánják az é1lapbérek
nek a gyakorlati időtól függő 
növekedését. A fizetési osztá
lyok közötti különbséget az azo
nos képzettséget igénylő, egy
más melletti osztályok esetében 
csökkenteni, a képzettségi 
igény változtatásával viszont 
növelni tervezik. 

A munkáltatói tervezet tehát 
a felsorolt általános elveket tar
talmazza, konhét besorolási 
szabály nincs. A vezérigazgató
ság arra gondol, hogy ha a ter
vezett elvekkel a szakszerveze
tek egyetértenek, akkor kezdik 
meg a részletes besorol,ísi sza
bályzat kidolgozását. 

(,1 Vasutasok Szakszerveze
te Erdekegyeztető Bizottsága 
(középszen-i titkárok) lapzár
tánk után október 16-án tá1gyal
ta meg a munkáltató konrepci
óját, és ekkor foglalt áJlás! a to
vábbi tennivalókról, élmelyról a 
Magyar Vasutas kön�tkező fap
számábnn írunk.) 

Dr. Simon József 

MUNKAVÉDELEM 

ÚJ VESZÉLYFORRÁSOK 

Csökkenthetőek az egészségkárosító hatások 
A MÁV Rt. Központi Munkavédelmi Bizottsága szeptember 27-i ülésén megtárgyalta a MÁV Rt. 
vezetésének tájékoztatóját a munkavédelmi program elképzeléseiról., terveiról.. 
A bizottság megelégedéssel vet- számszaki bemutatásra helyezte eddigi működése igazolta, hogy 
te tudomásul, hogy a vezetés a hangsúlyt. A tervezett célok a törvényhozók helyesen döntöt-
fogadókész egy átfogó munka- megvalósításának költségei így lek, amikor az érdekegyeztető 
védelmi program összeállitásá- nagyrészt integráltan jelennek tanács javaslatára törvénybe fog-
ra és javaslatai elfogadására. Az meg a műszaki fejlesztési és a lalták a képviselők megválasz-
előterjesztett munkaanyagot beruházási programokban. A tásának lehetőségét. Ma a MÁV 

reálisnak értékelte, mivel úgy 
megfogalmazott célkitűzésekkel Rt.-nél közel 1000 munkavédel-

találta, hogy az megalapozott a munkavédelmi bizottság azo- mi képviselő dolgozik. Az érde-

helyzetértékelésre épül. Cél.ki- nosul, me1t megvalósítása esetén mi munkavédelmi képviselői ja-

t1Izései harmonizálnak a meg- biztosíthatja a muukakörülmé- vaslatok, amelye.lrnt a vezetés 

valósítás eszközeivel, az alkal- nyek egészségkárosító hatásai- bedolgozott a munkavédelmi 
ak e O··kk nte' - 't Ja 11 t a l)rOb"ramba, ala1>vetően befolyá-mazható módszerekkel és a kö- n · s e s e · · vu ia 

munkavállalók személyi bizton- solhatják a vasút munkavédelmi vetend6 elJ. árásokkal. h l , A k , 1 1 · 1 · sága e megelőzés és a személyi e yzetet. mun aVéC e rm )J-

A tájékoztató összehangolt cé- feltételek színvonalának javítá- zottságok részt vesznek a prog-
lokat fogalmaz meg. Számol a sa révén. ram gyakorlati megvalósításá-
vasút fejlesztési lehetőségeivel, A munkavédelmi bizottság ban. Ebben a munkában élvezik 
a műszaki beruházások esetleges részt kér a vasút belső munka- a szakszervezetek és az üzemi ta-
káros következményeivel, az új védelmi szabályzatán&k kialakí- nácsok támogatását. A tervezett 
veszélyforrások, az egészséget tásában. Információkkal szolgál munkavédelmi program célkitű-
károsító ártalmak megjelenésé- a korszer(íbb munkabiztonsági zései megvalósításának egyik 
vel, megelőzésével. A javaslatok- feltételrendszer fejlesztéséhez, a biztosítéka a munkáltatóval ;:s a 
nál szakítottak az előző évtize- technológiai korszerűsítéshez, társszervezetekkel kialakított 
dek gyakorlatával, ami a pénz- segít feltárni a munkahelyeken kedvező légkör lehet. 
ügyi ráfordításra, az erőltetett fellépő ártalmakat. A bizottság Pásku Jen6 

Kft.-sítik az árufuvarozást? 
Avagy mi számít alaptevékenységnek? 

A MÁV Rt. a Vasutasok Szakszervezetéhez is eljuttatta a Kombiterminál Kft. megalakítására elké
szített javaslatát. A jelenleg Budapest Józsefváros Állomásfőnökséghez tartozó konténeres árufuva-
rozási szolgáltatás átalakítását a benyújtott dokumentáció alapján a VSZ nem támogatta. 
Dr. Má.rlrus Imre, a VSZ elnöke közül, akkor megsérül az a MÁV ... ,,A bemutatott üzleti tel'I' 
Kukely Mártonnak, az árufuvaro- Rt. átalakítási-stratégiai alapelv, számsorai nem megalapozottak ... 
zási főosztály vezetőjének írt le- miszerint „az alaptevékenység a szakmai gondatlanságot és dna-
velében mindenekelőtt felvetette MÁV Rt. szervezeti egységeiben gyolt elo"készítést mutat, amelyi·e 
azt az ellentmondásos hel�tet, valósul meg". Az alábbiakban a nem alapozható egyetlen gazdas,í-
hogy ha a darabáru-fuvarozás ki- VSZ elutasító véleményének leg- gi tásasúg miTködése sem ... 
kerülne a vasút szervezeti keretei fóbb indokait idézzük fel: ... Felháborítónak, eddig még 

Visszautasított rágalmak 
(Folytatás az első oldalr61) 

Az eseményt:k sorában sorsdöntő momentum volt, hogy mind a két 
tárgyalást szakmailag a VSZ GIB tisztségviselői készítetlék elő. Konkré
tan: ők fektették papírra azokat a szerződéstervezeteket, amelyeket a 
MÁV Rt. és a társszakszervezetek vezetői az egyeztetés alapjául is elfo
gadtak, illetve amit kisebb módosításokkal végül közösen nyugtáztak. 

Ezeknek a megalapozoll javaslatoknak eredményeképpen a teherko
csi-javítás kft.-be vitelében érintett munkavállalók továbbra is a MÁV 
Rt. jogi létszámába ta1toznak. A határozott idejű kirendelésüket követő
en - 1997. december 31-e után - az itt dolgozók visszakerülhetnek a 
MÁV-hoz, sőt ett61 kezelve a vasúttársaság még további kél érig garan
tálja foglalkoztatásukat, tehát semmiféle keresetbeli, illetve szoci,ílis hfü
rány sem szenvednek. 

A megállapodás eredményi: alapján ez a történet „happy end'' -del 
végződhetett volna, ha az egyik t,írsszakszervezet „Hír-lap"-jában va
lótlan állításokkal - az ő szóhasználatukkal: ,,hazugságokkal'· - is
mételten nem úgy akart volna saját maga javára érdemeket szerezni, 
hogy a VSZ-t pocskondiázza, s az eredményt egyedüli dicsőségként akmta 
kisajátítani. 

Elmehetnénk a történtek mellett - ahogy szoktunk -, hiszen az 
említett „szakszervezet" az esetek többségében üres és nígalmazó hang
vételével próbálja érdekvédelmi hiányosságait takargatni. De most töhhról 
van szó: a VDSZSZ képviselői kárt okoztak a munkavállalóknak. A VSZ 
GIB által javasolt és már szóban kialkudott három éves foglalkoztal<Ís
biztonság rögzítését a társszakszervezettől jelenlévők felkészületlenül és 
rögtönző tárgyalásai „stílusukkal" meghiúsították. 

Pszo!a Á.i7Jádtól, a Vasutasok Szakszervezete Gépészeti lntézcíhizott
sága titkárától megtudtuk: a testület elítéli a VDSZSZ képviselőinek a 
munkavállalók hátrányát okozó magatartását, és a leghatározollahlmn 
visszautasítja a Hír-lapjukban megjelent valótlan állításokat. A GIB ez
úton is kéri a vontalás1és műszaki kocsiszolgálati főnökségek munka
vállalóit, hogy-a szakszervezeti hovatartozásuk megítélésekor vegyék fi
g}'elembe a fenti tényeket. K. 

példiÍtl,11111ak és törvénysértőnek 
taitjuk azt, hogy a felugyelő bizo/1-
s,ígban a munkavállalói képvise
let nem kapott helyet. 

... A szindikátusi szerződés tar
talma messze elmarad más t,ú-sa
s,ígok hasonló okiratától és sz,ik
szervezetünk efrái:ásaitól, ezé11 azt 
az alábbiakkal ké1jük módosítani: 

... a MÁV Rt. munkai·állalóival 
azonos feltételek melleit vehetik 
igénybe a tá1saság munkavállalói 
a szociális létesítményeket. 

... A munkavállalók személyi 
alapbére nem lehet alacsonyabb, 
mini a MÁV Rt.-s munkaviszonya 
megszűnésekor volt, és 1997. ja
nwír elsejével a MÁV munkm·álla
lóil'al azonos mértéktí személyi 
,1/npbéifejlesztésben részesüljenek. 

... Mind a tá.rsnság, mint, mun
káltató, illetőleg a társaságJ>a ,ít
menő munkavállalók a il,fA V Rt. 
kollektív szerződésében foglalt 
rendelkezéseket magukra nézve 
kötelezőnek tekintik mindaddig, 
- legfeljebb a társaságafapítást 
követő egy évig- amíg iíj kollek
tív szerződést nem kötnek. 

... ÁltaUnosságban a Vasutasok 
Sz,ikszervezele véleménye szerint 
a Kombiterminál Kft. megalakít,í
sámik mind a gyakorlati előkészí
tése, mind az elkészített okiratai 
rossznak minősíthetők, ezek alap
ján a tá1·saság létrehozását nem 
támogatjuk, és a megalakítását 
minden rendelkezésünkre álló esz• 
közzel megakadályozzuk." 

A vasúti szállítás leendő „favoritja" 
az eltolhat6 ponyvafedeles vasúti teherkocsi 

FELHASZNÁLHATÓ: 
- széna, szalma, 
- papírhála, 
- acéltekercs, 
- raklapos áruk, 
- kötegelt faipari lemezek, 
- hőszigetelő anyagok szállítására. 

MŰSZAKI ADATOK: 
A kocsi: Rils jelű 
Forgóváz: Y 25 Css 
Rakterület hossza: 18 550 mm 
Rakterület szélessége: 2 700 mm 
Saját tömeg: 29 t 
Raksúly: 40 t 

ELŐNYEI: 
- gyorsan, könnyen rakodható, 
- a ponyvavető mozgatása könnyű, 
- a szállítmány védett az időjárással szemben, 
- vámúrható, 
- bérleti díja alacsonyabb egy fedett kocsiénál. 

Megengedett legnagyobb sebesség: 120 km/h 
Szerkesztési szelvény: UIC 505 

MÁV Vasjármű 
Járműjavító és 

Gyártó Kft. 

Ne feledje: J6 tennék, alacsony ár - az MVJ ilyet kínál! 
--

�TUV� Szombathely, Szövóu. 85. 
�

(r 
"'?.:::::::f/ Tel./fax: (94) 313-313 

@E§:(;al) Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
ISO 9002 
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ÁTALAKULÁS,FESZÜLTSÉGEKKEL 

Debrecen állomás sem kivétel 
Debrecen állomás az egyik nagy vasűti csomópontja az országnak, ahol a MÁV-nak szinte vala
mennyi tevékenysége megtalálható. A privatizáció elérte a cívis várost is, amelynek során több 
vasűti tevékenység kerül magánosításra. Az állomás létszámát a jelenlegi 737-ról 590-re kell 
csökkenteni 1997. január elsejéig. Ezt a munkáltatói előirányzatot a debreceni üzletigazgatóságon 
határozták meg, de csak kizárólag szóban. Az állomásfőnök űgy vélte, hogy nem tud érdemben 
nyilatkozni a várható változásokról. 
Berki János, a VSZ állomási hasonló korú munkavállalók 
szakszervezeti bizottság titká- helyzete, mert 40-50 éves 
ra véleménye szerint a MÁV embereket a privatizáció után 
Rt. rohan a szakadék felé, és már senki nem kíván foglalkoz-
akik ebbe az irányba jelenleg tatni. A konténer-terminálból 
tolják, nincsenek tisztában az- alakult új kft. a jelenlegi 68 
zal, hogy egyszer rájuk is sor gépkocsivezetóbó1 jó ha 28-at 
kerülhet. A szakszervezet szá- átvesz. Végkielégítésbó1 ma 
mára elfogadhatatlanok ezek már nem lehet három gyereket 
az intézkedések. A döntésho- eltartani ... 
zók nem vasutasérdekekhól Az átalakulás folyamán két 
indulnak ki, hanem más poli- kft. alakul a konténer-termi-
tikai érdekeknek akarnak meg- nálból, tudtam meg Szabó 
felelni. Az ország vezetése hi- Andrásnétól, a konténeres 
ába tűzte ki a célt, hogy irány részleg vezetőjétó1. Évekkel 
Európa, sajnos hosszű ideig ezelőtt büntetésbó1 helyezték 
nem lesz ott ránk szükség. A Szabónét e részleg vezetői 
vasutasok ennek a szemlélet- posztjára. M,íra elérte a priva-
nek az áldozatai. tizáció ezt a tevékenységet is. 

Debrecenben 737 főró1 A részlegvezetó1rnek az eddi-
csökkentik a létszámot 590-re giekben teljes döntési felelős-
1997. január elsejéig. A szak- ségük volt. Megszervezték a 
szervezeti testületek tiltakoz- helyi kombinált fuvarozást, s jó 
nak, de eredményesen nem kapcsolatokat építettek ki a 
tudnak helyileg fellépni az or- fuvaroztatókkal. A legutóbbi 
szágos döntésekkel szemben. A változat szerint kívülről jött 
tag csak kapkodja a fejét, nem ember lesz a kft. vezetóje. Sza-
tudja, hogy hová menjen véde- bó Andrásné ezt nem laitja el-
lemé1t, de a jelenlegi helyzet fogadható eljárásnak, mivel vé-
nem lehet megnyugtató senki leménye szerint ezt a munkát 
számára, mivel ma az egyik csak olyan tudja hatékonyan 
ágazatra, holnap pe<lig a má- végezni, aki már bedolgozta 
síkra kerül sor - fejezte be magát a piacon. Nagy házból, 
mondandóját az szb-titkár. irodákból nem lehet piacot 

Molnár Lajos gépkocsiveze- szervezni, hagyni kellene az 
tő szerint kihítástalan a hozzá embereket dolgozni. 

GYOR-SOPRON-
EBENFURTI VASÚT RT. 

SOPRON LOGISZI'IKAI KÖZPONT 
SZOLGÁLTATÁSAI 

• RO-LA-vonatok napi négy alkalommal 
SOPRON-WELS-SOPRON-útvonalon 

• HANSA HUNGARIA Container Express 
SOPRON-HAMBURG-BREMA-SOPRON 
útvonalon naponta 
Magyarország területén el- és felfuvarozás 

e DUNA-ELBA Express 
SOPRON/BUDAPEST-HAMBURG
BREMA viszonylatban 

e BALKAN SERVICE 
SOPRON - Törökország, Bulgária, 
Görögország 

1996. ÉVBEN INDULÓ PROJECTEK: 
e SOPRON-ROTTERDAM 

Magyaron.mg �riiletén el- és felfuvmw.ással. 
e SOPRON-ZAHONY 

N�-Eur6pa-F ÁK-mszágok viswnylatában 
További információk: 

GySEV Rt. Vezérigazgatóság 
1011 Budapest, Szilágyi D. tér 1. 

Tel.: 201-1782 

- Mivelünk akkor mi lesz'? 
- veti közbe Csontos Sándor 
darus gépkocsivezető. 

- Ha megyek a kocsirako
mányhoz, akkor jöttök velem, 
ott lesz munka. - válaszolta 
Szabó Andrásné. 

A helyi szakszervezet és az 
üzemi tanács támogatja a kon
téner-terminál Malakítását, 
amennyiben az új szervezet át
veszi az ezzel foglalkoztatott 22 
embe1t - teszi hozzá Berki 
János. 

A rakodógép-karbantartó át
alakítását úgy képzelték el, 
hogy kft.-vé alakítják át, mivel 
már megalakították a kombi
terminál kft.-t, ezért az állomá
soknak, illetve a konténeresek
nek nyújtott szolgáltatást ketté 
kell választani - mondta el 
Nagy Attila, a részlegben dol
gozók megbízottja. A dolgozók 
kisebb része megy át az új kft, 
hez. Akik itt maradnak, 65-en, 
önálló kft.-ben maradnak, vi
szont az itt dolgozó munkavál
lalók közül, csak 44-et vesz át 
a Rak-Gép Kft. 

- Mi lesz azokkal akik nem 
akarnak az új társaságba men
ni - tette fel a kérdést Veres 
Jánosné teljesítmény-kié1téke
lő -, akik io.kább vállalják a 
végkielégítést, ha az állomás 
nem biztosítja a 111L111kát 13 évi 
vasúti szolgúlat után. 

A jelenlegi szándékok sze
rint a MÁV Rt. vállalja a ka
pacitások 80 százalékos lekö
tést, de ez csak ígérvény, hi
szen a tulajdonos nem kíván 
írásos szerződést kötni. 

- Úgy tervezték meg az iít
alakítást - mon<lta Sziibó Pál 
-, hogy a kisembe11 nem kér
dezték meg. Mintegy 80 csa
lád sorsa senkit nem érdekel. 
Ez lassan már a munka rová
sára megy, ha ilyen idegálla
potban kell dolgozni. Ha az 
emberek állandó stresszben 
élnek, akkor egymást bántják 
a kiszolgáltatollságban. 

A kereskedelmi szakszolgá
latnál privatizációra ·kerül a 
kisáru-fuvarozás, amely egy új 
szolgáltatási forma. A fuvaroz
tató részére teljes körű szolgál
tatást biztosít, mivel az árut 
háztól-házig szállítja a \1ÁV. 
Cserő Zsuzsamrn fóbizalmi at
tól tart, hogy az átalakítás, il
letve az elbocsMások csak a 
kereskedelmi szakszolgálatot 
fogják érinteni. Mivel a dolgo
zók konkrétumokat nem tud
nak, teljes az elkeseredeltség. 

Balla Károly árufuvarozási 
állomásfőnök-helyettes el
mondta: az átalakítást felsőbb 
utasításra kell régrehajtani. Az 
állomás vezetésének meg kell 
valósítani azt a koncepciót, 
amelyet az üzletigazgatóságon, 
vagy a vezérigazgatóságon gon
doltak ki. Nehéz az intézkedé
seket meghozni, az embereket 
utcára kell tenni. 

Debrecen állomás főnöke 
nem nyilatkozott a Magyar 
Vasutasnak, mert, mint meg
tudtuk, ... ,,nincs olyan helyzet
ben, hogy él"demben búrmit 
mondjon" ... 

TP 

.. .. , 

KOZPONTI UZEMI TANACS 

TÁJÉKOZTATÓ AZ, ÜT-TAGOK FELKÉSZÍTÉSÉRŐL 

Tisztségviselők oktatása, továbbképzése 
Az üzemi tanácsok és a közalkalmazotti tanácsok tagjai, illetve tisztségviselői részére megtartott 
képzés tapasztalatairól terjedelmes előterjesztés készült a közelműltban. Az érintettek képzésének 
alapvető célja az, hogy a dolgozói részvétel a vállalat vezetésben (participáció) intézményesen ki
épüljön, és ennek a tevékenységnek a szakszerúsítése zökkenőmentesen valósuljon meg. A képzés 
segítse elő az üzemi tanácsok és a szakszervezetek együttműködését. Az alábbiakban részleteket 
közlünk a közel háromezer kollégánk felkészítéséről szóló összefoglaló jelentésbó1: 

... ,,A társadalmi, politikai vi
szonyok alakulása alapvetően 
meghatározta, hogy az iizemi 
tanácsok megjelenésének elfo
gadása nem mc:nt zökkenőmen
test:n. 

Nem voltak meg a részvftel 
intézményének ilyen jellegtí 
hagyományai. A munkavállé!lók 
részvétele a vezetésben csak 
formai volt, a döntések nem a 
részvételükkel, véleményük fi
gyelembevétélével tört6nt. A 
particípáció iránti igény az át
alakulás kezdetén még nem fo
galmazódott meg egyé1telműen. 
Az európai mintám, törvényileg 
bevezetett intézmény nem a 
széles társadalmi kívánságok
ra épült ki(. .. ) 

A megválasztott tisztségvise
lők, akik nem rendelkeztek 
111egfelelőismeretekkel és gya
korlati tapasztalatokkal, alkal
matlanok voltak a participáció 
jelentőségével megismertetni a 
választóikat, és nem tudták ki
elégíteni azokat az igényeket, 
amelyek a gazdaság átalakítá
sa kapcsán a munkaválfalók 
körében napról napra jelent
keztek. 

A törvényi szaMlyozús hiá
nyosságának következnl(foycít 
is nekik kelleti viselniük, és ilZ 
egymás közti kapcsolalok hiú
nya lehetetlenné tette a tapasz
talatok kicserélését. Az üzemi 
tanácsok tagjainak felkészítését 
megnehezítette az információs 
és módszertani kiadványok hi
ánya. A tájékoztató jdlegtí fc:l
készító'k nem pótolták a szük
séges ismeretek 111egszer2é,ét. 

Az iizemi tanácsok oktatását 
szakáganként tervezték meg, 
amely alapvetően követte uzo
kat a szervezeti formákat, wne
lyek a 1\-1ÁV Rt.-nél megtaMl
hatók. Ennek megfelelőn keriil
tek megrendezésre azok a kép
zésre irányuló összejövetelek, 
amelynek résztvevői a sznkúgi 
szervezethez tartozó üzemi ta
nácsok tagjai és iizemi megbí
zottjai, és amelyeknek te111ati
k1íja elsősorban a megafaku
léíst követő nehézségek lekiiz
déséhez és az üzemi tanácsok 
beindításához kívánt ismeret
anyagot biztosítani. 

Az üzemviteli szakághQz tar
tozó íizemi tamíc;;ok és üzemi 
megbízottak képzé;;ét, tekintet
tel az igen nagy létszárnrn, üz-

letigazgatósági megosztásbiln 
tudMk csak megszervezni. 

Az oktatáson és él tiíjékozta
tón igen nagy számban vettek 
részt a megválasztott liszts(�g
viselők és a feltett kérclésekből. 
az elhangzott véleményekből 
11zt lehetett kiolvasni, hogy igen 
nagy igény volt az oktiitiÍs, 11 

képzés folytatására. a té111ák 
körének bővítésére. A rendez
vények megszervezése nem mit 
zökkenőmentes, de sikerült el
érni, hogy a területi bizottságok 
segítségével az érdeklődó'k tu
domást szereztek a rendezvény
ró1, annak céljáról. A teriileti 
bizottságok közrem{íködésének 
eredményeképpen nem csak az 
iizemi tanácsok tagjai, hanern 
a szakszervezeti tisztségviselők 
is részt vettek a rendezvénye
ken. 

A képzés előad1.ísiiinak térnái 
elsősorban az iizemi tanácsi fel
adatokat foglalta m11gába. és ezt 
kiegészítve taitalmazták a mun
kahelyi érdekegyeztetési rend
szer rntíködtetésének kérdése
it, az üt-k feladatait, il jogosít
ványokat, az üt-k és a szakszer
vezetek együttmtíköclését és 
munkamegosztását. a munkál
tató és az üzemi tnnácsok kap
csolatrendszerét. valamint az 
iízemi megállapodások tnrtal
mát és sziikségszertíségét. 

Az eddig megtartott oktat1í
sok tap;1sztalatai azt nwtatják. 
hogy az üzemi tanácsi intéz-
111ényrend!zer továbbélésfnek 
és fejlődésének alapvető fo/11�
tele, hogy 11 rendszerben részt
vevó'k, a tisztségviselők milyen 
formában tudják elíogiidtatni és 
a munkaviíllalói érdekek meg
jc.:lenítésének igényével nnT
ködtetni az üze111i t,imícsokat. 
Ez felkészült tagokat igényel. 
Ahhoz. hog1 a munkadllalói 
érdekek kép1·isc.:lete az igé
nyeknek megfelelő fonmíbm1 
valósuljon meg, el kell keriil
ni, hogy a munkáltató csak a 
saját elképzeléseinek képvise
letére használja fel il 

participáció intézményét, uz 
üzemi tanácsokat. Az üzemi tn
nácsi jogosítványok nwgfrlelő 
módon történő lwszmÍÍillii és 
annak törvényi keretek közötti 
miíködtetése csak 11 111unkáltn
tóval hasonló szinten képzett 
tisztségviselőkkel képzelhet<> 
el. 

A szilkszervezetekkel való 
szoros egyiittmtíköclés, a mim
káltatóval közös vezetésben 
vnló részvétel adja meg az üze
llli tanácsok mííködésének mi
nősítését. A szakszervezetek 
viszonyát a létrejött új munka
dllalói érdekeket képviselő 
intézményekhez elsősorban az 
határozza meg. hogy a kialaku
ló nézeteltérések megoldásában 
lllilyen 111é1tékben tudja hasz
nosÍtilni az iizemi tanúcsok vé
leményét a szakszenezet{ .. .) 

Az ok tiltás, képzés eddigi ta
pasztalatai azt mutatják, hogy 
az eddigi képzési tevékenység 
nem volt hiábavéiló. A rendel
kezésre álló lehetőségek jobb 
kíhaszmíliísával és az erőfo11-á
sok összefogásával. koncentrú
lásárnl tovább kell folytatni t:zl. 
Ki kell }w;;ználni a szakszene
zetek, a lllunkáltató által ft:lkí
núlt lehetőségeket A jó szándé
kú segíteni akiirással a kapcso
fatrendszerben résztvevők kö
zelebb keriilhetnek egymáshoz, 
az egymús véleményének meg
ismerésével a még meglévő 
konfliktusok könnyebben lllt:g
olclhatóbbá válnak. 

Toviíbbm is szakági lllegosz
tásban kell sze1Tezni az okta
tásokat. Jobban kell táJ11asz
kodni a területi ismeretekkel 
rendelkező szahzenezt:li bi
zottságokrn. A képzési folyamat 
rendszerbe foglaléísárnl dő kell 
segíteni ,l lmtékonyság növelé
sét. olyiln szakelllberek közre
nníködését kell igényelni, akik 
clísmert szakértői a témakör
nek. 

Az clőndások megtartásúrn 
meg kell nyerni a sznkszerve
zeti vezető tisztségviselőket, 
akik a gyakorlati tapnszt1ilatok 
1ítmlásún túl az egyiittnníködés 
J11ódszereíre és területeire meg
felelő dig11zítást tudnak adni. 

Az iízemi tanácsok tagjai 
képzésének megszervezése 
központi üzellli t1mácsi feladat. 
A folya111ntosság biztosításához, 
a szakszcníséghez a szakszer
vezetnek segítségei kell mini. 
A VSZ Képzési. Oktat,ísi Bi
zottságával szorosan egyiittnní
küdve kívánjuk az 1997. első 
[élén-e vonatkozó képzési ter
vet összeállítani."( ... ) 

Dr. Péter Mihály 
Központi Üzemi Tanács 

elnöke 

RudoK Biztosító és Segélyegyesület elő- és utószezoni árai 
1996. november 1. -december 15. 

1997. január 11. - március 15. 
(forint/fG/nap) 

Erzsébet Hotel, Hévíz Rudolf Hotel, Hajdúszoboszló 
06/83/342-035-40 06/52/362-826 

Rudolf Panzió, Parádfürd6 
06/36/364-202 

Az egyesnlet tagjai részére: 
1.190,-

990,-
Teljes panzió 
Fé!Panzió 
MA V-alkalmazottak részére: 
(MÁV arcképes ig.) 
Teljes panzió 
Félpanzió 

1.790,-

2.190,-

1590,-

1.290,-

A uo!gál�tás 2 éves korig díjtalan, 14 éves korig 25 százalék kedvezménnyel vehet6' igénybe. 
Erdekl&lni lehet a helyszínen és a Rudolf Bit6sító és Segélyegyesület Központjában. 

1077 Budapest, Baross tér 15. Tel: 342-3165, vasút üzemi tel: 11-32 





1996. OKTÓBER, MÁSODIK SZÁM 

ERDÉLYI FESTŐMŰVÉSZ A NYUGATIBAN 

,,A festészet életem 
, l 

'' erte me ... 
Lapunk októberi első számában már hírt adtunk arról, hogy a MÁV 
Rt. Budapest Nyugati Pályaudvar Állomásfőnöksége és a Vasuta
sok Szakszervezete Nyugdíjas Szervezete Fodor N. Éva kolozsvári 
festőm1Ivész alkotásaiból kiállítást rendezett. 

A kjállítást október 9-én Szögi Sándor állomásfőnök nyitotta 
meg. Elmény nekünk az erdélyi természeti szépségeket, az embe
reket a művész által közvetítve h'ítni. Fodor N. Éva festőmCívész 
önmagáról elmondta: ,,31 képemet hoztam cl erre a kiállításra. 
Számomra a festészet életem é1telmét jelenti. Lclkiségcm, gondo
latvilágom kifejezői a képeim. Hivatásomnak tekintem az élet szép
ségeire irányítani az emberek figyelmét, átadni mindazt, amivel 
rám hatva megszülettek. Úgy vélem. képeim szemlélőiben ugyan
azok az érzések kelnek életre, amelyek bennem jöttek létre a ké
pek eredetiségfoek meglátása során." Fodor�- Éva alkotásái ko
lozsvári otthonában és szerte Erdélyországban születtek. 

A kiállítás megnyitóján zsúfolásig megtelt klubteremben az ezer
színű üde csendéletek és a csodás tájak, székely népviseletes em
berek szinte templomi ünnepélyes hangulatot teremtettek ... 

H.K. 

,,Képeim Erdélyországban születtek" 

MAGYAR VASUTAS 7 

BEMUTATJUK 
, 

A miskolci MA V Koncert-fúvószenekar 
A zenekar 1923-ban alakult, 1994. évi minősítése alapján a koncert kategóriában elnyerte az Arany Diplomával rendelkező „Kiváló 
Együttes" címet. Ezt megelőzően több kitüntetést, oklevelet szerzett. Tagjai nyugdíjasok, aktív dolgozók, diákok, mintegy 35-en. 
Miskolcon az évszázados fúvószenekari tradíció méltó ápolója, a gazdag zenei hagyományok képviselője. M1Isorterve színes és sokrétlI. 
Olyan szaktekintélyek álltak az élén, mint például az országszerte ismert Profánt István, majd legutóbb Heiner Károly. 

Fenntartója a Vasutasok Vö- ,...-i� Farkas Ferenc. Kálmán Imre é,; 
rösmarty Művelődési Háza. Mű- · ' �' ( IÍhrnh.ím Pá�. A másikban „szó-
ködését támogatja Miskolc Me- • '\ : ._ rakoztató muzsika'' címmel 
gyei Jogú Város Önkormányza- Suppé, ]ohann és ]ose11h 
tának Mecénás Alapja, a Nem- Strauss, Berm;tein voltak, továb-
zeti Kulturális Alap és idén a bá operett- és polkaegyveleg. Az 
Miskolci,M(íanyagfeldolgo�ó Rt. ünnepi m(ísort Tiszaújváros 
is. A MA V Rt. Miskolci Uzlet-

iilill...llliPilllllllr'] 
fennállásának 30. évfordulója és 

igazgatósága a próhahelyiséggel, a zene ünnepén mutattuk be, a 
a hangszer- és kottatár biztosí- to\'ábbiakban a két összeállítás 
Lásával segít. s_z;ímaiból, vegyesen játszottunk. 

Hat évvel ezelőtt a zenekar és En'.k óta Abrahám Honvéd-ban-
a Művelődési Ház felkérésére clája a zárószámunk, amelyet a 
nem kis izgalom közepette vál- hallgatóság jókedv(íen, i.iteme-
laltam el az együttes vezetését. sen tapsol végig, újrázás! köve-
Tudtam, hogy kitűnő muzsiku- telve. 
sokból áll, és tulajdonképpen az Igen jó kapcsolatunk van a 
együtt-zenélés öröme tartja össze Miskolci Rádióval, a városi le-
ó'ket. levízióval, a megyei napilapok-

Szerencsére egyre több hely- vettünk részt az ünnepségen. és ahol kimagaslónak értékelt<�k kal, amelyek a közönséget min-
re-alkalomra hívnak bennünket, Mindkét alkalommal oklevéllel produkcióinkat. dig jóidó1)en tájékoztatják, mikor 
így munkánk nemcsak a heti 2 és emléktárggyal ismerték el Legnagyohb lelkesedéssel és hol találkozhatnak az együt-
próbára korlátozódik, hanem, munkákat, ami nagyon jólesett. azonban azokra a fellépésekre lesse!, teljesítményét is méltat-
amit ebben a műhelymunkában Az idei vasutasnapot Debrecen- készülünk, ahol a nagyközönség j,ík. 
próbálunk, kidolgozunk, van al- ben töltöttük. előtt játszhatunk, elég széles re- Az viszont érthetetlen, hogy a 
kalmunk a közönségnek is be- Szorosan kapcsolódik ehhez, pcrtoá1:unkat bemulatrn. I\Iiskolc zenei életét bemutató 
mutatni. hogy minden évben részt ve- Régi hagyománya van a fúvós tv-filmben csak 3 percig mutat-

Tepnészetesen jelel'!. vagyunk szi.ink a Baross Gábor Közleke- térzenéknck a drosban. a \!is- lak bennünket. azt is minden 
a MAV Rt. Miskolci Uzletigaz- dési és Postaforgalmi Szakkö- kolc-Tapolcai sétány (,,; az Er- kommentár nélkül, pedig a ze-
gatóságának minden eseményén. zépiskola ballagási i.innepst�gén. zsébct tér a színhely. :'.agy örö- nekart országosan jegyzik. 
A Miskolc-Gömöri pályaudvar- Magától érthetődően zenével met okoz, hogy kialakult a törzs- :\lás zenekarokkal való kap-
ról indult Nosztalgiavonatot in- köszöntjük tagjaink és hozzátar- közönségünk, amelynek tagjai csolatunk az egyes fesztiválokon 
dulókkal engedtük útjára, Ka- tozóik házasságkötését, és oszto- vasárnap délutánonként kimon- való találkozásra, a vezelÓK egy-
zincbarcikán már vártuk az uta- zunk gyászukban is. dottan a térzene mcghallgatásá- más közötti levelezésre és kot-
zókat és Bánrévén az emléktáb- Rendszeres közreműködői va- ra jönnek ki, több sz,ízan. Ott tacserére szorítkozik, a határa-
la leleplezése után térzenével gyunk az állami, önkormányza- vannak az Erzsébet téren. sőt az kan túl pedig minimális. Szíve-
szórakoztattuk őket. A ti, társadalmi szervezetek rcn- 1994. októberi minősítő hang- sen változtatnánk ezen, de nincs 
Sajóecseg-Tornanádaska vona- dezvényeinek például a nemzc- versenyen velünk szurkoltak, hozzá elegendő anyagi lehetősé-
Ion indulás előtt látványos ti ünnepünkön, március 15-én nekünk tapsoltak és még a sajtó günk. 
majorette bemutatót kísértünk, vagy május elsején. Augusztus hasábjain is kifejezték elismeré- Szűkös helyzetünkben pályá-
ekkor Szalonnán adtunk népsze- 15-én, már hagyományt teremt- süket. zatokat nyújtunk be különböző 
1ű műsort, majd Tornanádaskán ve, jótékonysági konce1•tct ad- A térzenei évadot már ncgye- alapítványokhoz, hogy m(íködé-

i===========================�=============1 tunk a Lélegzet Alapítvány nép- <lik éve „A Zene Ünnepe" tisz- si, kolla-beszerzési, hangszer-
szerűsítésére a \1iskolc- teletére, június 21-én kezeljük. felújítási és nem utolsósorban 

VASUTAS SPORT 

A BVSC kemposai 
Szponzorok segítségét várják 

Juhász Ferenc 4. danos kempo és 1. danos (fekete öves) jiu-jitsu mester, a BVSC kempo karate 
szakosztályának vezetője több mint két évtizede kezdett karatézni, s éppen tizenöt esztendeje foglal
kozik a kempoval. Eközben a távol-keleti küzdősportok szinte valamennyi jelentősebb stílusát meg
ismerte. Tudását országszerte tisztelik, rendre ott van a thai box, kempo, utcai harc, free fighting és 
más versenyek zsűrijében, elnökségében. S éveken át ő volt a Magyar Kempo Szövetség elnöke (a 
szervezetnek most is egyik vezetője). 

A szakosztálynak jelenleg több mint hatvan tagja van, közülük még öten fekete övesek. lgy Hor
váth Zoltán, aki sokszoros magyar bajnok kempoban és thai boxban, megnye1te az utcai harcosok 
szegedi területi versenyét, majd a tavalyi (elsó') országos döntóben csak szoros küzdelemben lett 
második. Korábban kétszer nyert bajnoki címet kung-fuban, s kick-boxban is szerzett bajnoki ér
met. Ugyancsak számos szép versenyeredményt ért el Babcsák Attila és Sass Péter is. A lányok 
közül pedig Babály Mária és Koszta Szilvia é1t el <lan-fokozatot. Tanítványaik sorra szerzik az érme
ket, bajnoki cí111cket a különböző jelentős hazai versenyeken, s vitathatatlanul a BVSC a sportág 
egyik legeredményesebb klubja. 

Nagy bánatuk - mondta Juhász Ferenc-, hogy hiába jelentkeznek sokan náluk, a Szőnyi úti 
terem mérete és az idő hiánya 111iatt ennél nagyobb létszámmal nem tudunk foglalkozni (pedig két 
csoportban tartják az edzéseket). Számos vasúti dolgozó is van a soraik között, s a vasutasok eseté
ben változatlanul nincs „létszámstop"! Természetesen, akiket nem tudnak fogadni, azokat más klu
bokhoz infoyítják. 

Szintén gondot jelent, hogy anyagilag nehéz helyzetben vannak. Ezé1t örömmel vennék szponzo
rok segítségét, akik országosan jól isme1t élversenyzőik mellett a tömegsportvonal erősödését is 
támogatnák. 

A szakosztályvezető a nagyszerű sportsikerek ellenére is azt hangsúlyozza: megkülönböztetett fi

Juhász Ferenc az egyik önvédelmi technikát szemlélteti 
tanítványainak 

(B. P. felvétele) 

gyelmet fordítanak az emberek 
önvédelmi felkészítésére, ami a 
vasutasoknál különösen fontos le
het. S itt nem csupán a támadás 
gyakorlati elhárítására, a külön
böző fogások elsajátítására kell 
gondolni, hanem fó1eg arra, mi
ként lehet „szép szóval" vagy 
egyéb megelőző magata1tással el
kerülni azt, hogy az ütésre, rúgás
ra sort kelljen keríteni. Juhász 
Ferenc jól ismeri a vasutasok 
munkáját, ezáltal bőven tud szá
mukra hasznos tanácsokat adni 
(amelyekhez videofilmek is ren
delkezésre állnak). 

Akik pedig ezzel kapcsolatban 
többet szeretnének megtudni, 
azokat szívesen látják a BVSC 
Szőnyi út sportlétesítmények dél
utáni és esti edzésein. 

Büki Péter 

Csanyiki Rehabilitációs Intézet Kezdetben főleg idősebbek je- egyenruha-problémáinkat meg 
főterén, óriási sikerrel. lentek meg, ma azonban már a tuc!juk oldani. 

De nem csak a felsoroltakból fiatalok is lelkesen hallgatnak Ürülök, hogy a Magyar Vas-
áll a zenekar munkája. Ott vol- bennünket, egyre többen. Az utas hasábjain keresztül bemu-
tunk a tapolcai IV., a pécsi V. éves rnffsor kialakításánál erre tathattam fáradtságot nem isme-
Országos Vasutas Fúvószeneka- éppen úgy tekintettel vagyunk, rő lelkes, együttesünket, a mis-
ri Találkozón, és sikerrel álltunk mint ahogy figyelembe vesszük kolci MA V Koncert-fúvószene-
a többi együttes és a közönség az aktuális évfordulókat is. kart. Szeretném, ha minél tovább 
elé Mezőkövesden is két alka- Az idén két összeállítást kt�- muzsikálhatnánk együtt a ma-
lommal. Örömmel muzsikáltunk szítetlünk. Az egyik a gunk és közönségünk örömére 
tavaly októberben Budapesten a Millecentenárium alkalmáb61 színes, színvonalas produkciók-
Nemzetközi Vasutas Fúvószene- kizárólag magyar szerzők műve- kal. 
ka1i Szemlén, ahol összesen két ihol álló ünnepi program ({�r/..:d. 
magyar együttes mutatkozott be, Bartók. Kodúly. BaMzs A,púd, 

, , , 

KESZENLET IDEJERE 

Kalmár Péter 
karmester 

Akárcsak korábban, az idén is a VSZ legfontosabbnak ... 
Megfejtés az idézet folytatása: függ.: 1., vizsz.: 2 és függ.: 14. 

Vízszintes: 1. Első bctCínk. 2. Megfejtés 11. 
..... Tamás (XVI. sz. angol filoz). 12. Holt nyelv. 
13. Géppisztoly (orosz) márka. 14. Diesel moz
dony jele. 15. Becézett salátanövény. 16. Kicsi
nyítő képző. 17. Nagy István. 18. Tcaízesítő. 20. 
Európai Közösség. 21. Születésnapi beszéd. 23. 
Helyhatározó 25. Feltételesen megnyit, átad. 26. 
Római ötven. 27. NDK német megfelelője. 28. 
Domb. 31. Helyhatározó 32. Vers kellék. 33. 
Nemes gáz. 34. A ló körme. ;35. LARSO�. 36. 
Nagyon szeret. 38. Ittrium, K,1lium :39. Okori, 
Erdélyben élt nép. 41. Ipa párja. 42. Füstöt bo
csát ki. 46. A vádhoz adalékot nyújtó. 49. Nö
vény nélküli táj. 50. Marokkó fővárosa. 51. EZ 
irodalmian. 

Függőleges: 1. Megfejtés. 2 Fil!11színház. 3. 
Erika becézve. 4. Lagúna része. 5. Allati eredetű 
örökölt képesség. 6. Néma ARAL 7. Ló cseme
gét. 8. Csiga is van ilyen. 9. TOCSIK ügyben 
elhíresült fizetés (neve) 10. Dal. 14. Megfejten
dő. 15. Szavazatokat gyCíjtő edény. 18. Álnok, 
becsapó. 19. Emőd része. 22. Nadrágtaiió, 24. 
Hadsereg (spanyol) 26 . .... Amerika (Mexikó, 
Közép és Dél Amerika neve) 27. Irodalmi mCífaj. 
29. Majdnem patak! :30. Megyei Pénzügyi Osz
tály. 31. Román pénznem. 37. Távol-keleti or
szág keverve. 40. Rózsa a dísze. 4:3. Lepusztult 
építmény. 44. Belszerv. 45. Traktor része. 46. 
Kopasz. 4 7. Keve1t Somogy megyei helyiség. 48. 
Kutas közepe. 
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1 

51 L. + 

Készítette: Bánszegi József 

Előző szám megfejtése: 
Megkiilönhöztetetl helyzetet biztosítottuk a 

munk,1 i·ilágúban a v11sutasoknak. 





KÉT HÓNAPPAL 

Razzia után 
A Magyar Vasutas októberi második számának címlapján riportot közöltünk a Rákosrendező állomá
son „dúló" állapotokról. A cikk nyomán sok olvasói észrevétel mellett - amelyeket köszönünk-, meg
kereste szerkesztőségünket Szedő Gyula, a rákosrendezői állomásfőnök. Lapunk szerkesztője a koráb
bi írás híranyagának felvétele óta eltelt két hónap alatt történt változásokról kérdezte a szolgálati hely 
vezetőjét. 

-� Rákosrendező állomás több mint 860 eyer négyzetméter alapterületű, ezzel az ország egyik legnagyobb 
vasúti szolgálati helye - kezdte nyilatkozatát az állomásfőnök, majd így folytatta: - Budapest belterületén ' 

ezt a könnyen megközelíthető helyet mindig őrizni kellett a kívülállóktól. A MAV Rt. 1995-ig saját vasútőreivel 
biztosította a szolgálati hely nyugalmát. A vasúttársaság vagyonvédelmi hálózatának átszervezése után vált 
őrizet/enné a szolgálati hely. Az állomás vezetése, látva a mindinkább elharapódzó gondokat, szinte azonnal 
kezdeményezte a védelem rr;egszervezését. Ennek is köszönhető, hogy a védelem el{átására már tavaly ősszel 
nyílt pályázatot írt ki a MAV amire tizenhárom cég jelentkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó céggel már a 
tavasszal készen álltunk a szerződés megkötésére, de a közismert pénzügyi nehézségek miatt erre csak most 
ősszel került sor. 

ÁRA: 20 Ft 

XL. évfolyam. 21. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

, , 

ANYAGGAZDALKODAS 

,,KILENC NEVET KÉREK, NEGYEDÓRÁN BELÜE' 

(Folytatás a 5. oldalon.) 

Bizonytalanságban élve 
A Nyugati pályaudvar Szertárfőnöksége november 15-étól anyaggazdálkodási főnökséggé alakul át, illeszkedve ezzel a 
szakszolgálati átszervezéshez. Jelenleg a főnökség három telephelyen 14 raktárral működik, amelyhez még tartozik a 
bútorjavító részleg és a vasúti járműjavító telep, valamint a beszerzési és értékesítési csoport. 

- Nem túl nagy bizalommal 
tekintünk az átalakulás elé -
kezdte mondandóját Szabó 
Sándorné, a szakszervezeti bi
zottság, valamint az üzemi ta-
nács elnöke - mivel pillanat
nyilag nem látható az új rend
szer felépítettsége. Teljes a bi
zonytalanság, több munkatár
sam új munkahely után néz, 
mivel az új kinevezett főnök 
határozza majd meg, hogy ki
vel kíván dolgozni. A VSZ 
Anyagellátási Intézőbizottsága 
által kiadott vezérigazgatósági 
tervezetből tudják csak a dol
gozók, hogy ki lesz az új kine
vezett főnök, és mekkora lét
számot határoztak meg a terü
letre. 

- Tudja-e már valaki, hogy 
ki marad és ki megy? - tette 
hozzá Balogh Katalin raktárke
zelő. 

- Tudtommal van egy lista 
- folytatta Szabó Sándorné-, 
amelyet még nem látott egy 
dolgozó sem, de egy biztos, 
hogy ezen taláható az elbocsá
tandók névsora. 

Nehezményezi a szakszerve
zeti bizottság és az üzemi ta
nács, hogy az átalakításokról, 
elbocsátásokról egyik testületet 
sem tájékoztatta a szolgálati 
főnök, ezért a tagok hiába for
dulnak információért az érdek
védelmi szervezethez. A vezér
igazgatóság által kiadott terve
zetből azonban kitűnik, hogy az 
Anyaggazdálkodási és Külke
reskedelmi Szakigazgatóság 
részét képezi majd a Nyugati 
Szertárfőnökség, ahol a jelen
legi 119 foglalkoztatottból 63-
an maradnak csak. Nem értik a 
dolgozók, hogy a jelenlegi 
fdnökük - akit egyébként no
vember 15-től kineveztek a szé-

kesfehérvári szertárfőnökség 
élére -, milyen alapon nyug
tatja őket, úgymond, nem lesz 
nagy a vérveszteség. 

- Nem szeretnénk, ha meg
szűnne a raktárunk - mondta 
egy magát megnevezni nem kí
vánó raktárkezelő, a megszün
tetésre kiszemelt Ill. Papír-iro
daszer Raktárból. -Az itt dol
gozók úgy voltak a megszün
tetéssel, mint az a bizonyos fel
szarvazott férj, aki utoljára tud
ta meg, hogy nincs szükség rá. 
Nem értik, hogy miként lehet 
megszüntetni a nyomtatvány
raktárt, amikor egy vonat elin
dulásához is többféle irat szük
séges. Amennyiben áthelyezik 
a raktárt a központba - a 
Péceli útra-, az többletkölt
séget is jelent, mivel a nyugati
ból megoldható volt a szállítás 
vonaton, viszont a XVI. kerü-

leti központot csak autóval le
het megközelíteni. 

Úgy érzik a munkavállalók, 
hogy az anyagellátásnak nincs 
gazdája, mivel továbbra is hoz
zák az anyagot, viszont azt be
széli mindenki, hogy több rak
tárt mégis becsuknak. Elfogad
hatatlannak érzik azt, hogy 
20-25 éves munkaviszony 
után tesznek utcára embereket. 

A ruhakiosztóban a rnktárveze
tő nem akart nyilatkozni, mivel őt 
sem tájékoztatták semmiről, nem 
tudott tehát mit mondani a beosz
tott dolgozóinak. A hat raktárke
zelő szintén tartotta magát a hall
gatáshoz, mivel egyikőük sem 
szeretné egy újságcikk miatt el
veszíteni az állá�át. 

A Nyugati Szertárfőnökség 
szolnoki telephelyén egy magát 
megnevezni nem kívánó dolgo
zó arról beszélt, hogy listákat 

készítenek a szolgálati helye
ken a főnök utasítására. A szer
tárfőnökség vezetője leszólt te
lefonon Szolnokra, kérte, hogy 
15 percen belül adjanak meg 
kilenc nevet, akik elbocsátha
tók. A szolnoki telephelyen je
lenleg 37-en dolgoznak. (Az 
információt adó dolgozó neve 
szintén szerepel a listán, de nem 
akart névvel nyilatkozni, mivel 
még mindig reménykedik ab
ban, hogy maradhat.) 

Megpróbáltuk elérni Hajdú 
János szertárfőnököt is, hogy 
mondja el az igazságot az átala
kulásról, de ez nem sikerült 
nekünk, állítólag szabadságon 
volt, mert építkezik Székesfe
hérvár mellett. A dolgozók 
megerősítették: a főnök több
ször kijelentette, neki már nincs 
ideje a nyugati szertár gondjai
val foglalkozni... TP. 

Hol fürödjön 
a pályamunkás? 
A Szombathelyi Üzletigazgatóságnak 

egyik legfontosabb csomópontja volt Vár
palota, de napjainkban 60 rakott kocsi 
hagyja el az állomás területét. 

A vasutas kedélyeket ott egy olyan törté
net borzolja, amelyet az állomás meg tu
dott oldani, a pályafenntartás viszont nem. 
A Magyar Vasutas munkatársát Cser Ti
bor főpályamester kísérte el az egykori vas-
utas-mtJnkásszálló épületéhez. 

(lrásunkat a 8. oldalon olvashatják.) 

Rovatunkban dr. Márkus Imre, a Vasutasok 

l 
Szakszervezete elnöke aktuális kérdésekről ír. 

Úgy gondolom, az elmúlt években valamennyien a saját bő
rünkön is tapasztaltuk, hogy a rendszerváltás óta Magyarorszá
gon nem csak a közélet, hanem a munkaügyi kapcsolatok is egy
re bonyolultabbá váltak. Tanúi lehettünk annak is, hogy amíg a 
társadalom egyes rétegei fel tudtak készülni a kihívásokra, vagy 
legalábbis lépést tudtak tartani a változásokkal, azaz képezni tud
ták magukat, ami előnyt is jelentett számukra, addig mások le
maradtak, s egyre hátrányosabb helyzetbe kerültek. 

Miközben a változások bennünket, szakszervezeti embereket 
arra kényszerítettek, hogy magunkba szívjuk az új ismereteket, 
régi beidegződéseink miatt elhanyagoltuk a szakszervezeti tiszt
ségviselők felkészültségét fejleszteni hivatott tanfolyamokat. "Per-
sze, majd éppen én fogok szemináriumra járni" -cseng fülem
be a néhány éve még félvállról odavetett válasz ... Azóta viszont 
sok víz lefolyt a Dunán. Soha nem feledhető kudarcok, érdekvé
delemi harcokban szerzett mély sebek hegei figyelmeztetnek arra: 
képezni kell a szakszervezeti tisztségviselőket, ha lépést akarunk 
tartani a mellettünk rohanó világgal. Napjainkban azonban egyre 
több tisztségviselőben ébredt fel a valamikori szakszervezeti kép
zési rendszer iránt igény. Néhány éve még volt például Magya
rországon egyhónapos bizalmi-tanfolyam és kétéves titkárkép
zés. Iskoláinkat viszont később felemésztette a vagyonmegosztás. 
Az új tananyagok megalkotása időbe tellett. A képzés a drága 
beruházások közé tartozik, amire az elmúlt években egyre keve
sebbet tudott költeni a munkavállalók érdekvédelmi mozgalma. 
Mára - némi túlzással - már 1írré terebélyesedett a szakszer
vezeti munkát végzők felkészítésének hiánya. 

Ezért is számít nagy jelentőségű döntésnek a Vasutasok Szak
szervezete 1994-es kongresszusának programja, amelyben a tiszt
ségviselőink képzése kiemelt helyen szerepel. Az alapszervezeti tiszt
ségviselőink azóta aktív részesei lehettek annak a két évvel ezelött 
elindult folyamatnak, amelynek eredményeként az úgynevezett cso
móponti oktatásoktól eljutottunk az egyhetes alapszervezeti tiszt
ségviselő-képzés feltételeinek megteremtéséig. Először idén, no
vember első hetében tartottuk ilyet. A tanfolyam megszervezésével 
a VSZ elnöksége a két évvel ezelőtt létrehozott képzési és oktatási 
bizottságot bízta meg. Az első tanfúlyam sikeréhez szükséges felté
teleket-és szinte ideális körülményeket - a "\ásút a gyermeke
kért" Alapítvány kőszegi diákotthona biztosította. 

A beérkezett jelentkezési lapok tanúsága szerint nem csak az 
szb-titkárok, hanem a bizalmiak és más alapszervezeti tisztségvi
selők körében is nagy az érdeklődés tapasztalható az új képzési 
forma iránt. Sajnos, idén a VSZ központi költségvetéséből a kép
zésre betervezett keretből csak két tanfolyam megtartására futja, 
de jövő tavasszal már nyolc, az ősszel pedig további négy kur
zust tervezünk. Természetesen ehhez magunknak kell előteremte
nünk a szükséges anyagi feltételeket. Az első tanfolyam résztve
vőinek visszajelzése alapján elmondhatjuk, erre a képzési for
mára a VSZ érdekérvényesítő képességének javítása miatt égető
en szükség van. 

Egy képzési rendszer akkor lehet teljes, ha az igényeket több 
szinten képes kielégíteni. Ezt ismerte fel a Vasutasok Szakszerve
zete, amikor nem egészen egy évvel ezelőtt felsőfokú tisztségvise
lő-képzés beindítását kezdeményezte. Javaslatunk más ágazati 
és szakmai szakszervezetek elképzelésével is találkozott. A Ma
gyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és a gyóri Széchenyi 
István Fóiskola között létrejött együttműködés keretei között ja
nuárhan beindul a négyféléves munkavállalói érdekvédelmi szak-
irányú munkaerő-piaci menedzser képzés. A VSZ tizenöt közép
szintű érdekegyeztetési és a szervezetpolitikai feladatokat ellátó 
tisztségviselőjét kívánja a speciális tanrendű képzési forma e/só 
évfolyamára beiskolázni. 

A képzési formák széleskörű kiterjesztése- elsősorban pénz
ügyi - áldozatok meghozását kívánja a szakszervezetünktől. A 
vasutasok érdekvédelmének jövő-

L 
jét megalapozó továbbképzés fel-

� h 
tételeinek megteremtéséhez vala- I 
mennyiünknek hozzá kell járul-
nunk. Ehhez kérem tagságunk és 
tisztségviselőink támogatását. 

� � � 

MAV VASJARMU 
Járműjavító és Gyártó Kft. 

ISO 9002 Szombathely, Szövő u. 85. Tol./fax: (94) 313-313 Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 
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A munkások helyett senki nem oldja meg 
problémáikat 

Krausz Tamás, az ELT�_d?Cense t�rt�nel�et oktat az egyetemen, emellett aktívan politi
zál. �z MS�P baloldala 0�1gazgato szarnyanak egyik vezetője, és mivel nem tagja sem az 
o!'8�ggyűles?e�, sem_ a P;trt vezetésének, ezért nyíltan elmondja véleményét az átalaku
lasr'!I, a szoc1ahsta partrol, a szakszervezetekról, illetve az elitek hatalmáról. Véleménye 
szennt az -�ZP-nek négy ;ilapvető politikai kérdésben kell változtatnia, hogy a jelenlegi 
helytelen 1ranyvonal megvaltozzon. Ehhez kell csatlakoznia egy megújult szakszervezeti 
mozgalomnak, amely pillanatnyilag nem tölti be történelmi szerepét. 

- Önt még a tagtársai 
is halosnak tartják, vállal
ja ezt a jelzőt? 

- Nem vállalom, mert 
én baloldalinak vallom ma
gamat, nem balosnak. 
Akik ez utóbbi jelzőt rám 
aggatják, azok a gazdasá
got uraló elitet képviselik 
a párton belül, és néző
pontjukból mindenki ba
los, aki a tókeérdekkel 
szembenézve a munkavál
lalók érdekében felemeli 
szavát. Ezen kritikusaim köz
vetlenül kötődnek a technok
rata, menedzser-burzsoá ha
talmi ssoporthoz. 

- Eppen novemher 4-én 
heszélgettünk, amely 1956-
nak egy jelentős dátuma. Azt 
nyilatkozta a minap, hogy 
1956-hól a munkástanácsok 
vállalhatók egy ha/oldali em
her számára. Nem naivitás ma 
munkás-önigazgatásról he
szélni, amikor a kelet-európai 
államok versengenek a mul
tinacionális cégek kegyeiért? 

- Egyrészt nem a kelet-eu
rópai országok versengenek 
ezekért a kegyekért, hanem 
ezen államqk hatalmi gazda
sági elitje. En nem láttam se
hol a világon olyan tüntetést, 
ahol azt skandálták volna 
hogy éljenek a multik'. 
Ugyanis ezen vállalatok bejö
vetelének társadalmi követ
kezményeit én nem látom po
zitívnak. Persze azt sem mon
dom, hogy az adott pillanat
ban van velük szemben alter
natíva. De ez nem jelenti azt, 
hogy emiatt most fel kellene 
adni a gazdasági demokráci
ába, a humanizmusba vetett 
hitemet, hiszen mondják, 
1972-ben sem volt alternatí
vája az állam-szocializmus
nak, néhányan mégis hitték, 
hogy lehetne itt egy jobb vi-
1 ág. A munkástanácsokat 
vagy munkavállalói tanácso
kat szintén nem kellene leír
ni, egyébként aki így tesz, az 
valahol egyetért a kádári meg
oldással, a munkástanácsok 
felszámolásával. 

- \v/tak erre kísérletek az 
Antall-kormány idején is, 
amikor kitalálták a Munka
vállalói Résztulajdonosi 
Programot (MRP). Ez nem a 
munkástanácsok eszméjének 
folytatása volt? 

- Nem. A Munkástanács
ok Országos Szövetségét 
1989 decemberében szervez
te a Baloldali Alternatíva 
(BAL) számos, akkor létrejött 
munkástanáccsal. Ez a moz
galom azt tűzte a zászlajára, 
hogy a társadalomnak, a mun
kásoknak vissza kell adni 
azon jogosítványokat, ame
lyeket az állami bürokrácia el
vett tőlük a termelési folyamat 
és a közösségi élet irányítása 
terén. Később, 1990 nyarán 
ezt a mozgalmat, az MDF ki
sajátította, és felszámolta az 
eredeti mozgalmat, és csak a 
nevükben maradtak meg 
munkástanácsnak, valójában 
sárga szakszervezetekké ala
kította át a munkástanácsokat. 

- Ha már a szakszerveze
teknél tartunk, mi annak az oka, 
hogy a t,llCés társadalmi átala
kulás szinte ellenállás nélkül 
ment véghe, pedig több nagy ér
dekképviseleti konföderáció is 
múködik az országban? 

Krausz Tamás 

-A rendszerváltás után az 
MSZOSZ defenzívába vo
nult, mert az előző kormány
zati ciklus alatt a puszta lété
ért küzdött. �ajnos, 1994 után 
sem emelte fel komolyan a 
szavát az IMF programjai el
len, sót többnyire a privatizá
ciót támogatta. Amit nagyon 
nehezményezek, az az, hogy 
a nálunk gazdagabb orszá
gokban szélesebb megmoz
dulások élére állt a szakszer
vezet, viszont itthon szinte 
nem történt semmi. Talán 
egyetlen pozitív ellenpélda 
Szöllősiné ellenállása. Ez per
sze nem csak a szakszerveze
ti vezetők hibája, hanem an
nak a paternalista ,,állami gon
doskodó" hagyománynak a 
következménye, amely az 
emberek tudatába belerög
zült. Tóbben azt várták, hogy 
majd mások oldják meg az ó 
gondjaikat, pedig az 5.6-os ta
pasztalatok is azt mutatják, 
hogy a munkások helyett sen
ki nem fogja a problémáikat 
megoldani. Ez a munkaválla
lóknak keserű lecke volt, és 
meg kell mondani, hogy a mai 
szakszervezeti vezetők is ke
veset tanultak e tapasztalatok
ból. 

-Az MSZOSZ megnyerte 
az l 993-as th-választásokat, 
ez sem teremtett új helyzetet? 

- Csak annyiban, hogy 
nem azt a következtetést von
ta le, hogy a dolgozók érde
keit most erőteljesebben kép
viselje, hanem a vezetés fel
lélegzett, hogy sikerült túlél
nie a hatalmi elit részeként. 
Ehhez képest a LIGA és a 
Munkástanácsok persze még 
rosszabbak voltak, mert kife
jezetten azt hangoztatták, 
hogy a tókeérdekek elsőbb
sége mellett hajlandók csak a 
munkavállalók érdekeit kép
viselni. Számomra el fogadha
tatlan, hogy ezen szervezetek, 
de az MSZP vezérkara is a 
nemzetközi és a hazai tőke ér
dekeit védi egyoldalúan, ami
kor ezek ereje százszorosan 
meghaladja a szakszervezetek 
érdek-érvényesítő képességét. 

- Mikor változhat meg ez 
a magatartás, amit az el{fhh 
ilyen negatívan vázolt? 

- Mivel egyelőre a politi
kai és erkölcsi hanyatlás meg
állíthatatlannak látszik, azt 
gondolom, hogy a csak egy új 
történelmi szituáció változtat
hat ezen. Nem azt mondom, 
hogy a jelenlegi elitet le kell 
váltani, hiszen az ellenzék ol
daláról még nagyobb veszélyt 
látok. A populista demagógi
ával, nacionalista féktelenség
gel nem lehet mit kezdeni, 
márpedig az ellenzék más a 
,,programmal" nemigen ren
delkezik. 

- Hogyan lehet túllépni 
ezen az er kölcsi válságon, 

amely a szocialistákat is 
megrengette? 

- Ezt az úgynevezett 
erkölcsi válságot én nem 
morális problémának te
kintem. A korrupció a 
rendszerváltás terméke, 
ugyanis nem mehet vég
be másként e folyamat, 
ahol a nemzeti vagyont 
egy szűk gazdasági érdek
csoport kisajátítja. Farize-
us az, aki azt mondja, 
hogy ezt lehetne erkölcsö

sen is csinálni. 
- Mi akkor a megoldás? 
- Tudatában vagyok an-

nak, hogy komoly változá
sokra csak a nemzetközi fel
tételek megváltozásával szá
molhatunk. Ennek tükrében 
mondom, hogy a szocialista 
pártnak fel kellene végre vet
ni négy alapvető követelést, 
mert nem az új főnököt kell 
előbb keresni, hanem a ho
gyant, és ahhoz találni veze
tőt. 

Először: mivel Magyaror
szágra jött be a legtöbb tőke, 
(most már) köteleznj kellene 
a beruházót, hogy a pénzügyi 
spekuláció helyett a termelés
be invesztáljon, és ezáltal új 
munkahelyeket teremtsen! 

Másodszor: az újgazdagok 
és a multik vállára kell több 
terhet rakni, nem a társadalo
méra. 

Harmadszor: az államnak 
végre a közjót - oktatást, 
egészségügyet - kel len e do
tálni a a magánérdek helyett. 
Sajnos, erre kevés esélyt lá
tok, mert még mindig az úgy
nevezett Bokros-árvák uralják 
a gazdaságpolitikát az MSZP
ben. 

Negyedszer: a szakszerve
zeteknek a multikkal szembe
ni szabad szervezkedését tör
vényben kellene szentesíteni. 
A multikat kötelezni a szak
szervezetek létrehozására. 
Persze amíg ezért a szakszer
vezeti vezetők nem harcol
nak, addig én hiába beszélek. 

- Ennek a megvalósításá
ra van-e esély? 

- Rövid távon erre nem lá
tok esélyt, mert az MSZP par
lamenti frakciójában a tech
nokrata és pénzburzsoá elit 
képviselői ellenőrzik a hata-
1 om nagyobb részét, bár a 
párttagság többsége a „kisem
berekból", kispénzű nyugdí
jasokból áll. De van esély 
arra, hogy az MSZP maradék 
tekintélyét javítsa: 

l .  Radikális összeférhetet
lenségi törvény megalkotásá
val, vagyis a gazdasági és po� 
litikai hatalom szétválasztásá
val. 

2. Felülvizsgálja a jogilag 
problematikus privatizációt. 

3. A nagy vagyonokat meg
adóztatja. 

4. A rendőrség alkalmassá 
tétele a szervezett bűnözés és 
a korrupció elleni hatékony 
fellépésre. 

Ha nem ebbe az arányba 
tart az MSZP, hanem tovább
ra is a valutalap receptjeivel 
kísérletezik a közszféra érde
kében, elkerülhetetlenül meg
bukik, vagyis az SZDSZ-szel 
együtt utat nyit a jobboldali 
szélsőjobboldali hatalom szá
mára. 

TP 

Kommentárok 
A másság tartalma 
- A hetvenéves Hernádi 

Gyula sok érdekes gondolatot 
érint abban az interjúban, ame
lyet születefsnapja alkalmával 
Bársony Eva készített vele a 
Népszavában. (1996. aug. 24.) 

A sok kötetes, az abszurdot, 
a merész formai váltásokat ked
velő, a szellemi viadalokat, a 
kihívóan provokatív gesztuso
kat szerető író többek között 
arról is beszélt, hogy mennyire 
fontos és komoly dolog számá
ra a másság. Ezt az ember és a 
művészet egyik legfontosabb 
kategóriájának tartja. Ezért tisz
telni kell mind az esztétikai, 
mind a társadalmi másságot. 
,,Csak az érezheti magát tisztes
ségesnek- mondja-, akinek 
a másik ember mássága telje
sen kézenfekvő és természe
tes." 

Hernádi Gyula kétségkívül 
ennek szellemében él és dolgo
zik. Erről tanúskodnak magán
és társaséletbeli megnyilvánu
lá'iai, művei, a Jancsó Miklós 
rendezésében valóra váltott 
filmforgatókönyvei. Ez így 
rendben is lenne, de az ember
ben bujkál a kíváncsiság, vala
hányszor hallja az intést, a fel
szólítást a másság elfogadásá
ra, tiszteletére. Az a kérdés 
ágaskodik e sorok írójában is, 
hogy milyen másságról van 
szó? Mindegy lenne, hogy ki és 
mi miben más? Mellékes lenne 
a másság tartalma, értéke, esz
meisége, világképe, életvilága? 
Aligha, hiszen ezek ismereté
ben alakíthatjuk viszonyunkat 
a másikhoz, a mássághoz. 
A bányász kérdése 
- Egyszer megkérdeztem 

Keleti Györgytől - mesélte 
Mészáros István, a sokszorosan 
kitüntetett, nyugdíjas oroszlá
nyi bányász - hogy a munká
sokat ki fogja kárpótolni. A 
munkásoknak nem volt vagyo
na - ezt válaszolta. A kétkezi 
munka semmi? Építettük az or
szágot, az semmi? (Bányamun
kás 1996. szept.) 

Mészáros István nincs egye
dül ezzel a kérdéssel, miként 
Keleti György honvédelmi mi
niszter, az MSZP prominens 
képviselője sincs egyedül vála
szával. A bányászok, a munká
sok azonban nem feledékeny 
emberek. Emlékezni fognak 
1998-ban és később is arra, 
hogy kik, hányan és miért kap-

MEGJEGYZEM 

tak kárpótlást a rendszerváltás 
óta, és arra is, miként zajlott le 
Magyarországon a privatizáció. 
Annak a nemzeti vagyonnak a 
szétosztása, eladása, magáno
sítása - hazai és külföldi 
tőkések tulajdonába juttatásá
val, a szakszervezetek kirekesz
tésével -, amelyet a dolgozó 
emberek hoztak létre az elmúlt 
évtizedekben. 

Kapitalizmus 
építése - balról 

-,,A baloldal hal szélén ál
lok, s mégis a privatizáció fel
gyorsítását, tehát a kapitaliz
mus gyorsabb építését szolgál
tam, mert elfogadtam azokat a 
felismeréseket, hogy a folyamat 
elhúzódása a vadkapitalizmus 
valamennyi átkát Magyaror
szágra fogja szórni." - írta az 
MSZP vezető testületeinek kül
dött nyílt levelében Suc:hman 
Tamás, a privatizációért is fele
lős ipari miniszter, amikor a 
„Tocsik-ügy" miatt kialakult 
helyzetért felmentették - le
váltották. 

Nem kellett volna elfogadni 
azokat a fránya felismeréseket, 
kedves Suchman Tamás, mert a 
baloldal bal szélén állóknak 
nemigazán testre szabott feladat 
az állami tulajdon magánkézbe 
adása, a közösségi vagyon ki
árusítása. Ennek végrehajtása, 
gyorsítása inkább illik a szél
sőséges liberálisokhoz, a jobb
oldal iakhoz. A baloldaliak 
élenjáró szerepvállalása a pri
vatizációban csak megzavarja 
az embereket, megkérdőjelezi a 
túllicitálók hovatartozását, hi
szen felvetődik a kérdés: szo
cialista lehet-e kapitalizmus
párti? Ha antikapitalista, akkor 
meg miért nem annak szellemé
ben politizál és cselekszik? 
Aki keres, az talál 
- A pozsonyi Pravdd egész 

oldalas beszélgetést közölt 
Nyers Rezsővel az egykori re
formkísérletekről, a magyar 
gazdaság jelenlegi helyzetéről, 
a szociáldemokrácia esélyeiről. 
Nyers megengedhetetlennek 
tartotta az egyenlőtlenségnek 
azt a mértékét, amelynek követ
kezményeként a társadalom a 
nagyon gazdagokra és a szegé
nyek széles rétegeire szakadjon 
szét. A szociáldemokrácia és a 
modem baloldaliság kérdései
ről úgy nyilatkozott, hogy a 
szociáldemokrata értékrend 

gyakorlati megvalósításának 
lehetőségeit „az MSZP-ben sem 
keressük elég hatékonyan". 

Ezt, sajnos, látjuk és tapasz
taljuk, ami bizony elég nagy 
baj. Ez számtalan olyan prob
léma és ellentmondás forrása 
amely befolyásolja a párt arcu� 
latát és sorsának jövőbeni ala
kulását. De mi az oka annak 
hogy a szociáldemokrata érték� 
rend érvényesítésének lehetősé
geit nem keresik jobban? Pedig 
érdemes lenne, mert egyrészt ez 
felelne meg a párt nevének, vál-
1 alt céljainak, másrészt régi 
igazság, hogy aki keres, az ta
lál. Ebben talán maga Nyers 
Rezsó, a párt legnagyobb múlt
tal rendelkező, egyik legtekin
télyesebb veterán harcosa is 
többet tehetne. 

Szerepzavar 
-Arra a kérdésre, hogy a 

szocialisták hogyan számolnak 
az ellenzékkel, Földes György 
az MSZP országos elnökségé
nek a tagja így válaszolt: ,,úgy 
látom, hogy a parlamenti ellen
zék súlyos szerepzavarral küzd, 
hiszen alapvetően jobboldali 
ideológiai háttere és azonosu
lási igénye mellett gyakran bal
ról támadja a kormányt." (Ma
gy�r Hírlap 1996. aug. 6.) 

Igy igaz. Mármint az, hogy a 
jobboldali ellenzék balról tá
madja az MSZP-t és a szocia-
1 ista dominanciájú kormány 
politikáját. Teszi, mert teheti, mi 
több, rákényszerül erre, hiszen 
a magát szocialistának nevező 
nagyobbik kormányzó párt le
mondott a baloldali értékek 
képviseletéről, de legalábbis 
gyengén, haloványan érvénye
síti azokat. Ily módon tálcán kí
nálja a jobboldali pártoknak a 
szociális érzékenység képvise
letét, azt, hogy ők beszéljenek 
az esélyegyenlőség, a társadal
mi igazságosság, a szolidaritás 
nevében, a választópolgárok 
megnyerése, társadalmi befo
lyásuk növelése, mohó hata
lomvágyuk kielégítése érdeké
ben. Ez kétségtelenül szerepza
var a javából. De szerepzavar
ba került az MSZP is azzal, 
hogy neoliberális gazdaságpo
litikát folytat, s a kormány te
vékenysége nem sokban külön
bözik elődjétől, a leváltott jobb
oldali kabinetétől. Inkább libe
rális, jobbközép színezetű, mint 
szocialista. Ez akulcsprobléma. 

Kárpáti Sándor 

Kérek egy feketét! 
. , Magam is szoktam hálapén__z _�dni. A g!ermeket váró szülo7c például előre tudják az orvosuk tarifa .. 
Jat._Fon_tos, hogy_ a megJefelo osszeg c�usszon a zsebbe, mert az asszony úgy máskor is bátran jöhet 
a _v,zsgal�tra. A:!1kor paras szemmel visszük haza a gyereket, elsétálunk a szülész-nőgyógyász Mer
c:edesze, es a rontgenorvos T rabantja mellett ... 
. K1v!t, c:so�oládé!,,üdí�őt!-skandálja a nyugdíjas hüfésnő a vonaton. Az első osztályhoz érve egy 

k1sse felemeli hangJat, hzzva abban, hogy itt nagyobb forgalomra számíthat. Az üzlet annak ellenére 
nem megy. Viszont jön a_ kal�u_z, ésf1lig tréfá�a� kéri_a kávéját. A büfés néni bizonyára úgy van vele, 
hogy_ nem rossz a 1e�-y_v1zsg�(oval Johan lenni, _,gy hat tölt neki. Ingyen. Ez csak egy kávé. 

Mmd�� kereskedo a/ta/ koztudott, hogy a palyaudvarokon jó üzlet árulni. 
HozzaJutha�unk az engedélyhez, ha mefd_.elelő támogatónk van a döntéshozói berkekben. Az sem 

rossz megoldas, ha az állomás teljes területét egy jól kiválasztott vállalkozó bérli ki, majd busás 
· haszonnal adja tovább. Durvább módszer az, ami

kor a vasúti főnök a saját gyerekeinek adja bérbe 
az üzlethelyiségeket, parkolókat. Hahár ez sem rit
kán előforduló történet. 

Ettoí csúnyább esetek az anyag beszerzéseknél ta
pasztalhatók. Egy frissen kinevezett menedzser me
sélte, hogy nem érti a MÁV-ot, miért szerzett he több· 
száz millió forintért egy bizonyos anyagot raktár
készletre, amelyet talán soha nem használnak/el. 
Sokan azt sem értik, hogy mihoí cseréli évente az 
autóját az anyagheszerző és annakf(lnöke. Mindenki· 

felháborodott a Lupis-, vagy a Tocsik-ügyön. 
Bosszankodik a kalauz, a nőgyógyász, az 
állomásfőnök, a szertá,j'őnök. Bántja o7cet az olaj
bárók felmentése, a vérminta-tolvajok és kézigrá
nát-rohhantók „ártatlansága". 

Kár ezen hánkódni: négerek közt ne keressük a 

feketét!? topi 
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AHOGYAN EGY HALLGATÓ LÁTTA 

Hasznos volt 

Tibor alelnök előnyösebb helyzet
ben volt, mint az elődje, előa'ciá
sa késő estébe nyúló párbeszéd 
lehetőségét nyújtotta. Mindkét 
vezető nagyon felkészült volt, és 
jó előadásokat tartottak. 

A„Vasút a gyermekekért" Ala
pítvány Kőszegi Diákotthona 
adott a szó szoros értelmében 
otthont négy héten át a VSZ
tisztségviselők képzésének. A 
továbbképzésról- amely a kö
zeljövőben folytatódik - sok 
mindent le lehetne írni. Most 
praktikusan az egyik résztve
vő élménybeszámolóját osztjuk 
meg olvasóinkkal. 

November ! ! -én érkeztünk 
meg Szombathelyre, ahol Kará
csony Szilárd és Horváth Csaba 
kollégákfogadtak bennünket. In
nen küliin autóbusszal mentünk 
Kőszegre a diákottlwnba, a tan
folyam színhelyére. Itt az otthon 
igazgatója, Kiss János köszöntött 
minket. A diákotthon nagyon s-::.ép 
környezetben van, kulturált he
lyet nyújt a vendégeknek. 

Horváth Csaba titkár kolléga 
np.gyon felkészült ell!adást tar
tott: kitzínl!en kidolgozott sztrájk
modellt mutatott be. Ezután min
denkinek a saját területér(!/ kel
lett számot adni arról, hogy (! 
hogyan készítene e/(! egy ilyen 
típusú megmozdulást. Vacsora 
után Karácsony Szilárd, a VSZ 
Képzési és Oktatási Bizottsága 
(KOB) elnöke tartott ell!adást. 

Másnap egy minimum 3 per
ces szabadon választott témából 
kellett mindenkinek videókamera 
előtt szerepelni. A .,fellépések" 
nagyon tanulságosak voltak. So
kat lehetett tanulni egymás és 
saját hibáinkból, amikor vissza
játszásokat néztük meg, és érté
keltük a látottakat. Délután Var
ga Gyuláné VSZ-szakértl! vette át 
a szót. Nagyon színvonalas elil
adást hallottunk a munkavéde
lemről, majd másnap a tárgya
lástechnikáról. Olyan esettanul
mányt kellett produkálni, ahol a 
hallgatók egyik fele a munkálta
tó, másik fele pedig a munkavál
laló, illetve a szakszervezet kép
visell!iből állt. Nagyon sokat ta
,nulhattak a hallgatók az értéke
lésekből, a feladatmegoldások-

,, 

hói. Lehetett volna még több min
denrl!l szó, de az idő rövidsége 
ezt már nem engedte. 

Szerdán dr. Márkus Imre elnök 
következett. A VSZ elnökét már 
az előadás megkezdése előtt meg
rohamozták a hallgatók kérdése
ikkel. Nagyo,n sok mindenről fag
gattuk: a MAV Rt. átalakításával, 
és a bérmegegyezéssel kapcsolat
ban. Az előadás és a konzultáció 
sok új ismeretet nyújtott. Dr. Bíró 

Értékelve az egy hét előadás
sorozatát, megállapítható volt, 
hogy nagy szükség van ilyen tan
folyamok szerve::.ésére. Köszönet 
érte a KOB-nak, és nem utolsó
sorban a Kt7szegi Diákotthon 
vezetésénekés valamennyi dolgo
zójának a kit11nő ellátásért. 

Kovács József 
s zh-titkár 

Nézőpontok a 
Kombiterminál Kf t.-ró1 

(Folytatás az J. oldalról) 
V iszont négyen vannak olyanok, akik belépnek a Vasutasok 

Szakszervezetébe, ha megalakul a kft.-ben az új alapszervezet. 
Herceglz Mária szerint azonban továbbra is sokan vannak olyan 

munkavállalók, akik maradni szeretnének a régi szervezetben, és ő 
ezeknek a dolgozóknak az érdekeit továbbra is képviselni fogja, de 
szerencsésebb lenne, ha a megalakuló szervezethez tartoznának. 

Blázsik János szerint, a hírekkel ellentétben nem Alföldy Lász
ló, volt állomásfőnök szervezi az új alapszervezetet. Kérésemre, 
hogy akkor ebben a témakörben miért éppen Alföldy hívta föl 
telefonon a VSZ vezető tisztségviselőit, erre az szb-elnök nem 
tudott válaszolni. Arról sem kíván véleményt mondani, hogy a 
névsorban miért másodikként írták le Alföldy László nevét. 

A Magyar Vasutas megkereste a volt állomásfőnököt, a jelenle
gi üzemeltetési igazgatót, de ő az első telefonos bejelentkezésre 
letette a kagylót. Majd a második hívásra közölte, hogy szerinte a 
Magyar Vasutas „világlap", de neki nincs ideje telefonálgatni, en
nek ellenére hajlandó v.álaszolni az irodájában. A tudósító a 
következő kérdéseket tette fel neki: 

Ó szervezi-e az új alapszervezetet? Mi az oka annak, hogy 
Blázsik János után az Alföldy név második a listán? Ki jelentette 
a VSZ vezetőinek telefonon, hogy Hercegh Máriával semmilyen 
körülmények között nem kíván együttműködni? 

Alföldy a kérdésekre ugyan válaszolt, de a tudósítóval közölte: 
nem járul hozzá az általa elmondottak közléséhez. A Magyar Vas
utas azt is szerette volna megtudni, hogy az üzemeltetési igazga
tónak mi a véleménye az átalakulásról, de mindenféle nyilatko
zattól elzárkózott... 

tonzor 

A MAV Rt. kereskedelmi szakterületének 

ÁFU, SZEFU 
szolgálatában 

A mellékvonali 
személyszállítás 
megbízható, 
alacsony 
költségű 
reform járműve. 

Az elegyrendezés a 
mellékvonali 
járműtovábbítás 
hatékony járműve. 

A vasúti szállítás 
leendő „favoritja", 
gyorsan, könnyen 
rakodható, 
rakományvédelem az 
időjárással szemben 

�TÜV� 
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ISO 9002 

DIN-EN 729-2 szerinti 
,,Európai hegesztő üzem" 

a MÁV Vasjármű Kft. 
szolgáltatásával 

- Ez-motorkocsi 
remotorizációja, 
korszerűsítése 
- Bzx, BDzx átalakítása 
motorkocsivá, 
korszerűsítése 
- Bz és Bzx fővizsgája 

Korszerűsített 
M47-2000 

sorozatúmozdony 
Pielstick motorral, 
Voith hajtóművel 

Eltolható ponyvafedeles teherkocsi 
- terhelhetősége 40 t 
- rakfelület 50 négyzetméter 

,,,, 

MAV Vasjárlllíí 
J árlllííjavító és 

Gyártó Krt. 
9700 Szombathely, Szövő u. 85. 

Tel./fax: (94) 313-313 

Vasúti tel.: (07) 28-05, 29-31 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MUNKAVÁLLALÓI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRE 

Megállapodás 
Az év végéhez közeledve egyre inkább összegezhető a múlt év december 29-én kötött „megálla
podások" teljesítése. Egyik legfontosabb „megállapodás" a vasutas dolgozók 1996. évi foglal
koztatásáról szólt. Ma már levonható következtetés, hogy az év folyamán a foglalkoztatás kér
dései kétszer idéztek elő konfliktushelyzetet. Először tavasszal, amikor valamennyi szakág évi 

akcióprogramot készített, és ezeket szakszervezetünk megóvta, (,,kifogást nyújtott be ellene"). 
Erre azért került sor, mert a munkavállalókra vonatkozó rész sértette a december 29-i megál
lapodást. Minden szakágnál tárgyalások útján sikerült a kifogásolt részeket rendezni. Másod
szor most ősszel alakult ki vitás helyzet a MÁV Rt. által gyors ütemben megalakításra kerülő 
gazdasági társaságok által érintett munkavállalók helyzetének rendezetlensége miatt. Most erról 
az utóbbiról és az ezzel kapcsolatos „megállapodás"-ról kívánunk tájékoztatást adni. 

A MÁV Rt. még 1995 végén tervbe vette, hogy - Ha a társaság eredményes gazdálkodást 
1996-ban több gazdasági társaságot alapít az folytat, lakásalapot képezhet. 
olyan feladatok ellátására, amelyek az alaptevé- - Ha a társaság részére a MÁV Rt. késedel-
kenységhez szorosan nem tartoznak. Az év kö- mesen fizet, és emiatt a bér- és járulékai fizetése 
zepén erről kaptunk egy kétoldalas kimutatást, nehézségbe ütközne, a MÁV Rt. a bé,jhetés költ-
amely mintegy 25 szervezeti egységet sorol fel, ségeit mindenképpen fedezi. 
amelyekből gazdasági társaságot (döntően kft.- - A társaságba átment munkavállalók a MAY 
t) terveznek alakítani. Szeptembertől kezdődött Rt.-vel fennálló tarto::ásaikat (például munka-
el a gazdasági társaságok alakítását előkészítő bérelőleg) továbbra az eredeti módon törleszt-
alapítói okiratok és szindikátusi szerződések ter- hetik. 
vezeteinek szakszervezetünk részére való meg- -A tanulmányi szer::.i'fdések ugyan hatályu-
küldése véleményezésre. Ezekkel sorozatosan kat vesztik, de a társaság jogosult a korábbi fel-
nem értettünk egyet, főleg a munkavállalókat ért tételek szerint új tanulmányi szerződést kötni. 
hátrányok miatt, és azért sem, mert az alapítást -A társaság vállalja a vasutas nyugdíjpénz-
gazdaságilag kellően nem támasztották alá. Már tár tagjainak a tagsági díj meghatározott részé-
akkor hivatkoztunk a MÁV Rt. és a Vasutasok nek fizetését a korábbi feltételek szerint. 
Szakszervezete között 1993 január 7-én aláírt -A MÁV Rt. vállalja, hogy a munkaerő-piaci 
megállapodásra, amely a legtöbb lényeges kér- szolgáltatásokat biztosít a társaság részére, és a 
dést, amely a munkavállalókat érintette, meg- MÁV Rt.-nél meglévő létszámfelvétel esetén a tár-
nyugtatóan rendezte az akkor alapított gazdasá- sa<;ág munkavállalói előnyhen részesülnek. 
gi társaságoknál. Igaz, hogy néhány vonatko- A megállapodásban foglaltakat be kell építeni 
zásban ez a megállapodás már kiegészítésre, a s::indikátusi s-::.erződésekbe, és a már folyamat-
módosításra szorult, de kiindulási alapnak min- ban lévő társaságalapításokra is alkalmazni kell. 
denképpen megfelelt. Ezután szeptember végén A megállapodástól eltérni a munkavállaló mun-
megkezdődtek a tárgyalások egy új Megállapo- kaszerződésébe csak a dolgozó beleegye:ésével 
dás megkötésére. A sokfordulós tárgyalások lehet. A megállapodást ott kell alkalmazni, ahol 
eredményeként november 11-én este végül is a a MÁV Rt. l00 százalékos tulajdonos az alapí-
megállapodás aláírása megtörtént. táskor. Továbbá ott is törekedni kell a megálla-

A megállapodás fontosabb pontjai: podás értelemszerű alkalmazására, ahol az átke-
-A MÁV Rt. kötelezettséget vállalt arra, hoty rülő dolgozók száma a lO főt eléri, és nem l00 

a szakszervezeteket folyamatosan tájékoztatja a százalékos MÁV Rt. tulajdonú a társaság, vagy 
társaság alapítási terveiről, a tervezetekről kikéri az már korábban alakult. 
az érdekképviseleti szervezetek véleményét, és eh- Összefoglalva megállapítható, hogy nem volt 
hez a szükséges dokumentum tervezeteket átadja. eredménytelen az a szívós küzdelem, amelyet a 

-A MÁV Rt. köteles írásban tájékoztatni az Vasutasok Szakszervezetének vezetése folytatott 
érintett munkavállalókat a társaságalapítás lénye- a társaságba átkerülő munkavállalók helyzetének 
ges kérdéseiről, különösen utalva arra, hogy a megnyugtató rendezése érdekében, hiszen a 
megalapítandó társaságba való „átmenetük" ön- ,,megállapodás" szinte minden kérdést az érin-
kéntes, arra senki sem kényszeríthető. tett munkavállalókra nézve kedvezően rendez. 

-A társaságba át nem keriilő munkavállalók- dr. Simon József 
ról a MÁV Rt. a következők szerint gondosko
dik: 

a) tájékoztatja a munkavállalót a MÁV 
Rt.-nél történő továhhfoglalkoztatás lehetősége
iről, esetleg a korengedményes nyugdíjazás fel
tételeiről, 

b) ha a fentiekre nincs mód, vagy a mun
kavállaló a felajánlott lehetőséget nem fogadja 
el, a rendes felmondás minden kedvezményét (fel
mondási idő, KSZ szerinti végkielégítés stb.) a 
MÁV Rt. biztosítja. 

-A társasághoz kerülő munkavállalók MAY 
Rt.-munkaviszonya közös megegyezéssel meg
szűnik, és a társaság a munkavállalóval új mun
kaszerződést köt. A munkavállaló munkaviszo
nyába viszont felmondási idő és végkielégítés 
szempontjából a vasúti id(lket be kell számítani. 

-A munkavállalónak személyi alaphére azo
nos munkakör esetén nem lehet kevesebh, mint 
korábban volt, és figyelembe kell venni a bérki
egészítésben részesülőkre vonatkozó külön sza
bályokat is. (123263/1970 sz. ut.) 

-A társaságba átmcnőket is megilleti a ga
rantált te/jesítményjutalom, dc azt december l0-
én a társaság egyösszegben fizeti ki, alapbéresí
tésre nem kerül sor. 

- A MÁV Rt. a társaságok működéséhez 
olyan feltételeket biztosít, hogy a munkaválla
lók aMÁV Rt. dolgozóival /997-hen azonos mér
tékL1 héremelést kaphatnak. 

-A társaságnál a MÁV Rt. kollektív szerző
dés szahályait alkalmazzák mindaddig, amíg új 
kollektív szerződést nem kötnek, legfe/jehb azon
han 12 hónapig. Az új kollektív szerződés meg
kötéséhez minél előbb üzemi tanácsot kell vá
lasztani. Itt dől ugyanis el, hogy mely szakszer
vezet jogosult kollektív szerződés kötésre. 

-A társaság munkavállalói továbbra isjogo
sultak a vasutas-társadalomhiztosításra, a 
vasútegészségügyi intézmények igényhevételére, 
az ÖTA tagságra, ha ezekkel az intézményekkel 
megállapodást köt a társaság vezetése. 

-A társaságba átkerülő munkavállalókat, csa
ládtagjaikat a MÁV Rt. munkavállalóival azo
nos feltételek szerint illeti meg a vasúti menet
kedvezmény. 

-A munkavállalókat a lakással kapcsolatos 
kedve::mények (kamatmentes kölcsön törleszté
se, bérleti jogviszony folytatása, bérlakás meg
vétele) a MÁV Rt. dolgozóival azonos feltételek 
szerint illetik meg. 

E MSZOSZ 

Uj munkatörvénykönyv 
kellene! 

Új munkatörvénykönyv készítését kezdemé
nyezte a Magyar Szakszervezetek Országos 
szövetsége. A munkához már hozzá is láttak 
a szakszervezeti tömörülés jogászai, az új jog
szabálygyűjtemény a szándékok szerint a jövő 
év közepén parlamenti vitára készen lesz. Ezt 
Sándor László, az MSZOSZ elnöke jelentette 
be néhány napja. Hozzátette: az új munka
törvényktinyv készítése kapcsán megindultak 
a tárgyalások a munkaügyi miniszterrel, a vé
leménye szerint a tárca részéról elutasító ma
gatartással nem kell számolniuk. 

Egyebek mellett elmondta: az Érdekegyezte
tési Tanács munkavállalói oldalának hat tagja 
közül négyen, így a szakszervezeti szövetség 
mellett a Szaks::ervezetek Együttmz1ködési Fóru
ma, az Értelmisé:[?i Szakszerve:eti Tömörülés, 
valamint az Autonóm S:akszervezetek egyetérte
nek abban, hogy Magyarországon a munkavál
lalók jogbiztonsága ez idő szerint gyakorlatilag 
a nulla szintre süllyedt. A privatizált cégeknél a 
tulajdonos az úr, a leépített munkás legfeljebb 
az utcáról képviselheti érdekeit. A kiszolgálta
tottság azonban a közszférában dolgozókat sem 
kíméli majd, a létszámleépítésével párhuzamo
san a közintézményekben dolgozók is szembe
sülnek a jogbizonytalansággal. Mindezt tetézi, 
hogy a hazai munkajogi ítélke::és is akadozik. 
Sándor László hangsúlyozta: szükségesnek tart
ják és kezdeményezik, hogy -legalább megyei 
központokkal - olyanjogsegélyszolgálatok jöj
jenek létre, amelyek az egzisztenciájukban fenye
getett munkavállalók számára tanácsot, illetve 
jogvitáikban képviseletet adnának. Ezen túlme
nően a helyi tapasztalatok összegzésével a Leg
felsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának ál
lásfoglalásaihoz is használható segítséget adhat
nának 
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,,Fogadják el partnernek a fiatalokat!" Generációs adóssága van a kormánynak 
A vasutas érdekvédelmi szervezetek közül egyedül a Vasutasok Szakszervezete keretein belül 
múlcödik ifjúsági szervezet. A VSZ Ifjúsági Tagozata azért népszerű a vasutas fiatalok körében, 
mert ez a szervezet nemcsak nevében, hanem minden részletében a fiataloké. 1993 óta saját ma
guk szabta múlcödési szabályzat szerint tevékenykednek, programjaikat is maguk alakítják ki és 
valósítják meg. A viszonylagos önállóság mellett az ifjúsági tagozat érdekvédelmi hatékonyságá
hoz a Vasutasok Szakszervezete szakmai hátterével és teljes tekintélyével járul hozzá. 

Hernádvölgyi Andrea, a Szakszervezeti Ifjúsági S�öve1;Ség (�ZIS�) titkára 19� ót_a d��g�ka 
szakszervezeti mozgalomban. Előtte tanított általanos 1skolaban es szakmunkaskepzo intézet
ben. SZISZ-titkárnak 1992-ben választották meg, amelyre pályáznia kellett. Ezt, a tisztségét 
1995-ben újra elnyerte. A Magyar Vasutas munkatársának a Gyermek és Ifjúsági Erdekegyez. 
tető Tanácsban folyó munkáról és az ifjúság problémáiról nyilatkozott. 

Csáki Zsigmond 1995 óta zeli, amelyet szintén a tagozat 
vezeti a VSZ I fjúsági Tagoza- vezetősége delegál. Az alapít-
tát. Vasútépítő és pályafenn- vány az elmúlt években több-
tartó gépészként végzett 1988- ször sikeresen pályázott meg tá-
ban Jászapátiban. Eredeti mogatásokat. Az így megszer-
szak!llájában helyezkedett el zett összegeket jól tudjuk cé-
a MAV-nál, de hamar átváltott lunk megvalósítására felhasz-
a forgalmi szakterületre, ahol 

nálni. Természetesen szívesen szinte valamennyi munkakört fogadunk minden további tá-végigjárta a kocsirendezőtó1 a mogatást. távírászig. Szolgálati helyén, _ Úgy tudom, külföldi kap-Kál-Kápolnán hamar megsze- csolatokat is ápol tok. rezte a munkatársai és a ve-
zetólc elismerését. 1991-ben - Legszorosabban az oszt-
megválasztották a helyi VSZ- rák vasutas-szakszervezet ifjú-
alapszervezet titkárává. Való- .._ ____ _. sági szervezetével működünk 
színűleg akkor az országban Csáki Zsigmond együtt. Tóbb alkalommal jár-
a legfiatalabb szb-titkár. Két tunk már náluk tanulmányúton. 
évvel késó'bb az ifjúsági tago- _ Az ifjúsági tagozat több Ausztriában évente megrende-
zatban is felfigyeltek a refor- fórumot is rendezett az elmúlt zik a környező országok fiatal 
mokat kedvelő és szókimondó hónapokban? vasutasainak sí versenyét. Idén 

tisztségviselőre. _ Szeptemberben dr. háromfős csoport utazhat. A 
-A rendszerváltást követő- Baynai Gábor, a MÁ V Rt. sze- delegációk tagjait magunk kö-

en szinte valamennyi korábban mélyügyi főosztályvezetőjét zül választjuk ki minden alka-
léteuí ifjúsági szervezetfelnwr- 1 , lommal. Arra azért ügyelünk, faggathattuk a fiata vasutas er-zsolódott. \f!eményed szerint a NI k 'be hogy kétszer ne utazzon ki sen-telmiség helyzetéro , o to r-VSZ Ifjúsági Tagozata minek kö- , ki, hiszen így többen szerezhet-' l, , , ben pedig Papp Pál tartott ta-s-::ön zeti etezeset? 

nek értékes külföldi tapasztala-- 1990 előtt az ifjúsági szer- jékoztatót az országgyűlésben 
tokat. 

k · k.. t ·  · , 't' I' folyó munkáról. A jövőben vezete 1s ozpon 11rany1 as a a _ Milyen előnye származik t rt t k P l"fk · ké dés lt azonban szeretnénk még több a oz a . o t !
k

a1 r vo
A bennünket érintő kérdésről or- a VSZ-nek a tagozat mz7ködé-például a vezeto kinevezése. 

sébo7? VSZ-en belül a fiatalok között szágos hírű szakértőkkel talál-
már 1989-ben megfogalmazó- kozni. Ezek a vitanapok termé- - Egyrészt, a MÁV Rt.-nél 
dott az igény: új alapokon kell szelesen nyitottak. A fórumo- és a tulajdonában lévő kft.-knél 

szerveződni. Ez a kilencvenes kon kívül számos esetben jut- több mint húszezer a harminc-
évek elején -az ebből a szem- latunk el írásos információkat öt év alatti fiatalok száma. Az 

pontból viszonylag kedvező tagságunknak a speciálisan érdekeik védelme és az igénye-
politikai változások mellett - őket érintő kérdésekről. iknek megfelelő programok 
sem volt könnyű, mert akkori- _ Említetted a közösségi szervezése a Vasutasok Szak-
ban a szakszervezetek saját lé- k szervezete stratégiai célkitűzé-programo at ... tükért küzdöttek, sót energiái- _ Tóbb mára hagyományos- sei között szerepel. Az ifjúsági 
kat lekötötte az egymás elleni 

sá vált eseményt rendezünk tagozat önszervezódóen oldja 
acsarkodás. A fiatalok önszer- d meg a feladatok többségét. minden évben. Idén Szege en vezódését gátolták a régi refle- szerveztük meg az Országos Másrészt utánpótlását jelenthet-
xek: az akkori fiatal VSZ-tagok , , , J.ük a VSZ tisztségviselőinek. A 

N Ifjúsági Labdarugotornat. A 
kitartásának köszönhetoen szü- vasúthoz kerülő fiatal először 1 993 b '116 nyár végén tartottuk meg 
eteti meg I - an az öna itt találkozik a közösségi élet-. é -k 

.. dé · b 'I Csongrádon a vasutas fiatalok szervezett s mu o s1 sza a Y- tel és kihívásokkal. Nálunk na-t k (SZMSZ) 1 k I ifjúsági találkozóját. A sporton za un , ame yne e - gyobb teher ne'lku··1 va'llalhat 
k

, , , 'h h , , kívül a szórakozást szolgálja a eszttese ez meg atarozo se- tisztséget, és kisebb kockázat-gítséget nyújtott dr. Márkus tavaszonként Püspökladányban 
Imre, aki akkor még a szombat- megrendezett locsolóbál, vala- tal próbálhatja ki képességeit 
helyi járműjavítónál dolgozott. mint a szegedi Erzsébet-hál. bárki. Az országban eddig öt-
Az SZMSZ-ből két lényeges Néha vannak „nagyobb dobá- vennyolc helyi szervezetünk 
pontot szeretnék kiemelni. Az saink" is. Legközelebb például alakult meg és működik, de 
egyik, hogy a fiatalok maguk az ifjúsági tagozat hatvan tag- napról napra növekszik a szá-
közül választják ki a vezetőket, gal a televízió Tipp-Hopp című muk. Területi ügyvivóink szíve-
minden külső befolyás nélkül. vetélkedőjében szerepel. Való- sen segítenek ilyen csoportok 

-Először azt kellene tisztáz
ni, mi a SZ/SZ? 

- A Szakszervezeti Ifjúsági 
Szövetséget kilenc szervezetet 
alapította 1990-ben, ekkor még 
létezett a SZOT. Később az ala
pítók közül Jöbben a SZEF-hez, 
illetve az ESZT-hez kerültek. 
Ennek ellenére megmaradt a 
SZISZ olyan rétegszervezet
nek, amelyik megpróbálja ma
gára vállalni az ifjúság szak
szervezeti képviseletét. Pilla
natnyilag 16 tagszervezetünk 

van, és az MSZOSZ-hez tarto
zó különböző ifjúsági és ifjú
munkás tagozatokat tömörít
jük. A három évenként megtar
tott kongresszus között a vá
lasztmány irányítja a szerveze
tet, ahová minden tagszervezet 
delegál küldöttet. Az operatív 
feladatok végrehajtását ügyvi
vői testület irányítja, illetve a 
döntésre váró ügyeket a vá
lasztmány elé terjeszti. 

- Mi indokolja a szakszer
vezeti ifjúsági szövetség létét? 

- A szervezetnek az a célja, 
hogy a különböző szakmákból 
jövő tagszervezetek tapasztala
tait integráljuk a fiatal munka
vállalók érdekében. Mindenkit 
érintő kérdés például a tagután
pótlás, a fiatalok elhelyezkedé
se, különféle szociális problé
mák és minden olyan ügy, 
amely az ifjúságra tartozik. 

-Mennyire tölti be e:t a sze
repet a szervezet? 

- Az előbb említett kérdé
sek megválaszolásában igen jó 
az együttműködés. A megoldá
sokban azonban már nem 
ennyire jó az összhang, mivel 

az egyes tagszervezetekben a 
fiatalok nem egyformán fogé
konyak a különböző problé
mákra. A szervezeti gondok 

megoldására a megyei MSZOSZ
képviseleteket próbáltuk meg 
segítségül hívni, ahol a próbál
kozások sikeresnek bizonyul
tak. Véleményem szerint az 
olyan jól működő szervezeteket 
- mint a vasutasoké - még 
jobban kellene hasznosítani, 

Hernádvölgyi Andrea 

mert ők az országban minden
hol jelen vannak. 

-A SZ/SZ tagja a Gyermek 
és Ifjúsági Érdekegyeztető Ta

nácsnak (GYIÉT) is. Mennyire 
dőlnek ott el a dolguk? 

- Csak annyira, amennyire 
a kormányzat komolyan veszi 
ezt a testületet. Volt olyan idő
szak - már a Horn-kormány 
idején -, amikor például a 
Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium főosztályvezetője 

kétségbe vonta a GYIÉT kom
petenciáját. Szerencsére tavaly 
ez a probléma megoldódott 
egyetlen kormányhatározattal, 
amely szerint minden, a korosz
tályra vonatkozó kérdést az 

érintettekkel meg kell tárgyal
ni. A leghamarabb kézzelfog
ható eredményt a Munkaügyi 
Minisztériummal értük el, 
ahonnan rögtön jöttek az eló
terjesztések, majd egy sor kér
désben sikerült velük megálla
podni. Ezek közül a legfonto
sabb a pályakezdők első mun
kahelyhez jutásának támogatá
sa. Van azonban ellenpélda is: 
a lakás-takarékpénztárakról 

szóló törvény előkészítésében 
a GYIÉT-et nem kérdezte meg 
a Pénzügyminisztérium. 

- Az elmúlt időszak nem 
kedve:ett a: ifjúságnak, his::.en 
a megszorító intézkedések hal
mozottan hátrányos helyzetbe 
hozták ezt a korosztályt, kezd-A tagozat vezetőjét kétévente színűleg még az idén műsorba létrehozásában. 

választják, de kettőnél több cik- kerülünk. A felsorolt központi - Van-e személyes ars- ,-.---------------------------
Iusban senki sem töltheti be ezt rendezvényeken túl több helyi poetikád? 

B ,, "I k 'lk" I' k 11 'Í , a tisztséget. Így biztosítjuk a összejövetelt is szerveznek tag- - A kezdeti nehézségeken ovu a mun ane u Ie e a asa folyamatos megújulást. A má- jaink. túl vagyunk, ma már dinamiku-
sik kiemelendő pont, hogy a fi- san fejlődünk. Szeretném, ha el 

atal vasutasok - az SZMSZ- - E:ekhez a programokhoz tudnánk érni, hogy a VSZ alap-.. k 
. , , , , pénzre is szükség van. Honnan 

szervezete1 ·ben e's ko· ·ze'pszerve-un meg1smerese utan-1rasos 
teremtitek elő? _ 

nyilatkozat tételével válnak tag- zeteiben is elfogadnák partner-
jainkká. Ennek köszönhetően 

- A rendezvények többsé- nek a fiatalokat. Tudom: ez nem 
mindig pontosan tudjuk, hányan ge önköltséges, azaz a résztve- megy egyik napról a másikra. 
vállalnak velünk közösséget. vők is „beszállnak". A szerve- Remélem, akik viszont a tago-

-Az 1jjúsági tagozat mennyi- zet alapvető működését a VSZ zatunkból kerülnek majd idővel 
vel nyújt mást vagy talán tüb- központi költségvetéséből ka- valamilyen szervezet élére, nem 
het a fiataloknak, mint egy szak- pott ellátmány biztosítja. Ezen felejtik el, hogy fiatalként ők 
szervezet általában? kívül a VSZ 1990-ben alapít- mennyire vágytak arra, hogy 

- Igyekszünk ellátni a vas- ványt hozott létre a„ \.ásutas fi- problémái, kérései meghallga-
utas fiatalok érdekvédelmét, ara/okért". Az alapítvány pénz- tásra találjanak ... 
valamint közösségi programo- ügyeit öt tagú kuratórium ke- K.Sz. 
kat szervezünk. Az érdekvéde
lemi céljaink közt kiemelkedő 
helyet kap a bérezés. A vasút
nak egyre több jólképzett fiatal 
munkaerőre van szüksége. A 
jelenlegi bértarifa azonban nem 
becsüli meg eléggé a kor köve
telményeit kielégítő fiatalokat. 
Nem célunk korosztályos prob
lémává szélesíteni ezt a kérdést, 
de ahhoz ragaszkodnunk kell, 
hogy a jó szakembert akkor is 
fizessék meg, ha fiatal. Az ifjú
sági tagozat a kollektív érdek
védelmen túl -számos esetben 
- helyi vagy egyéni konflik
tusok feloldásában kiveszi a ré
szét. Termé,,;zetesen ránk is ér
vényes, ha még többen lennénk, 
akkor még erőteljesebben tud
nánk hallatni a hangunkat. Min
den belépni szándékozót szíve
sen várunk. 

A jöv{f esztendőtől a tartósan munka nélkül lévők is része
sülhetnek rendszeres szociális segélyhen, amennyihen a par
lament is jóváhagyja a kormány erre vonatkozó javaslatát. Így 
az a mintegy 30-40 ezer emher sem maradna támogatás né/
kii!, akinek jelenleg már nem jár a munkanélküliek jövedelem
pótló támogatása, de egyel/fre munkáha sem tud állni. 

A munkaügyi kiizpontok adatai szerint Magyarországon je
lenleg mintegy 500 ezerre tehet{! azok száma, akik szeretné
nek, de valamilyen okból nem tudnak munkáha állni. Számuk
ra mindeddig két támogatási forma létezett: a legfeljehb egy 
évig folyósítható munkanélküli-járadék, illetve a 24 hónapig 
járó jövedelempótló támogatás. Azok, akik ennyi idő után sem 
találtak munkát, nem számíthattak ellátásra. Ezen a helyzeten 
kíván változtatni a kormány a szo<;iális tarvény módosításá
val, hogy az idősek és a rokkantak mellett a tartós munkanél
küliek számára is lehetővé teszi a rendszeres szociális segélyt. 

A jogosultságot ugyanakkor feltételekhez köti a te1wzet, az 
ellátáshan csak azok részesülhetnek, akik egyiittmllkiidnek a 
munkaügyi központtal, havi jövedelmük nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebh összegének 70 százalé
kát (ez ma 6 720 forint), illetve akiknek családjáhan az egy 
főre jutó javedelem nem töhh az iiregségi nyugdíjminimum 80. 
százalékánál (jelenleg ez 7 680 forint). A segély összegét is a 
nyugdíjminimumhoz köti a javaslat, ennek 70 százalékát kap
hatja a munkanélküli. 

A támogatás odaítélésér/fl - hasonlóan más szociális ellá
táshoz - a települési önkormányzat diint. Így hár a jogszerű
ség azt kívánná, hogy minden jogosult részesüljiin a segély
ben, a helyhatóságok helátásán múlik majd, valójában ki kap
ja meg azt. A rendszeres szociális segélyhen részesül/fi<. köré
nek kibővítésére 8 milliárd forintot szánnak a szociális norma
tíván belül. Ez az összeg az idei 42 milliárd forinttal szemben 
jövőre 5� milliárd forint lesz. 

ve a kárpótlástól a tandíjren
deletig, vagy a családi pótlék 
megvonásáig. Ilyen körülmé
nyek között milyen perspektíva 
lehet a ma élű fiatalok előtt? 

- Nem vagyok pesszimista 
ember, de nem túl jók a kilátá
sok, mivel az életkezdés már 
önmagában is egy kihívás. Ha 
van szakmája, nehéz elhelyez
kedni, lakáshoz is nehezen le
het hozzájutni, mivel a lakás
takarékpénztárak sem jelente
nek igazán jó megoldást. A ma 
ifjúságának a pályakezdése egy 
vakrepülés. , 

- Ha ilyen kilátástalan, a 
helyzet, akkor miért érdemes if· 
júsági mozgalmat egyáltalán 
fenntartani? 

- Én azt hiszem, továbbra 
is érdemes mindent elkövet
nünk, mert tudunk egy sor 
olyan dologban segíteni, 
amelyhez érdekérvényesítő 
akarat kell. Azt fogalmaztuk 
meg a GYIÉT-ben, hogy a min
denkori kormányzatnak gene
rációs adóssága van a fiatalok
kal szemben. Gondoljunk csak 
a kárpótlásra, vagy arra, hogy 
más korosztályok ingyen sze
rezhették meg diplomájukat. 
Horn Gyula miniszterelnökkel 

is tárgyaltunk erről, és ó egyet
értett velünk, kérte, hogy dol
gozzuk ki a megoldást. Félő 

azonban, hogy nem lesz olyan 
kormány, amelyik ezt az adó

ságot törleszteni tudná. 
- A napi politika mindig 

Európára hivatkozik, viszont 
1968-han a nyugati-európai if
júság nem európai módon vá
laszolt a kihívásokra. Nem fe
nyegeti-e ilyen veszély Magya
rországot is. 

- Nem hiszen. Ifjúságunk 
közömbös a politikával és a 
közélettel szemben. A mostani 
tizenévesek azt látják, hogy 
szolidaritás semmilyen szinten 
sem tapasztalható. Látványos 
példa erre a tandíj bevezetésé
nek rendszere, amelyet a mai 
egyetemisták elfogadtak, hi
szen mire ezt realizálni fogják, 
addigra ők már diplomás em
berek lesznek. Kevesen vannak 
a „márciusi ifjak", akik minde
nen át harcolnak az igazukért 
és mások igazságáért. Nem hi
szek a nagy európai megoldá
sokban, mert mire mi az EU 
tagjai leszünk, addigra a világ
nyelveket beszélő, jólképzett 
nyugat-európai fiatalokkal kell 

felvenni a versenyt. Ez annál is 
inkább baj, mert már most is a 
hazai munkanélküliek 56 szá
zaléka 35 év alatti fiatal. 

- Hogyan viszonyul az 
MSZOSZ a SZISZ-hez? 

- Volt egy ötletünk, hogy a 
16 tagszervezeten kívül megke

ressük a többi MSZOSZ tag
szervezetet az ifjúság ügyeivel. 
Bántó ránk nézve, hogy a 49 
szervezetből csak 15 volt haj
landó visszaküldeni a kérdő
ívet. A beérkezett válaszokból 
is kiderült, hogy a legtöbb szer
vezetben, a vezetótestületekben 
nincs 35 év alatti fiatal. Sajnos, 
így hiába tervezünk jó progra
mokat, ha törekvéseink nem 
jutnak el az érintettekhez. Újra 
elkezdtük az ifjúsági képzés 
megszervezését- tennészete· 
sen pályáza ti pénzből -, 
amelynek első tanfolyama de
cemberben indul. Ezt jelentős 
eredménynek tartom, mert ta· 
lán ezzel a szakszervezeti moi· 
galomhoz is tudunk von7Alli 
újabb fiatalokat. 

TP 
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK - JELENTÉS' 'f l l 

Az öregségi nyugdíj megállapításárál 
A nyugdíjbiztosítás irányítása túlzottan centralizált, a költségek számviteli, nyilvántartása 
és megfigyelése alkalmatlan a teljesítmény mérésére - állapította meg az Allami Számve
vőszék nemrégiben elkészült jelentése. 

A vizsgálat elsődlegesen az öregségi nyugdíj megállapítá
sának menetére, az ügyinté
zés hatékonyságára terjed ki. Tanulsága szerint nőtt a nyug
díj-megállapítás átlagos ideje: az igazgatóságok a törvény
ben előírt 30 nap helyett csak 
50-60 nap alatt tudnak hatá
rozatot hozni. Az igények elbírálását ne
hezíti, hogy a munkáltatóktól 
általában csak nagy késéssel tudják beszerezni a szükséges adatokat. A nyugdíj igazgató
ság belső ellenőrzése szerint az sem ritka, hogy az ügyintézők helytelenül alkalmaz
úk a jogszabályokat. A számvevők viszonylag korszerűnek találják az igazgatóságok informatikai rendszerét, de úgy vélik, hogy az 
nem mindenhen felel meg az 
adatvédelem előírásainak. Ezt hasonlóan értékeli a nyugdíjfolyósító is. Nem használják ki például az igazgatóságok 
közötti közvetlen számítógé
pes kapcsolat lehetőségét. A jelentés szerint a haté
konyság vizsgálatát akadályozta, hogy a nyugdíjbizto
sfüísi ágazat nem teljesítette az 1995-ös üzleti tervében ígérteket: nem dolgozták ki 
azokat u kritériumokat, amelyek alapján reálisan lehetne megítélni az ott elvégzett munkát. Az ÁSZ leszögezi: elengedhetetlen a nyugdíjmegállapítási tevékenység 
egészét átfogó ügyviteli sza-

hályzat megalkotása, a mérés
hez, illetve az értékeléshez szükséges számviteli nyilvántartás kialakítása. 

Az Országos Nyugdíjbizto
sító főigazgatója a jelentéshez 

fűzött megjegyzésében s,tjná
latosnak nevezte, hogy az el
lenőrzés nem foglalkozott a jogszabályok gyakori változá
sának a nyugdíjak megállapí
tására gyakorolt hatásával. 

A kormány elé kerülő nyugdijreform-:-koncepciót mind 
országgyűlési tárgyalásra, mind a társadalommal való 
megállapodásra alkalmatlannak találta a Nyugdíjbiz
tosítási Onkormányzat. 

Az önkormányzat elnöke kijelentette: ha a tervez� 
tet a jelenlegi formájában fogadják el, az annyit jelent, 
hogy a nyugdíjrendszer egyharmadát privatizálják, 
mindenfajta valódi garancia nélkül. Az átállás terheit 
ugyanakkor a jelen és jövő nyugdíjasai viselnék. 

A pénzügyminisztérium ��mcepciója vélemén_yünk 
szerint nélkülözi a megalapozott hatás számításokat. 
Olyan, 30-35 évig tartó egyenletes gazdasági fejl(idést 
feltételez, amire a fejlett nyugat-európai országokban 
sem volt példa az utóbbi 25 évben. Az önkormányzat 
számításai szerint amennyiben 1998-tól a pályakezdó'k 
és az új rendszert választc$.k,. ��gdíjjárulékának egy
harmadát biztosító pénztára�ba.fizetik, az a bevezetés 
évében 90 milliárd, ·2020-ban pedig ezer milliárd f'r 
rintos hiányt okoz a társadalO!Q.biztosítás költségvetésé
nek. Ezt a hiányt az államháztartás szintjén nem ellen
súlyozza a nyugdíjpénztárakba befolyó pénz gazdaság
élénkítő hatása. 

A Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat közgyűlése el
képzelhetőnek tartja a tőke fedezeti rendszerek beve
zetését, de csak akkor, ha az nem terjed túl a járulék 
2-3 százalékán. Ez Nyugat-Európában is bevált s nem 
borítaná fel a rendszer biztonságát. A jélénlegi terve
zet azonban a járulék egyharmadát irányítaná a nyug
díj pénztárakhoz nem „Európai-konform''. 

,,Kivételes méltányosság'' 
A nyugdíjasok körében egy

re közismertebbé vált az 1975. 
év I I. tv-ben az alacsony nyug
díjban részesülők helyzetén 
némileg segítő lehetőség, ne
vezetesen a nyugdíjak „kivé
teles méltányosságból" törté
nő emelésének, illetve segé
lyezések lehetősége. 

A kérelem alapján történő 
elbírálás komoly és szinte 
megoldhatatlan feladat elé ál
lítja a nyugdíjintézeteket, hi
szen az e célra biztosított hó
napokra bontott éves keret 
összege évek óta nem emelke
dett. Mindeközben, főként az 
érdekvédelmi szervek, szak
szervezetek érdekvédelmi te
vékenysége alapján és a lehe
tőség közismertté válása folytán a kérelmek száma közel 
háromszorosára emelkedett. 

A kérelmek sokasága, a 
havi keretek gyors fogyatko
zása miatt a kérelmeknek -még ha minden feltételnek 
megfelelőek is körülményeik 
-hónapokig kell várakozni
uk, míg választ kaphatnak. 
Megfelelő válasznak a vára
kozók természetesen nyugdí
juk emelését tartják, hiszen ők 
lakbéren, fűtőanyagokban, 
gyógyszerekben és sokan kö
zülük kenyérben számolják át 
a kapott néhány száz forintot. 
Kivételes helyzetűnek a tör
vény azt a nyugdíjast tekinti, 
akinek a nyugdíja és egyéb 
rendszeres jövedelme együt
tes összege a minimális nyug
díj kétszeresét nem haladja 
meg, és kiadásai - lakás
fenntartás, egészségügyi álla-

pota - miatt az ily jövedelmet aránytalanul súlyosan terhelik. Sajnos a nyugdíjasok 
nagyon jelentős hányada ezeknek a feltételeknek megfelelő anyagi viszonyok közé 
sorolható, ezért is a kérelmek sokasága. Az év végére felgyülemlő és keret hiányában nem teljesíthető nyugdíjemelések a 
kedvezőtlen körülmények mellett a csalódottság keseríi-

ségévef párosulnak. Velük szemben nem juthat érvényre 
a kivételesség, sem a méltányosság. A helyzeten csakis e keretösszeg emelésével, a rendelkezésre álló lehetőség bő
v ítésé ve l lehet segíteni, ugyanis a hátrányosan érintettek megértésére nem lehet számítani, különösen így, a szeretet ünnepe táján. 

H.K. 

A TB-ÖNKORMÁNYZATOKJOGFOSZTÁSA 

,,Meglepetések várhatók ... " 
Az államháztartási törvény parlamenti vitája után hozott 

döntés lényegében megszüntette a tb--Onkormányzatok egyet
értési jogát, ami teljesen új helyzetet teremt. A kormánynak 
azonban van egy belső határozata, amely szerint 1997. febru
ár 15-ig a tb-reformmal kapcsolatos csomagot az MSZOSZ
szel egyeztetve elkészíti. Jelenleg az államnak már év közben is megvan a joga mindenféle költségvetési átcsoportosításhoz, az új döntés értelmében pedig megszüntették a tb-önkormányzatok egyetértési jogát. Ez egyenlő a társadalombiztosítási önkormányzatok jogfosztásával. Ez azt jelenti, hogy a szervezetnek nincs költségvetés-benyújtási joga, a gazdálkodás joga korlátozott, amibe az állam bármikor beleszólhat, továbbá a jogalkotásban is megszűnt az egyetértés joga. Sándor László, az egészségbiztosítási önkormányzat még hivatalban lévő elnöke, a közelmúltban arról beszélt, hogy tisztességesebb lenne világosan megmondani, hogy ki mit gondol, azaz legyenek vagy ne legyenek önkormányzatok. De az, hogy szólamokban fenntartjuk a látszatot, hogy önkormányzatpártiak vagyunk miközben az önkormányzatok jogfosztása zajlik, ez enyhén szólva ellentmondásos helyzet - mondta. Majd hozzátétte: 1997 a fordulat éve lesz az önkonnányzatok életében, amikor is minden megtörténhet, még az is, hogy az önkormányzatokat feloszlatják.Mindenesetre nem kiszámítható mederben zajlanak az események, úgy tűnik, meglepetések is várhatók. A gondolatsort Sándor László azzal zárta: amikor személy szerint ő és az MSZOSZ erre a feladatra vállalkozott, nem erről az önkormányzatról volt szó. 

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK 

A nyugdíjkorhatár f elemeléséró1 (2.rész) 
Előrehozott öregségi 
nyugdíj 

A törvénymódosítás lehetőséget teremt arra, hogy a megemelt öregségi nyugdíjkorhatámál öt évvel korábban, de nők esetében legkorábban 55 éves, férfiak esetében 60 éves korban előrehozott öregségi nyugdíjat állapítsanak meg. Ennek feltétele, hogy a jogosult a későbbiekben ismertetésre kerülő, meglehetősen hosszú szolgálati idővel rendelkezzen. A szolgálati időtől függően ez lehet csökkentés nélküli, aminek meghatározása egyezik az öregségi teljes nyugdíj kiszámítá,;ának módjával; vagy csökkentett összegű, amelynek mértéke a szolgálati időtől és a nyugdíjkorhatár eléréséig hátralévő évek számától függ. . . Az előrehozott öregségi nyugdíj nem átmeneti szabály, tehát várhatóan tartósan érvényben marad. Egyes elemei azonban, mint például a gyermekek után járó szolgálati idő kedvezmény, csak az átmenet időszakában érvényesek. 
Előrehozott teljes 
öregségi nyugdíj a) Nők esetében · Az 1. sz. táblázatban szerepló öregségi nyugdíjkorhatárnál legfeljebb öt évvel alacsonyabb életkorban, de legfeljebb az 55. életév betöltésétől előrehozott 
öregségi nyugd{j j.ir a nőnek, ha 1945. december 31-e után született és 38 évi, 1945-ben született és 37 évi, 1944-ben született,.és.36,cíwifJ 1943-ban szüle.tett. ts-351évi, 1943.,január l -je előtt született és 34 évi szolgálati időt szerzett. Az új szabályozás szerint tehát, az átmeneti időszakban azoknak a nőknek, akik rendelkeznek az előírt szolgálati idővel, az előrehozott öregségi nyugdíj legkorábbi időpontja 55 évről fokozatosan 57 évre emelkedik. Az átmeneti időszakban a törvény a szolgálati idő tekintetében kedvezményt nyújt azoknak az 1947. január l-je előtt született nőknek, akik gyermeket szültek és saját háztartásukban felneveltek. 

A szükséges szolgálati idő a felsoroltaknál három évvel kevesebb, ha három, két évvel kevesebb, ha két, egy évvel kevesebb, ha egy·gyermeket szültek, illetve felneveltek. A tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekek esetében a szolgálati idő kedvezmény gyermekenként másfél év. Külön szabály vonatkozik az 1941-ben született nőkre. Ők, ha 1997-ben igénybe kívánják venni az előrehozott nyugdíjat, ezt megtehetik. Az a nő, aki 1997-ben az 56. életévét betöltötte, úgy részesülhet teljes összegű vagy résznyugdíjban, hogy a teljes nyugdíjhoz elegendő a húsz év, a résznyugdíj hoz a tizenöt év szolgálati idő. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a lehetőség csak ennek a korosztálynak és csak 1997-ben áll rendelkezésére. 1998-tól már ha előrehozott nyugdíjat kívánnak igénybe venni, legalább 33 évi szolgálati idő szükséges a jogosultsághoz. b) Férfiak esetében Az 1. sz. táblázatban ismertetett öregségi nyugdíjkorhatár-11ál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a 60: életév betöltésétől előrehozott öregségi nyugdíj jár a férfinak, ha 1938. december 31-ig született és leg-

alább 37 év, 1938. december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati idővel rendel
kezik. Azoknak a férfiaknak, akik 1940. január l -je előtt szület
tek és 'háztartásukban egyedül gyermeket .neveltek, megilleti ugyanaz a szolgálati idő kedvezmény, amit az előző pontban a nőknél ismertettünk; tehát gyermekenként egy év, tartósan beteg vagy fogyatékosnak minősülő gyermek esetében gyermekenként 1,5 év. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy: az előrehozott öregségi nyugdíjnál mindhárom feltételnek együtt kell lennie a jogosultsághoz: -nőknél a betöltött 55., férfiaknál a betöltött 60. életév, -az irányadó nyugdíjkorhatárnál legfeljebb öt évvel alacsonyabb életkor, -a szükséges szolgálati idő. A tapasztalt félreértések miatt megismételjük, hogy a felnevelt gyermekek száma után járó kedvezmény a szükséges szolgálati időt csökkenti, és nem az öregségi nyugdíjra való jogosultság időpontját, és csak az 1947. január l -je előtt született nőket és az 1940. január l-je előtt született férfiakat illeti meg. -A korkedvezményre jogosultságot szerzett nők és férfiak az előrehozott nyugdíjra annyi évvel korábban jogosultak, egyéb feltételek megléte esetén, ahány év kedvezményre jog,o��/t:'>�&�t .s:2e�ezte�. 
Csökkentett előrehozott 
nyugdíj A csökkentett összegű előrehozott nyugdíjjogosultság feltételei azonosak az előrehozott teljes nyugdíjéval, kivéve a szolgálati idő hosszát, amely legfeljebb öt évvel lehet kevesebb. Például, ha valakinek a reá irányadó szabályok szerint az előrehozott teljes nyugdíjhoz 38 év szolgálati idő szükséges, akkor csökkentett összegű nyugdíjban akkor részesülhet, ha legalább 33 év szolgálati időt szerzett. A csökkentés mértéke két tényezőtől függ: - az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig hiányzó hónapok számától, - a teljes összegű előrehozott nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időből hiányzó napok számától. A csökkentés mértékét úgy kell meghatározni, hogy a szolgálati időből hiányzó napok száma alapján meghatározott szorzószámot meg kell szorozni annyival, ahányszor 30 nap hiányzik az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez. Az így kapott szám adja a csökkentés mértékét százalékban. Az előírtnál rövidebb szolgálati idő napokban Szorzószám 1 - 365 0,1 366 - 730 0,2 731 - 1095 0,3 1096- 1460 0,4 1461- 1825 0,5 

A számítá,;;t egy példán is bemutatjuk: K. Béla 1940. június 30-án született és 1965. január l -jétől áll folyamatosan munkaviszonyban. Az előrehozott nyugdíjat a jogosultság megszerzésekor azonnal igénybe kívánja venni. A reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 62 év, 
tehát 2002. június 30-án mehet
ne nyugdíjba. ( 1/b. táblázat) 

Előrehozott nyugdíjban leg
korábban 60 éves korában ré-

1 

szesülhet, tehát 2000. június 30-án. 2000. június 30-án K. Bélának 35,5 év szolgálati i�-
je lesz. , , ,ti . A törvény alapján a �lj� nyugdíjhoz 38 év 1,zolg�lati időre lenne szüksége (3/b. tábla), így csak csökkentett előre, hozott nyugdíjban részesülhet 2000. június 30-án. A csökkentés mértékének kiszámítása: Az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez 2 éve, azaz 24,3�szqr 30 napja hiányzik. A szu'löi'éses szolgálati időből két cs fél éve, azaz 913 napja hiányú�

1
.A-4. táblázat alapján teliát a szorz6� szám 0,3. A hiányzó hónapök számát megszorozzuk ,a �á�lt zat alapján kapott számma�: 24,3x0,3=7,29; teh�t K.-.ij.{la a nyugdíját 7 ,29 százalékkal csökkentve fogja megkapni. Felhívjuk a figyelmet, hogy: - A csökkentett előrehozott nyugdíj megállapított összege alacsonyabb is lehet, mint_az érvényes minimális nyugdíj. -A megállapított csökkentett nyugdíj összegét nem érinti az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, tehát ann,�k elt:/é1e 

�tán i�, csak a cso.k���f.�l osszeg Jar. _ _ 1 _1 n ,1 
Korkedvezményes n1,1�aj.J. A törvénymódosítá� a (Jjlkedvezményes nyúgdÚ#�/.�t csak annyiban érintetté;:hotY1i jogosultság időpontját az új öregségi nyugdíjkorhatár alapján kell meghatározni. Kor-kedvezményes nyugdíjra tov�bbr/1 is azok jogosultak, akik a szervezet fokozott igénybevételó-vel járó, továbbá' az 'egészségre különösen ártalmas munkakörökben dolgoztak. Az ilye.n munkakörök jegyzékét a'89/ 1990. (V. 1.) MT rendelet r'. sz. melléklete tartalmazza. A kedvezmény mértéke két év azon nők számára, akik: legalább nyolc éven át ilyen munkakörben dolgoztak. Férfiak esetében a két év korkedvezményhez tíz évi ilyen munk.ikörben végzett munka szüksé.ges. A kedvezmény egy-egy 
évvel növekszik nőknél minden négy, férfiaknál minden öt GY további korkedvezm'ényre jogosító munkakörben végzett munka után. Az egy légkörnél nagyobb nyomású légtérben végzett munka esetén a kétéves kedvezmény hat esztendő után jáf és 
háromévenként a tovabb'f ;bg}fegy év, függetlenül �z• érint�t személy nemétől. A kórkedv��ményes nyugdíjazás idópqntHt úgy lehet meghatározni, hogy az 1. sz. táblázat alapján 'n'ili_ghatározzuk az illetőre·voHatkozó öregségi nyugdíjkortmtál1 és ebből levonunk annytévéÍ, ahány év korkedvezmény1az, il� letőt az ilyen munkakörbth végzett munka alapján megilleti. A korkedvezményben részesülőknek annyi évvel korábban jár a előrehozott öregségi nyugdíj, ahűny év kork�dv�ményre jogosultak. A jogosultság kiszámításánql a�ayJe_gll} szolgálati időt meg ke1I ·110vetni a korkedvezmény éveinek számával. 

Az előnyugdíjra való jogosultság megállapításánál az öregségi nyugdíjkorhatár meghatározása úgy történik, hogy az illető munkanelkütir� i�á
f
nyadó öregségi nyűgdí)k��t 

csökkenteni kell1 annyi ;e� ahány év korkedvezménr,re� gosultságot szettetL' 1 • ; 

(Folytatjuk) _· 

VálllM lstvaá 
ÉTOSZ•szaJQ6ftf 
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PRE�EDENSSZÜLETETT 

Kifizették az adóságot 
'Ilíjékoztató a KÜT feladatairól, végzett munkájáról (2.rész) 

Hathatós VSZ közbenjárás 

A Magyar Vasutas október elején megjelent lapszámában „Requiem egy leányvállalatért" 
címm!l egy Vas megyei építőipari profilú kft. kálváriájának felelevenítésével a privatizált, 
de MAV tulajdonban maradt gazdasági társaságok sorsának alakulásáról festettünk hite
les képet, amikor a korlátokat és lehetőségeket boncolgatva, az eset miden érintett szerep
lőjét arról faggattuk, hogy milyen módon élte át az átalakulás nehézségeit. A három esz
tendőre visszanyúló barangolás során kirajzolódó történetben csupán vesztesekre leltünk. 
S a kárvallottak közül a társaság alkalmazottai számítottak akkor, a felelőtlenséget sem 
nélkülöző gazdálkodás legkiszolgáltatottabb áldozatainak. 

Az 1995. május vég�n megtartott második üzemi tanácsi vála��tás sikeres lebo�yolítása 
után sor került a MA V Rt. működési területén belül a Központi Uzemi Tanács (KUT) meg
alakítására is. A törvényi előírásoknak megfelelően a szakági delegáló értekezletek .. - az 
előzetesen megállapított arányokkal megegyezően - választották meg a Központi Uzemi 
Tanács 13 tagját. A delegálás eredményeként az összes üzletigazgatóság képviseletet nyert 
a KÜJ:ben. 

A kft. csődbe jutott, s a foglalkoztatottak A már csupán papírforma szerint létező gaz-
munkaviszonyát- valótlan indokra hivat- dasági társaság vajon milyen forrásokból te-
kozva ugyan - megszüntette. A kiürült remti elő azt a pénzt, melyet a működés során 
kasszából viszont nem csupán a felmondás- nem bírt megtermelni, hisz csődbe jutott? Va-
sal összefüggő kifizetéseket nem teljesítet- lószínűleg ez a kft. és az alapító titka marad. 
te, de több hónapra visszamenően még a Ugyancsak figyelemre méltó pontja a megál-
munkabéreket sem. Az „utcára" taszított lapodásnak, hogy a kft. vezetésétől az alapító 
dolgozók felé csak a VSZ nyújtott segítő garanciát kért arra, melyre mindannyiukat tör-
kezet, minden más fórum elfordult tó1ük, s vény kötelez, vagyis a dokumentumba került 
sajnálkozva sorsukra hagyta ó'ket. Horváth a következő mondat: ,,A kft. szavatolja, hogy 
Csaba a VSZ területi bizottság titkára a jog- munkavállalói munkaviszonyának megszünte-
segélyszolgálat szakembereinek bevonásá- résére a munkavállalók jogainak tisztelethen 
val vizsgálva az ügyet, felfedezte az alapító tartása mellett ....... kerül sor." 
vétkes magatartását is. A dolgozói követe- Az idézetből kitűnik, hogy a MÁV privati-
lések érvényesítése végett a VSZ a Munka- zált egységeinél a dolgozói érdekképviselet-
ügyi Bírósághoz kereseteket nyújtott be, nek akad hűven tennivalója. Horváth Csaba 
kérve a kft. felszámolását is. azonban úgy véli, azzal, hogy a kft. volt alkal-

A peren kívüli egyezség reményében a te- mazottai több hónapos hercehurca után ugyan, 
rületi bizottság titkára levélben fordult a MÁV de felvehették a már elvesztettnek hitt jogos 
Rt. elnökéhez, melyben kifejtette hogy: ,, ... de járandóságaikat,precedens született. A dolgo-
mulasztott az alapító is azáltal, hogy hagyta a zók jogainak érvényesüléséért csatába szállt 
társaságot cs(fdhe jutni anélkül, hogy intézke- szakszervezeti munkatársak számára kará-
dett volna a dolgozókat megillető munkahér csony közeledtével külön öröm, hogy az anya-
jellegűjuttatások, kifizetéséről." Az alapító hi- gilag ellehetetlenült családokban helyreáll a 
bájának róható fel továbbá az a tény is, hogy a békesség. S az ugyancsak a csőd szélén álló 
kft. gyakorlatilag nem működik, vagyonát elár- illetve nullszaldós „eredménnyel" küszködő 
verezte az APEH, s a tények ellenére nem dön- kft.-k - a potenciális sorstársak - alkalma-
tött sorsáról, azaz nem jelentett csődöt, nem zottainak a történet végkifejlete reményt ad-
kért felszámolást. ,,Hallgatólagosan tiíri ezt a hat arra, hogy a felszámolások során nem 
törvénytelen állapotot." szenvednek majd jogtalan hátrányt. A VSZ 

Horváth Csaha azonnali intézkedést kért a abban is bízik, hogy a jövőben az alapító „jó 
jogos járandóságok kifizetése végett Kálnoki gazda módján" bánik saját tulajdonú társasá-
Kis Sándor úrtól, jelezve, hogy ellenkező et1et,L\ ·.· · gliÍval, s hasonl6 ügyekben a szakszervezet
ben peres úton próbál a VSZ érvényt ,5zernznitu1 11ek11etn kell majd közben járnia. Másrészről a 
a dolgozói követeléseknek. történet híven tükrözi azt a társadalomban 

A kezdeményezést siker kf::>ronázta. A tárgya- mind szélesebb körben elterjedő felismerést, 
láso� ered�é�ye�ént. -� MAY �t: é� a sz�ban hogy a kapitalizmus időszakában a munkások 
forgo k�t: ko.�ott._letr�Jott .�zerz?des. e�el��ben és értelmiségiek egyaránt kiszolgátatottakká 
az alaptto kolcsonkent kozel flz m1llw forintot válnak ha nem szervezik meg saját érdekvé-
bocsátott � társ�ság rendelkezé_sére; h?gy � cé? delmüket. s ha nem áll mögöttük erős, felké-a munkavallalokkal szemhen fennallo adossa- szült tettre kész szakszervezet. gát túrleszteni tudja, s az azokhoz kapcsolódó ' 
járulékokat is rendezze a költségvetés irányá- - ódri -

Kapcsolat az érdekvédelmi 
szervezetekkel 

A Központi Üzemi Tanács kapcsolatrendszeré
nek másik nagy területe az érdekvédelmi szerve
zetekkel való szoros együttműködés. Ez az együtt
működés a munkavállalói érdekek megfogalma
zása után a közös fellépés azok érvényre juttatá
sáért és a mindenkire érvényes kiterjesztéséért. 

Az érdekvédelmi szervezetekkel való kiegyen
súlyozott kapcsolatrendszer kiéP._ítése nem minden 
területen sikerült. A Központi Uzemi Tanács lét
rejötte időszakában az érdekvédelmi szervezetek
nek van lehetőségük jelölteket állítani és gyakor
latilag azok a delegált-jelöltek tudnak csak beke
rülni a Központi Uzemi Tanácsba, akik mögött 
jelentős szakszervezeti támogatottság áll és a szak
szervezetben végzett munkájukkal kiérdemelték 
a munkavállalók bizalmát. Ez a bizalom az, amely
re az üzemi tanácsokban is rá kell szolgálni és en
nek tudatában kell dolgozni. Az érdekvédelmi 
szervezetekkel való együttműködésben található 
hiányosságok kiküszöbölhetők, és ha mind a két 
részről tapasztalható bizonyos mértékű akarat
megnyilvánulás a jó partneri kapcsolatokra. ak
kor a munkavállalói érdekek védelme és képvise
lete zavartalan, és kiegyensúlyozottá válik. 

A működést nagymértékben zavarja, hogy még 
mindig napirenden lcl_�et tartani olyan kérdéseket, 
amellyel a Központi Uzemi Tanácsba képviselet
tel nem rendelkezők megkérdőjelezik az érdemi 
munkát, sőt a végzett munka minőségét értékelik 
le. 

Nem szolgálja és nem fogja.a munkavállalók 
elismerését kivívni az, aki a KUT működésének 
második esztendejében is még a legitimációról 
próbál polemizálni és ennek a kérdésnek a napi
renden tartásával óhajt érdemeket szerezni. 

A Központi Üzemi llmács tagjai dolgozni akar
nak, és a rendelkezésre álló eszközöket felhasznál
va kívánják képviselni a munkavállalqi érdekeket 
a részvénytársaság vezetésében. A MAV Rt. veze
tése, ,megértve az üzemi tanácsok szerepét és fel
adatát, nem a szakszervezetek ellen kívánja felha�z
nálni az üzemi tanácsokat, hanem azokkal együtt 
akarja megoldani a va�út válságos helyzetét. Ter
mészetesen meg kell találni azt a megfelelő utat, 
amelyen nem sérülnek a munkavállalói érdekek, 
és az érdekellentétek kompromisszumok árán fel
oldhatókká válnak. Az érdekellentétek feloldásá
ban, a kompromisszumok megtalálásában és köz
vetítésében van meg az üzemi tanácsok szerepe, 
tennészetesen nem feladva azt az alapelvet, hogy 
feladatuk a munkavállalói érdekek képviselete. 

ban. A kölcsön kamatostól való visszafizetésé
re 365 nap haladékot adott az alapító. Az összeg 
biztosítékaira külön megállapodás született. Csak az átalakulás állandó 

�zMSZOSZ-t 

felvették a 

TUAC-ba 

Időszerű, mondhatni izgalmas tájékoztatóra gyú1tek össze Debrecenben december 9-én 10 
órakor a MÁV helyi nagy oktatótermében az üzemi tanácsok meghívott tagjai. Bár a decem
ber a vasutasoknál igencs�.k foglalt hónap,.�hhez képest szép szám,mal hallgatták me� dr. 
Péter Mihályt a Központi Uzemi Tanács (KUT) elnökét, hiszen a MAV nagy fordulatszamra 
kapcsolt átalakulásának megannyi problémája, meghányni-vetni valója közös ügy. Az in
formáltság pedig aranyat ér, különösen ma, a döntések sürgős óráiban. 

A KÜT-öt területileg 
Mátészalkáról Czirják Ferenc, 
a debreceni üzletigazgatóságot 
(előadóként is) Szomhathy 
Géza igazgató képviselte. 

Dr. Péter Mihály két órán át 
tartó minden érdeklődést kime
rítő tájékoztatójában az előre
gondolkodás dominált. Túl a 
KÜT egyéves munkájának is
mertetésén az eleven érdekcso
mókat ragadta meg: ,.Lakásgaz
dálkodás. A munkáltató mint 
kezdeményező-hogyanjuttat
ja építési telekhez a MAV dol
gozút. A szolgálati főnökségek 
üdülőinek balsorsa. Mellékvo
nalak mint profitcentrumok 
pénzügyileg elkülönítve. A hu
mánstratégia hiányosságai. A 
vasútegészségügy dilemmái. 
Pang az ingatlanhasznosítás." 
Mind-mind egy fejezetcím a jo
gilag ugyancsak alátámasztott 
tájékoztató bó 1. 

Végezetül a KÜT elnöke ken
dőzetlenül beszélt a „vezércse
rékről", s arról hogy Sipos Ist
ván, a MÁV Rt. megbízott ve
zérigazgatója, december 17-én 
ül össze a KÜT-el, hogy elkép
zeléseit megoszthassa. 

Dr. Péter Mihály a vezérvál
tás hátterében mozgó okok 

Toll a kézben. Volt mit jegyzetelni. 
közé sorolta, hogy nyárra lelas
sult az átalakulás menete, szep
temberre pedig már a kapkodás 
jelei mutatkoztak. A tranzitke
reskedelem (Ausztria, Szlová
kia) erőteljesen megcsappant. 
Rajkát naponta 15-16 szerel
vény is elkerülte, noha a KÜT 
már ekkor szólt e furcsaságot il
letően. 

„Mindenesetre - mondta 
befejezőül dr. Péter Mihály -
szeretnénk, ha Sipos István ve
zérigazgató úr a jövőképet is 
felvázolná." 

A kérdések ezek után, ha 
nem is záporoztak, de újból fe
szegették az átalakulás belső 
szakmai gondjait. 

A hallgatóság bőséges vá
laszban részesülhetett, öröm
mel hallhatták például, hogy a 
KÜT a MÁV úgynevezett jóléti 
intézményei értékesítésénél föl
lépett és megakadályozta az 
áron aluli eladást. 

Valaki a hátam mögött halkan 
fogalmazta meg: .,Vajon mikor 
dolgozhatunk egyszer már nyu
godt légkiirhen"!" 

Sz. Cs. 

Ez az a terület, ahol a MÁV Rt. Központi Üze
mi llmács eredményeket ért el. A munkáltató 
kívül a szakszervezeteknek is el kell ismerni, 
hogy az a !llunka, amely az eddigiekben jelle
mezte a KUT munkáját, eredményes volt és a 
munkáltató mellett a szakszervezeteknek is mi
nél nagyobb mértékben kell az üzemi tanácsok
ban meglévő lehetőségeket kiaknázni, és nem a 
másikat lehetelenné és működésképtelenné ten
ni. Napról-napra arra kényszeríteni, hogy állás
foglalásait, véleményeit a szakszervezetek előtt 
védje meg. Nem vezet a�_eredményre, ha az üze
mi tanácsok, köztük a KUT is azt érzi, hogy nem 
értékelik munkájukat megfelelő fonnában és mér
tékben. A meglévő legitimációs vita csak meg
osztotlsághoz vezet, amely nem lehet ezen az ol
dalon senkinek sem érdeke. 

A nyilvánosságról 
A munkáltató által rendelkezésre álló eszközök 

mennyisége csak igen kevés információ eljuttatá
sára ad lehetőséget. A megjelenő sajtóorgánum
ok nem szándékoznak „emlékeztetőket" leközöl
ni, pedig erre volna nagy igény. A kritika megje
lentetése már nem lehet megfelelő tájékoztatás, 
mivel az az előterjesztést minősíti és nem ad tel
jes képet a KÜT végzett munkájáról, még akkor 
sem, ha a határozatok és véleménye� közlésre ke
riilnek. Az infonnáció adására a MAY Rt. hivata
los lapjában van lehetőségünk, ott is a határoza
tok megjelentetését tudtuk biztosítani. A Magyar 
Vasutasban való megjelenés olyan lehetőség, ame

lyet még nem tudtunk teljes mértékben kihasznál
ni, de meg kívánjuk teremteni annak a feltételeit, 
hogy a KÜT-ülésekről és az ott történt 
eseményekről az érdeklődő megfelelő tájékozta
tást kapjon. A Magyar Vasutas szerkesztőségétől 
kapott lehetőségeket ezúton is megköszönjük. 

Az üt-tagok képzéséró1 
Az üzemi tanácsok tagjainak, az üzemi meg

bízottaknak oktatása és továbbképzése volt az el
múlt időszak egyik központi kérdése. Erről a té
máról külön beszámolóban adtunk tájékoztatást 
és most is csak azt tudjuk megerősíteni, hogy·a 
rendelkezésre álló eszközökkel több-kevesebb 
sikerrel a feladatot megoldottuk. Tudomásul kell 
venni, hogy az országos méret és az érintett üze
mi tanácstagok létszáma miatt a tanfolyamok 
megszervezése igen komoly nehézségekkel jár. 
Ennek ellenére jelentős eredményeket értünk el 
és a szakági megbontásban megtartott oktatások 
elérték céljukat, a hallgatók ismeretei bővültek. 

A KÜT külső kapcsolatai 
A belföldi és külföldi tapasztalatok megisme

rése érdekében tudatosan törekedett a K ÜT az 
ágazathoz tartozó nagyvállalatok hasonló szer
vezeteivel történő kapcsolatfelvételre. Ennek ke
retében sikerült a MAHART-tal, a Postával. a 
MATÁV-val, valamint a német vasutak szerveze
teivel, ezek vezetőivel a párbeszédet kialakítani. 

Eredményes és rendkívül hasznos volt a né
met vasutak központi üzemi tanácsa elnökével 
és delegációjával való találkozás. A találkozó so
rán a MÁV Rt. vezetői is megbeszéléseket foly
tathattak a német KÜT elnökével, aki részlete
sen elmondta, hogy a jelenleg is folyamatban lévő 
DB szervezeti átalakítása és modernizálása a 
munkavállalók teljes egyetértésével történik, 
mivel az üzemi tanácsokkal történő megállapo
dás biztosítja a munkahelyeket, a biztos megél
hetést és még az esetleges lakhelyváltozta\�shoz 
is anyagi segítséget nyújt. A Központi Uzemi 
Tanács tervezi más üzemi tanácsokkal is a tapasz
talatcserék megszervezését. Úgy ítéli meg, hogy 
a nagy tapasztalatokkal bíró üzemi tanácsok ta
nácsaikkal segíteni tudják a magyar üzemi taná
csok munkáját és a kiegyensúlyozott partneri 
kaP.csolatok kialakítását. 

Összefoglalva, az egy éve működő Központi 
Üzemi Tanács igyekezett eleget tenni a munka
vállalói elvárásoknak és a törvényekben megha
tározott jogaival élve a kötelezettségeit teljesí
tette. A munka során tapasztalható hiányosságok
ból tanulva az elkövetkezendő időben, együtt
működve az érdekvédelmi szervezetekkel, még 
jobban és hatékonyabban kívánja érvényre jut
tatni a munkavállalói érdekeket. Az üzemi taná
csi hálózatban közreműködők tudatát formálva, 
ismeretanyagát bővítve akarja elősegíteni a szol
gálati helyeken folyó érdekképviseleti munka 
színvonalának emelkedését. A megkezdett 
erőfeszítések fokozásával kívánja rendezni viszo
nyát az érdekvédelmi szervezetekkel és az infor
máció áramoltatásával szándékozik még ismer
tebbé tenni tevékenységét. Ehhez a nem kis mun
kához elengedhetetlen a szakszervezetek segít
sége, olyan segítsége, amely a közös célok el
érését szándékozik megcélozni. 



6 

Visszapillantás 
Ismét eltelt egy esztendő. Öregebbek, s szegényebbek let

tünk megint, viszont tapasztalatokba sokat gazdagodtunk. 
A Magyar Vasutas immár kilencvenhárom éve hasábjai 
tükröt tartanak a vasutasvilág elé. A tiszteletre méltó elő
dök hagyományait folytatták lapunk szerzői szerkesztói az 
elmúlt tizenkét hónap alatt. A megjelent lapszámainkban 
napvilágot látott írások közül tallóztunk, hogy felidézzük 
még egyszer a múló idő egy-egy jellegzetes pillanatát ... 

JANUÁR, ELSŐ SZÁM 

A kormány garanciát vállalt 
A MÁV Rt. által a szakszervezetek elé terjesztett középtávú, 

1996-tól 1998-ig érvényes, megállapodással kapcsolatban a 
szakszervezetek leginkább a garanciákat hiányolták. Bizonyá
ra a kormány számára is fontos volt, hogy az ország legna
gyobb közüzemű részvénytársaságánál a munkabéke fennma
radjon, ezért december 28-án megszületett három minisztéri
um és a miniszterelnök együttes döntése. 

A kiadott közlemény szerint a közlekedési, hírközlési és 
vi_zü�.yi tá�c� a miniszterelnök jelenlétében megállapodott a 
pel}zugymm1szterrel és a munkaügyi miniszterrel az állam és a 
MAY Rt. között megkötött szerződés 1996-1998. évekre vo
natkozó elveiről, valamint az állami szerepvállalás mértéké
ről. A megállapodás a MÁV Rt. által bemutatott hároméves 
üzleti tervkoncepció teljesítményi és gazdasági mutatói mel
lett tartalmazta még a vasúti személyszállítási alapellátás fi
nanszírozásához figyelembe vehető termelői árkiegészítést is, 
amely I 997. évben 35,7 milliárd forint, 1998. évben 38,5 mil
li�rd f�ri,nt lesz. A termelői árindex minden 1 százalékpontos 
v�ltozasahoz - a termelékenység növekedését is figyelembe 
veve - 0,8 százalékpontos költségvetési támogatás tartozik. 
A minisztériumok hozzájárulásával a MÁV Rt. által vállalt éven
ként tíz százalékos termelékenységnövekedés mellett vállalt 
állami szerepvállalás lehetővé tette, hogy a MÁV Rt. a munka
vállalók érdekképviseleti szervezeteivel hároméves megálla
podást kössenek. 

JANUÁR, MÁSODIK SZÁM 
� 

Itéletet mondott az olvasó 
Mérlegen a Magyar Vasutas 

A Magyar Vasutas szerkesztősége a múlt év október '26-i 1 
lapszámában egy kérdőívet közölt, s arra kérte a a Tisztelt 
O_tvasót, hogy mondjon véleményt lapunkról. Újságunk 
vallalta, hogy tükröt tart önmaga elé. Kérte az Olvasó íté
letét arról, hogy milyennek tartják a lap szellemiségét szer
kesztését, külalakját. Nos, azóta tucatjával kaptuk vi�sza a 
kitöltött kérdőíveket. Feldolgoztuk és most őszintén, ken
dőzés nélkül közreadjuk a tapasztalatokat, mert úgy érez
zük, hogy mindannyian okulhatunk beló1e. 
Újabb megrendelések. 

N,emcsak a „belbecs" a fontos, bár azt tekintjük a meghatá
roz?nak: h�ne1;1. a „külcsín'_', a megjelenés is. A kettő összhangja 
az igazan 1deahs. Az, amikor az olvasó jóleső érzéssel veszi 
kézbe a kulturált küllemű újságot és tudja, hogy igényes tarta
lommal találkozik. Nagyon örülünk, hogy a válaszolók több 
mint felétől megfeleli! minősítést kaptunk. Sőt, kimondottan 
jónak tartja a külalakot (35 százalék), s mindössze 4 százalék
nyian min/fsítették gyengének. 
. Ennél)obb e�edményre nem is számítottunk, mert a lap meg
Jelentetese elsosorban pénzkérdés. Többszínnyomás, sok fotó, 
nag!' !erjedel�I!: ... �i�d-mind ezen a „kőkemény" anyagi Ie
�e�.o�eg korlatJa� m�hk. Jelenleg pedig csak erre futja. Igy 
orulunk, hogy s1kerult küllemre is elfogadható lapot kézbe 
adnunk. 
Izgalmas válaszok 

A kérdőívünkre adott feleletek ezután már a lap szellemisé
?ére vo,nat�ozó�n nyújtottak izgalmas útbaigazítást. Az egyik 
ilyen kerdes a cikkek hangnemének megítélésére vonatkozott. 
H� a szakszervezet a tagjaiért magától értetődően vállalja a 
berharcot, a kemény ütközéseket a munkaadókkal, akkor ezt 
az újságnak is vállalnia kell, hűen tolmácsolva a lapgazdának 
a vasutas társadalom létbiztonságáért tett erőfeszítéseit. 

Nézzük, hogy látják ezeket a tartalmi törekvéseket az olva
s�k? A tö,b�ség C7} százalék) úgy ítélte meg, hogy a cikkek álta
lahan szokmwndoak, esetenként kimondottan harcosak. A vá
laszo�ó� eg�ne,�yede szer�nt vf szont a mérsékelt hangnem a jel
lemzo es mmdossze I szazalek adta a „hátortalan" minősítést. 

�zorosa� �sszefü?gn�k, mindezekkel azok a válaszok, hogy 
milyen mertekben el h1ralattal a lap. Előrebocsátjuk, hogy a 
�agyar Vasutas nem kíván a bulvárlapok stílusával versenyez
ni. Nem harsány, de szókimondó. Nem vádol, de bírál. Most 
már tu�juk, hogy ez nem csak a szerkesztőség vélekedése. Igy 
gondolJa- a kérdőíves minta alapján - valószínűleg olvasó
ink többsége is. 

A �álaszol?k 71 százaléka vélekedett ugyanis úgy, hogy a 
lap k1egyen.�uliozott, megfelelő mértékben él a bírálat fegyve
rével. A szelsoségekre, hogy egyáltalán nem kritikus mind
össze 2 százalék szavazott, hasonlóképpen a túlzottan, ,:nagyon 
nagy mértékhen" hírál minősítést is 5 százalék adta. Ami azért 
mégis figyelmeztető, jó néhányan (21 százalék szerint) még 
tovább erősíthető a lap bíráló, szókimondó hangneme. 
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FEBRUÁR, ELSŐ SZÁM .;-

Küzdelem a hó �ellen 
... .. i:11o • •' 

Január 25-én rég nem látott hóesésre ébredt az ország, a vas
utasok nem kis bánatára, ugyanis a helyenként fél méter vas
tagságú hótakaró ellehetetlenítette a vasúti közlekedést.... 

Vass Pál, a vezérigazgatóság hóügyeletese, a Magyar Vas
utas kérdésére elmondta: január 24-én és 25-én több vasúti 
csomóponton első fokú „hókészenlétet" rendelt el a }'ezér�gaz
gató. 24-én nappal 290 forgalmi és 558 pályafenntartási dol
gozó segédkezett a hóeltakarításban. Az éjszakai műszakbari 
314-en a forgalom, 429-en a pft. részéről takarították a váltó-1 

kat. Emellett 16 darab hőlégsugaras berendezéssel, 5" hóekével 
és 1 gőzborotvával végezték a hóeltakarítást. VáltóáHítási prob
lémákat okozott több modern pályaudvaron, hogy a váltófűtő 
berendezések is felmondták a szolgálatot. Másnap Székesfe
hérváron okozta a legnagyobb zavart a havazás, ugyanakkor 
az ország északi-keleti térségében ekkor még csak jelentékte
len mennyiségű hó hullott. A két legkritikusabb napon, 24-én 
és 25-én, 15 személyszállító és 13 tehervonatot mondtak le. 
Az 561 személyvonat 45.077 perc késést szenvedett a 48 óra 
alatt. 

Harmadnap már kevesebb embert és gépet kellett mozgósí
tani a hóeltakarításra, viszont komoly balesetveszélyt jelentett 
az ónos eső. A hét végére már helyreállt a közlekedés megszo
kott rendje, minden vonat „leközlekedett", köztük az IFOR
vonatok is. A MÁV Rt. Vezérigazgatóságán továbbra is 
hóügyeletet tartanak és csak reménykedni tudnak abban, hogy 
az időjárás kegyesebb lesz a vasutasokhoz. 

FEBRUÁR, MÁSODIK SZÁM 

Ki szórakozik a riasztóval? 
Fegyveres rabló a Nyugatiban 

Szeles Mónika egy rámeredő pisztolytól sem riadt meg. Mint-
1 

egy másfél éve ad ki menetjegyeket a Nyugati pályaudvar sze
mé�ypénztárának ablakánál, és bizony először viccnek vélte, 
amikor egy sísapkás, napszemüveges alak fegyvert szegezett 
rá és a a bevételt kérte. Hajnalka nem adta, pedig a kasszában 
volt 150 ezer forint. Sőt hozzátette:,,Figye/j öreg! Ennyiért nem 
érdemes!" Ezután kínos pillanatok következtek, a mbló is va
lószínűleg kezdő bandita volt, mint ahogyan a lány is kezdő 
áldozat. Körülbelül 10 másodpercig állt a támadó az ablaknál1 

majd rándított egyet a vállán és továbbállt. De nem ám futva,. 
ahogy ilyenkor szokás, hanem csak úgy komótosan, sétálva. 

Hajnalka közben folyamatosan nyomta a riasztó nyomó
gombját, majd remegő lábakkal ment kolléganőihez, hogy el
mesélje a történteket. Közben az információból átkiabáltak:,Azt 
kérdezik az ügyeletdfl, hogy ki szórakozik a riasztóval?" 

MÁRCIUS, ELSŐ SZÁM 

Kutas 
Tizenhárom halottja és húsz sebesültje volt an

nak a balesetnek, amely február 26-án nem sokkal 
12 óra után történt a Somogy megyei Kutas vasúti 
átjárójában. Miután nem engedték le a sorompót a 
vonat érkezése előtt, egy Volán autóbusz nekiüt
között a Kaposvárról Gyékényes felé tartó gyors
tehervonatnak: a vonat kettészakította az autóbuszt 
és egyik felét több száz méteren át maga előtt tol� 
ta. Közben az autóbusz és a mozdony is kigyul
ladt, az autóbusz teljesen kiégett, a vezérállás is a 
lángok martalékává lett. 

MÁRCIUS, MÁSODIK SZÁM 

VSZ-aláírásgyűjtés 
Nélkülünk ne döntsenek rólunk! ·111 : 

. � Yas?ta,;ok S�a�sze'.:'e!ete- a Gépészeti Intézőbizottság, 
Javaslatara-ala1TasgyuJtest kezdeményezett a nyugdíjas kQr-; . 
határ felemelése ellen. 

ÁPRILIS, ELSŐ SZÁM • I l. 
L�k tenni valamit? 

Bérből és járulékból élők figyelmébe 
Lehet-e tenni valamit? - erre a kérdésre kerestük a választ 

bérből és járulékból élőknek készült sorozatunk fejezeteiben. 
Igen, lehet. A munkavállalók számára más megoldások mel� 
lett kizárólag az összefogás nyújt valós megoldást, igazi lehe
tőséget arra, hogy munkaerejük értékesítése során egyenr;mgµi 
partnerként legyenek jelen a munkaerőpiacon és n.e alávetett-

1 ként. Ahhoz, hogy élni tudjunk a partnerség lehetóségéve,I. 
mindenekelőtt a szakszervezetekről korábbi tapasztalatajnk 
alapján megalkotott képet kell átrajzolnunk. 

., .. Ha például nem megfelelően működik egy szakszerv�• 
zet, az legkevésbé attól képes megváltozni, hogy abból valakj, 
kilép, ettől az csak tovább gyengül. 

A szakszervezet, tehát, önkéntes egyesülés, amelynek célja 
a munkáltatóval folytatandó tárgyalásokon a tagjai képvisele
te, az alku lefolytatása és megállapodások kötése. Ennek az 
érdekvédelemnek csak akkor tud maradéktalanul eleget tenni,.. 
ha egyenrangú partnerként tudja elfogadtatni magát. Ez �dj� 
a tagokon és az általuk választott tisztségviselőkön mdhk és 
nem máson„A szakszervezet -amint láttuk - nem hivati: a 
szakszervezet a tagok „tulajdona", de ez a tulajdonlás li �le
lősség birtoklását is jelenti! 

,,· i 

ÁPRILIS, MÁSODIK SZÁM 

Központi Üzemi Tanács 
Üdülőférőhelyek elosztása 

A MÁV Rt. Központi Üzemi Tanácsa (KÜT ) április 16-árt 
tartott illésén együttdöntési jogkörben megtárgyalta a MÁV RC 
központi kezelésében lévő üdülők férőhelyeinek elosztásán.hl, 
idei érvényes elveit. A KÜT egyetértett azzal, hogy az üdülő
férőhelyek osztásának alapja az ületigazgatóságok, a szakigaz
gatóságok és központi hivatalok létszáma legyen,· amelybe 
beletartoznak a tartósan távollevő munkavállalók is. 

Egyben tudomásul vette, hogy az üdülőjegyek létesítményen
, kénti elosztása �.zámítógépes programok lefuttatásával törtéAikt'.' 

A Központi Uzemi Tanács felkérte a munkáltatót, hogy add 
jon segítséget a területi szociális és jóléti munkabizottság� 
nak a területükön működtetett üdülési lehetőségek számbavé
teléhez és ezen üdülési formát igénybevevők tájékoztatásáhoi., 
1 Fdk6�k l\.Wábtiií�áltatót, hogy a jövőre tezyezett fé:r: 
rőh�lyek _elosztásával kapc��latos módosításokat szeptem�f; 
30-ig terJessze a Központi Uzemi Tanács elé. • 11 

MÁJUS, ÖSSZEVONT ELSŐ SZÁM •• 

U zletrész-értékesítés 
felhangokkal ) 

A MÁV Rt. vezetése a megszokottnál „keményebb" hangvéli 
telre kén;iszerítette a Vasutasok Szakszervezetét a többségi' 
vasúti tulajdonú gazdasági társaságok üzletrész-értékesítése' 
körül kialakult tarthatatlan helyzet miatt. 

Amint arr�l a Magya� Yasuta<; korábbi lapszámaiban tájékoz..• 
tanuk olvasóinkat, a MAY Rt. igazgatósága februárban � a jo�
szabályokban előírt véleményezési folyamat mellőzésével-döht• 
éseket hozott több vasúti tulajdonú gazdasági társa<;ág üzletrészi. 
ének teljes vagy részleges elidegenítéséroí. A VSZ, amikor tudo
má,;t szerzett a döntésről, azonnal tiltakozott az eljárás ellen, és 
egyeztetést kért Kálnoki Kis Sándortól, a MÁV Rt. elnökétől. 

MÁJUS, ÖSSZEVONT MÁSODIK SZÁM .r1 t 

Vétó! .,A 
A VSZ egy napon belül három vétót nyújtott be a MÁV Rt. 

vezetésének. A pályagazdálkodási, gépészeti, távközlési és,b,iz
tosító-berendezési intézőbizottságait ugyan más-más dok1.1me1►, 1 

tum, de azonos motívum kényszerítette az érdekvédelmi e,.,;z., 
köztár qrasztikus eszközének alkalmazására. 

A_ M,AY Rt. idei tervei alapján az egyes szakigazgatóságoki 
elkesz1tették a szakágak racionalizálásának akcióprogramjait, 
Az abban foglaltak azonban több ponton ellentmondari� a, 
reprezentatív szakszervezetek és a MÁV Rt. által rnegk�\&n 
1996-ra szóló és a hároméves megállapodásoknak. , !, ' /1 

j ., • ,, , 

' JUNIUS, ELSO SZAM 

Bér és létszám 
Megalapozottabb foglalkoztatáspolitikát! 

Ar Ya-;ut�spk �zakszervezete szerint az első negyedévben ta
. pasztalt �agyszámú létszámfelvétel többsége a vasútn�l im1R; 

k�latla� volt, átcsoportosítások, átképzések pedig nem, 1, 
. ahg történtek. A YSZ kifogásolta: a tavaly december f 
� megkötött m�gáll�p�dás el�írta bérekről és létszáin9'9:�l 
16 beszá�olo keves mdoklast tartalmazott. Szaks�rv��e 
kérte,, �o�y mutassák be a szállítási teljesítményeket,���� 
gek és a bevételek alakulását is. 
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ELŐBB AZ EGÉSZ RENDSZERT KELL MEGÉRTENI, HOGY ÉSSZERŰEN CSELEKEDNI LEHESSEN ... 

Reagálás Kárpáti Sándor megjegyzéseire 
Kárpáti Sándor, a kitűnő új
ságíró - szerencsétlen for
máját választotta a vitának, 
mivel egy (néhány sajtóhibá
val napvilágot látott) velem 
készített interjút támadta 
meg. Ez a műfaj nem alkal
mas ugyanis egy koncepció 
összefüggő kifejtésére. Hogy 
mégis reagálok egy rövid cikk 
keretei között Kárpáti Sán
dor vitatkozó megjegyzéseire, 
azt két dolog magyarázza. 1. 
Kárpáti barátom nemes szán
déka a magyarországi balol
dal feltámasztásáért; 2. ha 
csak egyetlen munkás is ta
nul, valamint a magyar és a 
nemzetközi baloldal történel
mi vereségébó1, már nem hi
ába vitáztunk. 

A munkástanácsok 
Kárpáti Sándor rosszul látja 

a munkástanácsok történelmi 
szerepét 1956-ban és 1989-ben 
is. Az ő kiindulópontja szűk 
politikai kiindulópont, a régi 
hatalmi elit álláspontját tükrö
zi. Természetesen sok szélső
jobboldali tagja is volt a mun
kástanácsoknak 56-ban, de tag
jaik 60 %-át kommunista párt
tagok tették ki. Másfelől Kár
páti Sándor nem veszi figye
lembe, hogy a munkástanácsok 
létrejöttének oka az államszo
ci al izmus rákosista formája 
volt, amely a társadalmi tulaj
dont az állami bürokrácia ren
delkezése alá vonta, ezzel a 
munkáshatalom létrejöttét gá
tolja meg a rendszer. 1956-ban 
a munkástanácsok sehol nem 
fogalmaztak meg antiszocialis
ta jelszavakat (amint azt az 
MDF és SZDSZ parlamenti 
képviselői oly nagyon fájlalják 
mind a mai napig), sőt, a gyá
rak és földek kapitalistáknak és 
földesuraknak való visszaadá
sát a leghatározottabban vissza
utasították. Ezt mint történész 
állítom. (Itt természetesen nin
csen tér arra, hogy részletesen 
kifejtsem a problémát.) Nem 
véletlen, hogy Kádár maga is 
hetekig hezitált, hogy mit csi
náljon a munkástanácsokkal. 
Végül megsemmisítésiik mellett 
foglalt állást, mert bennük ha
talmi riválist látott. Ha Kádár a 
szocializmus demokratikus for
máját akarta volna megvalósí
tani, akkor maga állt volna a 
munkástanácsok élére, s kiszo
rítva a jobboldalt, megvalósít
hatta volna a társadalmi önkor
mányzat rendszerét. Ha ezt a 
szovjetek megakadályozták 
volna, akkor még mindig hivat
kozhatott volna arra, hogy nem 
rajta múlt a hiirokratikus sw
c:ializmus megszilárdulása, 
amely három évtizeddel később 
sem a szocializmus irányába 
reformálta meg magát, hanem 
a kapitalizmus irányába. A 
rendszerváltás tehát ebben az 
értelemben a Kádár-rendszer 
terméke, akár tetszik ez valaki
nek, akár nem. A Kádár- rend
szer hatalmi elitjének többsége 
saját privilegizált helyzetét a 
gazdasági és társadalmi nehéz
ségekkel küzdő államszocializ
musban nem tudta megőrizni, 
a munkásönkormányzásban pe
dig végképpen nem volt érde
kelt, ezért a Nyugat támogatá
sával a kapitalizmus visszaállí
tásával, a privatizációval stb. 
biztosította privilegizált társa
dalmi helyzetét, perifériára szo
rítva a termelők, a lakosság 
döntő többségét. Kezdetben, 
1989-ben az első munkásta
nácsok éppen a közvetlen tár
sadalmi tulajdon, majd a hely
zet rosszabbodása után már 
csak jóval korlátozottabban, a 
dolgozói tulajdon érdekében 
léptek fel. Csak az MDF-kor-

mány idején változott meg a 
dolog lényege, amikor „kivásá
rolták" a munkástanácsi veze
tést, s egyszerűen kormánypárti 
szakszervezetekké degradálták 
a munkástanácsokat. Erről az 
akkori MSZOSZ-nek nem volt 
világos képe, vagy ha volt, e 
kérdésben rosszul politizált, 
mert támogatni kellett volna a 
89-90-es tuhtjdonosi munkásta
nácsokat. 
A nemzetközi tényező 

Kárpáti Sándor nem látja he
lyesen a rendszerváltás nemzet
közi hátterét sem. Egy olyan 
kicsiny országban, mint Ma
gyarországon, a nagy történel
mi kérdések korábban sem dől
tek el, és a jövőben sem fog
nak eldőlni. Ezért nem szabad 
úgy tenni, mintha mi itt kitalál
hatnánk a „spanyolviaszt". Is
ten őrizzen benniinket attól, 
hogy illúziókat ébresszünk. Ma 
az az alapvető feladat, hogy a 
baloldali értelmiség segítsen 
megérteni a munkásságnak, 
hogy milyen rends:er is ez az 
„új" kapitali:m11s. Jó programot 
ismerek vagy egy tucatnyit. A 
gazdasági és politikai feltételek, 
a társadalmi és politikai osz
tályerőviszonyok oly mérték
ben kedvezőtlenek, hogy vagy 
csak részkövetelések állíthatók 
fel, ezekre tettem javaslatot 
(nemegyszer), vagy magát az 
egész rendszert kell elvetni, 
amit elvileg és elméletileg szin
tén sokszor megtettem. (Ennek 
persze nincs nagy jelentősége, 
csak azért hangsúlyozom, hogy 
erkölcsileg engem e tekintetben 
ne érhessen vád.) Amit a pri
vatizáció kapcs.thl�füok, az : 
csupán annyi, hogy bármely , 
csoport végezné a privatizálást 
Magyarországon vagy másutt a 
világon, az erkölcsileg nem len
ne igazolható. Ez nem azonos 
azzal a kijelentéssel, amit Kár
páti Sándor nekem tulajdonít, 
mondván, hogy én erkölcsileg 
szabad utat adok az állami tu
lajdon magán-kisajátításának. 
Ellenkezőleg, éppen azt mon
dom, hogy a privatizáció során 
a gazdasági és politikai hatalom 
összefonódott, ezért a privati
záció a politikai harc terméke. 
Ezzel szemben politikai erőt 
kell(ene) felmutatni, nem pedig 
moralizálni, hogy a rendszert 
kell szem előtt tartani, ha való
ban hatékonyan akar valaki a 
magántőke uralmával szemben 
bizonyos korlátokat felállítani. 
A munkásoknak meg kell érte
ni, hogy nincsen „jó kapitaliz
mus", a rendszer maga 
morálisan nem védhető, az 
alapproblémákra a kapitaliz
musban nincsen megoldás. A 
baloldal legnagyobb bűne, ha 
bolondítja a munkásokat min
denféle illúziókkal. 
A tanulás lehetősége 

A szocialista erők vereségé
nek okait kell megérteni, s nem 
mentegetni a szakszervezete
ket, hogy ők csak „kissé segí
tették" a privatizációt. Ne szé
pítsük a dolgot, nem volt haté
kony ellenállás a tőkés restau
rációval szemben, s a magyar 
munkásság nagy többsége a 
mai napig apatikus hangulatban 
van, aminek okairól nem fel
adatom itt szólni. Mindeneset
re ezért felelős mind a szocia
lista párt elitje, mind a Munkás
párt vezérkara, mind a szakszer
vezeti vezetők, akik nem eme
lik fel hangjukat a parlament
ben a privatizációs herdálások
kal szemben. Sajnos a szak
szervezetek mind a mai napig 
a részérdeket tudják képvisel
ni, s a munkavállalók egymás
sal ütköznek össze, nem pedig 
helyzetüket lerontó politikai és 

gazdasági erőkkel. Mindennek 
okát azonban én nem a szak
szervezeti vezetőkben látom, 
hanem - ismétlem - a nem
zetközi és hazai politikai erő
viszonyokban. Ha komolyan 
vesszük a politikát, akkor ma a 
baloldal alapfeladata még 
mindig a tanulás. Az elmúlt 8-
10 év tapasztalatainak megér
tése. Ha ezt megértettük, akkor 
új stratégiát dolgozhattunk ki 
együtt a szocialista baloldal 
nemzetközi erőivel együtt. Ad
dig is a Magyar Vasutas tisztelt 
szerkesztőségének és olvasói
nak figyelmébe ajánlom a Bal
oldali Tömörülés Elvi nyilatko
zatát és más dokumentumait, 
vagy éppenséggel a Baloldali 
Alternatíva dokumentumait, 
amelyek hozzáférhetők Kárpá
ti Sándor barátomnál is. 
A részkövetelések 
és a rendszer 

Hogy ne érjen ismételt szem
rehányás Kárpáti Sándor és 
mások részéről, néhány pont
ban ismét kifejtem, hogy mit le
hetne az adott helyzetben itt és 
most Magyarországon mégis 
csinálni. 

1. A szakszervezeteknek meg 
kellene fogalmazniuk egy kö
zös pozíciót a munkavállalói ér
dekek védelmének minimumá
ra vonatkozóan, amelyben a 
szakszervezetek szabad szer
vezkedéséből kell kiindulni a 
multinacionális tőke által ellen
őrzött cégeknél. 

2. Követelni kell, hogy a 
magyar munkavállaló ugyan
azon jogokJal r�ndelkezzen a 
gyakorlatban is, mint egy né
met vagy fr'an'éia munkaválla
ló. 

3. Követelni kell a magyar és 
a kelet-európai munkavállalók 
bérezésének közelítését a nyu
gat-európai munkavállalókéhoz. 
A nemzetközi szociáldemokra
ta és szocialista irányultságú ci
vil és szakmai szervezetek nem
zetközi fórumát össze kell hív
ni, amely politikai eroícént tilta
kozhatna a Nemzetközi Valuta
alap azon intézkedései ellen, 
amelyek a gazdag országoknak 
kedveznek és a szegény orszá
gok számára kedvezőtlenek. A 
magyar helyzet nem változik 
meg attól, ha Magyarország be
lép az Európai Közösségbe. A 
helyzetet pozitív irányba az te
relheti, ha megváltoznak azok 
a feltételek, amelyek között 
több tőke áramlik ki a régiónk
ból, mint amennyi bejön. Va
gyis a nemzetközi szakszerve
zeti szövetségeknek kellene 
követelni magának a jelenlegi 
világrendnek a demokratizálá
sát, amit elvben már Willy 
Brandt felvetett évtizedekkel 
ezelőtt. Meg kell végre értenie 
a munkásoknak is, amit a tő
kések már évszázadok óta tud
nak. Az egyes nemzetek a vi
lágrendszer részei, ezért egyi
dejűleg kell nemzeti és nem
zetközi keretek között is gon
dolkodni és politizálni bármi
lyen bonyolult is legyen. 

4. Olyan munkahelyteremtő 
adóreformot, olyan politikát 
kell követelni, amely csökken
ti a társadalmi különbségeket, 
amelyek nem a magántőkének, 
hanem a közjónak kedveznek. 
Hát milyen baloldal az, amely 
a parlamentben nem a közjó 
érdekében lép fel, hanem a ma
gántőke érdekeit és a különbö
ző uralmi csoportok privatizá
ciós igényeit menedzseli? Mi
ért hallgatnak a parlament szak
szervezeti képviselői? 

) 
Krausz 'lamás 

Kommentárok 
1. 

Az MSZP Országos Választmánya november 
30-án megtárgyalta a párt és a szakszen1ezetek 
viszonyát, együttműködésük elméleti és gya
korlati kérdéseit. Az ülésen részt vettek a vá
lasztmány, a kormány és az elnökség tagjai, 
valamint az MSZP szakszervezetekhez kötődő 
országgyűlési képviselői. Meghívást kaptak a 
fórumra a szakszervezeti konföderációk veze
tői is. Közülük elfo�adta az invitálást az 
MSZOSZ, a SZEF, az ESZT és az Autonómok, 
s képviselőik részt vettek a vitában is. 

Jelentős esemény ez, hiszen a rendszervál
tá'i óta először fordult elő, hogy egy parlamenti 
párt választmányának ülésén önálló napirend
ként szerepeljen a szakszervezeti kérdés.Ezt 
értékelték a szakszervezeti vezetők is, de hoz
záfűzték: ebben a tényben azt is észrevették, 
hogy közelednek a parlamenti választásuk és 
a pártoknak szükségük van a szakszervezetek 
támogatására, Szabó Endre, a SZEF elnöke 
meg is jegyezte felszólalásában: 1994. őszén 
kellett volna ilyen módon először találkozni. 
Akkor, amikor a szocialisták megnyerték a 
választásokat, és kormányra kerültek. Akkor 
előre lehetett volna nézni, meg lehetett volna 
beszélni, mire kell számítani, milyen intézke
dések és hatások várhatók. lgy jó néhány illú
ziótól megkímélhettük volna magunkat. 

2. 
Az MSZP stratégiai szövetségesének tekinti 

a szakszervezeti mozgalmat, s a különböző 
bizalom jegyében kíván együttműködni velük. 
Ezt az alapelvet, a kölcsönös egymásrautalt
ságot az írásos dokumentumok is aláhúzták, 
és kiemelte Baja Ferenc, a választmány elnö
ke és Csintalan Sándor ügyvivő, a napirend 
előterjesztője is. Az írásos előterjesztés így 
fogalmaz: ,,A szocialista orientációjú pártok ott 
eredményesek, ahol maguk mögött tudhatják 
a szakszervezeteket, illetve azok politikailag 
általában a szocialista pártokon keresztül nyil
vánulnak meg. Érvényes ez a tendencia akkor 
is, ha a szakszervezeti tagság politikai arcula
ta változó, s más politikai irányzatok - mint 
a keresztény-szociális eszmeiség is - bázist 
találnak a szakszervezeti mozgalmon belül." 

3. 

Az írásos előterjesztés szól arról is, hogy az 
MSZP kezdetektől fogva érzékelte a szakszer
vezetek tagsági, szervezeti és anyagi bázisá
nak csökkenését. Ezt azonban a szakszerve
zetek „leghelsonh ügyének" tekintette. Akkor 
kezdtek ezek igazán problémássá válni - ol
vashatjuk a dokumentumban -, amikor a 
szakszervezetek egy része nem saját eszköze
inek igénybevétele révén remélte a negatív 

MEGJEGYZEM 

tendencia megállítását, megfordítását, hanem 
küls(!, állami megoldásokat kezdeményezett. 
Ilyen volt például az az erősödő igény, hogy 
az MSZP külön érdekvédelmi törvény meg
hozatalának előmozdításával fordítsa meg ezt 
a folyamatot. Ezeket a problémákat azonban 
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maguknak a szakszervezeteknek, a mozgal
mon helül kell megoldaniuk. 

Erre mondta Borsik János, hogy ha egy bal
oldali párt a szakszervezetek belügyének te� 
kinti a taglétszám csökkentését, szervezeti 
meggyengülését, akkor nagyon téved. Ez a párt 
ügye is. Az sem lehet csak szakszervezeti bel
ügy, ha kevés a kollektív szerződés, miként 
viselkednek a multinacionális vállalatok ve
zetői, s az még kevésbé szakszervezeti belügy, 
hogy folyamatosan csökkennek a reálbérek. -
Aki stratégiai, szövetségi viszonyban gondol
kodik, annak tenni is kell érte - hangsúlyoz
ta Paszternák László, a vasasszakszervezet el
nöke, az MSZOSZ szocialista-szociáldemok
rata platformjának vezetője. Az MSZP hibá
kat követett el, amikor napi politikai érdekek

től vezéreltetve, személyi kérdésekből kiindul
va olyan dolgokat sem intézett el, amelyek még 
pénzhe sem kerültek. Nem figyelt eléggé a párt 
olyan jelenségekre sem, amelyek százezreknek 
jelent kiszolgáltatottságot és méltánytalansá
got a munka világában. 

- Kértük a szakszervezeti ingatlanok ügyé
nek rendezését- emlékeztetett Nagy Sándor 

-, vártuk a támogatást a szakszervezeti kép
zéshez, oktatáshoz, ám ezek elmaradtak, pe
dig teljesíthetők lettek volna, mert nem veszé
lyeztették a pénzügyi egyensúlyt. - Az ilyen 
jellegű és irányú gesztusok hiányoztak az 
MSZP részéről - erősítette meg Sándor Lász
ló, aki nem titkolta csalódottságát a két év ta-' 
pasztalatai alapján. Miért nem kaptak választ 
azok a szocialista parlamenti képviselők -
kérdezte az MSZOSZ elnöke-, akik ellenez
ték a minim,His gesztusokat és a szakszerve
zetek irányába, akikreformellenesnek, konzer
vatívnak nevezték az érdeklődőket? Miért 
szeghetik meg a magyar törvényeket a külföl
di tőkés befektetők úgy, hogy ez ellen senki 
sem emeli fel a hangját. Ezekért és a hasonló 
dolgokért lehet rossz lelkiismerete a pártnak. 

Ugyanakkor Sándor Lá,;;zló-má<; szakszer
vezeti vezetőkkel együtt - kifejezte abbéli 
reményét, hogy a szocialisták elvégzik a szük
séges lelkiismeret-vizsgálatot, s a választási 
ciklus hátralévő időszakában még megteszik 
a kívánatos korrekciókat, s tesznek néhány 
gesztust. A választmányi ülés mondanivalója 
és légköre, szándék és hangneme biztatónak 
látszik ehhez. Kárpáti Sándor 

A rendes vasutas 
A rendes vasutas gondosan vagdossa a fedvényeket, majd ragaszt. Egyik papbjecnit a másik

ra, a tavalyit az ideire. A piros utasítás pedig szépen gyarapszik újahh lapokkal, ragasztványokkal, 
széljegyzetekkel. A szahályok megfejtésére már nem is vállalkozik, számára azvk már kiismer
hetetlenek ... 

A régi pontokat azért még egyszer át/útja, mert holnap vizsga lesz. Hogy milyen kérdést kap, 
az a Biztostól függ, aki mindig kiszúrja a készületlen vasutast. Márpedig aki megbukik, annak 
régen rossz: visszaminősítés, hércsökkentés, kegyvesztés. Bár nem hiszi a rendes vasutas, hogy 
egyszerre töhhüket huktatnák meg, mert a végén a Biztos úrnak is be kellene állni dolgozni. 

A já vasutas, mire végzett az utasítások javításával, illetve tanult a vizsgára, gondosan elrak
ja a könyveket a táskába, mert másnap ellenőrzés lesz. Az hiztvs, hogy a Biztos hetekint az 
utasításvkha, mert mindig megnézi, hvgy a vasutas rendes vasutas-e. De jaj annak, aki nem 
javftott vagy nincs nála a piros könyve, mert ez a belép(; a vizsgára. 

Ej szaka álmáhan a 150 centis vizsgahiztvs küklopszi óriásként jelenik meg előtte. A vasutas 
lépdel felfelé a hatalmas utasításvkvn, amelyek piros lépcsőt formálva vezetnek a célig. Mó.r. 

egyre fáradtahb, de az óriást nem 
érheti el, hiáha szaporázza a lép
cs{Jfokokat. Másnap karikás sze
mekkel éhred. Kedvetlenül, szo
rongva száll jel a vonatra, csak a 
vizsgára gvndvl. Néhány a/afJ."c 
szabályt elmvrmvl az orra alatt, 
majd átkozza magát, hogy miért 
nem ki!múvesnek állt. Ott nem keU 
évente vizsgázni vakvlásból. Na 
persze ez meg is látszik a pesti há
zakon. 

Este a rendes vasutas vidáman 
koccint a kollégákkal az olcsó bo
rozóban és mesél. Elmo,uljt1; 
hogy a mozdonyvezetővel milya 
vitája volt, de hát nála hiába ia 
próbálkozik, mert senki ntm n,,J. .. 
ja úgy az F2-est mint ó, his'Zen#rt 
vizsgázott. ll1flJ. 
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MEGDUPLÁZOTT DUNAKESZI ÁRBEVÉTEL 

Szívósságuk az étete'·rejük 
A Dunakeszi-Gyártelep 
vasúti megállótól mintegy 
500 méterre található a Du
nakeszi Vagongyártó és Ja
vffü' •Kft., ·amely az ország 
egyik legnagyobb vasúti ja
vítóbázisa. Itt újítják fel töb
bek között a vasúti személy
kocsikat és alkatrészeiket, 
válamirtt a nagyjavítás is itt 
történik. A dolgozók több
sége helybeli, de vannak, 
akik az agglomerációból, 
Vácról és vonzáskörzetébó1 
járnak be. A legtöbbjük 
Fótról, Vácról, Szobról, 
Veresegyházáról érkezik 

munkahelyére. A társaság 
jelenéró1 és jövőjéró1 Varga 
Lajos ügyvezető igazgató
v�I,. ,okleveles közlekedési 
mérnökkel és Láng József 
matematikus-rendszerszer
vezővel, a vállalat üzemgaz
dasági osztályvezetőjével 
beszélgettünk. 

A céget 1992. december 
30-án alapította a MÁV, az 
1926-ban létesítettDunakeszi 
Járműjavító Üzem jo�utóda
kint. Az új kft. alaptőkéje 772 
millió forint. Tulajdonosai 51 
százalékban a MAY és 39 szá
zalékban az ADtrwzz nevű 
k

0

ülföldi vegyes vállalat. (Ez 
utóbbi a svéd-angol ABB és 
ariéme( Daimler-Benz alapí
t?úa, központja Berlinben 
van.) A helyi MRP-szervezet, 
(mely 1995. október 13-án 
alakult) kapta meg a maradék 
10 százalékot, amelynek 
össZy�e 77,2 millió forint. A 
IXY'!,zázál'é'fcot ki tevő rész 
egyik felét 100, míg másik 
felét 300 százalékos értékben 
vásárolták meg a társaság dol
gozói. Az MRP-ben résztve
vők részesedése főleg a nettó 
bért61 és a saját korábbi in
vesztálás mértékétől függ, ki
sebb mértékben pedig a mun
kaviszony fennállásától és az 
MRP-ben eltöltött időtől. 
Mint megtudtuk, az MRP-t 
úgy szervezték meg, hogy a 
l<E'szpénzben befizetett saját 
rész felső határa 20 ezer fo
rint legyen. Á m  ez természe
tesen nem elegendő ahhoz, 
hogy a tíz százaléknyi tulaj
donjog a dolgozóké lehessen. 
A fennmaradó értékhez a kft. 
biztosít saját forrásból köl
csönt. A nyereség egy meg
határozott részét fordíthatják 
azMRP-hitelek törlesztésére. 
A százszázalékon megvásá
rolt tulajdonjogrészt havonta, 
míg a háromszáz százalékon 
megvásároltat évente fizetik 
vissza. Ez utóbbi egynegye
dét még az idén, 35 százalé
kát 1997-ben, míg a maradék 
negyvenet 1998. június 30-ig 
kell törleszteniük. A kamatok 
kedvezőek, mint Láng .Mzsef 
megjegyzi, olyanok, mint az 
Egzisztencia-hi telé. 
· Az idén a cég árhevétele a 

tavalyinak két- és félszerese 
les.z, azaz körülbelül 6,2 mil
liá'rdforintot tesz majd ki. Ta
valy, vagyis 1995-ben 2,73 
milliárd forintos bevételt és 
60 millió forintos adózott nye
reséget könyvelhet el a kft. -
veszi át a szót \.úrga Lajos 
ügyvezető igazgató. 

� társaság fő profilja a vas
úti, jz-emélykocsik és alkatré
sz"'kjavítása, valamintnagy
j«vf.tá.sa, de vállalják - pél
dául a BKV részére a metró, 
ill,tve, HÉV-km:sik korszerű
sítését is. Főbb hazai partne-

reik a MÁV, a GYSEV. a Ma
gyar Posta, a BKV és sok más 
kisehh cég. A külföldi meg
rendelések zöme Csehor
szágból és Szlovákiából érke
zik. A közeljövőben írnak alá 
egy 50 darab lnterCity-kocsi 
leszállítására szóló holgár 
szerz{fdést. A hazai és a kül
földi megrendelések száma 
hasonló mértékű. 

Az InterCity típusú sze
mélykocsikból a MÁV-nak 
több mint százat, Cseh
országha 40-45, míg Szlová
kiáha 26 darabot szállítottak. 

Nemrégiben megkezdték, a 
korábbiakhoz képest maga
sabb minőségi szinten, az új, 
Z-1-es típusú személykocsik 
gyártását. Egy új, Z-1-es tí
pusú személykocsi ára meg
haladhatja a 100 millió forin
tot. Az első 10 példányt még 
az idén szeretnék átadni a 
MÁV-nak. A korszerűsítések 
főleg.a kocitk uta's.tq4t 'ésfu
tómzíiiét érintették,. ,így gyor
sabbak lettek és kényelme
sebb rajtuk az utazás. 

A munka gyorsasága azon
ban nemcsak tőlük, hanem a 
heszállítóiktól is függ. Az első 
kocsikat általában a megren
delés aláírásától számított fél 
éven belül leszállítják, ám ha 
a vevőnek külön kívánsága is 
van, akkor az átadási határidő, 
a szükséges tervezési munkük 
miatt 2-3 hónappal is meg-

hosszabbodhat. Szerencsére 
eddig még partnereinknek 
nem voltak fizetési problémái. 
Jövőbeni terveik szerint a du
nakeszi kft. Oroszországot 
reméli potenciális felvev(i pi
acának, noha konkrét szer
ződést még nem sikerült köt
niük. Mint Varga Lajos hoz
zátette: Oroszország hatalmas 
piac, de rendkívül súlyos gaz
dasági helyzete miatt lehetsé
ges, hogy csak meghatározott 
áruval tudnák kifizetni a vas
úti kocsik ellenértékét. 

Szerződésük van németor
szági szállításokra is, aminek 
értelmében 1997-ben ők szál
lítanák majd az új, német mel
lékvonali motorkocsikhoz a 
szekrényvázakat. 

A társaság vezetése, hogy 
meg{frizze rersenyképességét, 
célul tűzte ki az ISO-900/

es min/fségtanúsítvány meg
szerzését. 

Ah,atJ<!itálél.'it, atnely még az, 
íd�n.;dJW(!mper végén meg
kezdődik és minden bi
zonnyal a jövő év első ne
gyedévéig tart majd, a TÜV
Euroqua vállalta. Ezzel vár
hatóan könnyebb helyzetbe 
kerülhetnek majd a dunakeszi 
járműjavító dolgozói, ahol 
rendkívül szigorú a munkafe
gyelem a hatúrid(fk megtartá
sa miatt. 

Kép és szöveg: 
Berta Sándor 

Külföldi tendert nyertek 
Aláírták december elején egyrészt a Bolgár államvas

utasok, másrészt a MÁV Dunakeszi Vagongyártó és Javító 
Kft. (DV] Kft.) és az ADtranz nevében az EBRD által fi
nanszírozott 50 darab vasúti személykocsi modernizálá
sára kiírt tender szerződést23 millió dollár értékben. Eb
ből az összegbó1 Dunakeszi részesedése 18,9 millió dollár. 
A munka egy részét Dunakeszin, nagyobb részét a DVJ 
KfL irányításával Szófiában kell elvégezni. A szerződés 
teljesítésének határideje az aláírástól számított 28 hónap. 

F 
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VASUTASPORTRE 

Erdős Tibor 
A SzolnokJárműjavító 

nyugdíjasa 

... ,.Nagy megelégedéssel 
töltenek el azok az évek, 
amelyeket a vasútnál tölt
hettem. Megtaláltam a szá
mításomat. Ha újrakezde
ném az éltemet, megint vas
utas lennék. Régebhen is 
jcmtosnak tart<Jltam a szak
szervezeti munkát. Manap
ság azonhan ,:nindennél 
nagyohh szükség van a 
szakszervezetre és a szoli
daritásra." .. , 

MUNKAVÉDELMI SZEMMEL NÉZVE 

Biztonsági hiányosságok 
az üzemirányító Központban 

A Magyar Vasutasban már 
�egírtuk, hogy átadták az 
Uzemirányító Központot a 
Kerepesi út 16. szám alatt. 
A Vasutasok Szakszerveze
tének helyi és területi titká
rai, szakszervezeti aktivis
ták az átadás előtt azt lát
ták, hogy többféle olyan sze
mélyi és műszaki biztonsági 
hiányosság tapasztalható, 
amelynek megszüntetése in
dokolt lenne. Ezért kezde
ményezték, hogy a MÁV Rt. 
Központi Munkavédelmi 
Bizottsága küldjön szakér
tőt a helyszíni bejárásra. A 
bizottság illetékességébó1 a 
Vezérigazgatóság munka

biztonsági szakembereinek 
a közreműködését kérte. 
Hasonló megkeresés érke
zett a szakigazgatóságtól is. 
A szakértő az épület műsza
ki átadási-átvételi eljárás 
során több hibát észlelt. 

Elsősorban az elektromos 
berendezések és egyéb eszkö
zök, műszaki biztonságtech
nikai jóságát, megbízhatósá
gát bizonyító dokumentációk 
hiányosságait kifogásolta a 
szakértő, szóvá tette azt is, 
hogy a tervezett képernyős 
munkahelyek nem elégítik ki 
a képernyős megjelenítéssel 
végzett irodai munkák köve
telményeit. 

A tapa'>ztalatok azt igazol
ják, hogy a képernyős munka
helyek kialakításánál az ergo
nómiai, világítástechnikai és a 
színdinamikai előírá<;ok betar
tása fontos eleme az e helye
ken dolgozók testi épségének 
és egészségük megőrzésének. 
Felvetődött például, ha a fény
csővilágítást azonos fázisról 
üzemeltetik, ebben az esetben 
a vibráció-mentesség nincs 
biztosítva, ennek következmé
nye a gyorsabb elfáradás. 

A szakember nem találta 
arányosnak a WC helyiségek 
előterébe beépített mosdótála
kat a helyiségek méreteivel, 
emiatt a mozgástér leszűkül és 
balesetet okozhat. 

A szakember arra az állás
pontra helyezkedett, hogy az 
üzemirányító központ, mint 
létesítmény, nem minősül ve
szélyesnek, ezért az MVT-ben 
előírt munkavédelmi üzembe 
helyezési eljárást nem kell le
folytatni, így a használatba vé
telnek nincs akadálya. Ennek 
ellenére javasolja, az egész lé
tesítmény munkavédelmi 
megfelelőségét ismét felül kell 
vizsgálni. Ennek során meg 
kell győzödni arról, hogy a fel
tárt hiányosságok megszünte
tésre kerültek-e. 

A szakigazgatóság képvise
lői ez ellen nem emeltek ki-
fogást. 

Pásku Jenő 

,,, 

Uj munkavédelmi szabályzat 
Új munkavédelmi szabályzatot készit a MÁV Rt., amely jövő év második félévében lép 
hatályba. Szabó Tivadar személyügyi igazgató erre tett ígéretet, akinek feladatkörébe tar
tozik a központi munkavédelmi bizottsággal az együttműködés, kapcsolattartás. 

Nemrégen javaslatot fogad
tak el a MÁV Rt. új belső mun
kavédelmi szabályozásának 
kialakításához, amivel az ülé
sen résztvevő személyügyi 
, , ·'J:\VJ_AI ;fi, i;,. , 1gazgato egyetertett. A mun-
kavédelmi bizottság javasol
ta, hogy a munkáltató vegye 
figyelembe, hogy a MÁV Rt.
nél kialakult egy szabályozá
si rend, belső utasítások rend
szere, beleértve az MVSZ-t 
és annak függelékeit is. Az 
MVT és ennek végrehajtásá
ra kiadott kormány és minisz
teri rendeletek jó helyzetet te
remtettek a munkavédelmi 
szabályozás területén. A ha
tályos MVSZ módosításai 
már nem követhetők, hatá
lyossága nem minden terüle
ten értelmezhető. Gondolni 
kell továbbá a MÁV Rt. szer
vezett korszerűsítése során 
végrehajtott szervezeti válto
zásokra is, amelyek a MÁV 
Szervezeti és Működési Sza
bályzatában már egyértelmű
en megfogalmazást nyertek. 
Mindezek tehát indokolják a 
munkavédelmi, a belső szabá
lyozás új alapokra helyezését. 
Együttműködést javasoltak a 
munkáltatónak az olyan dön
tésének meghozatala előtt, 
amikor a munkáltató a belső 
munkavédelmi szabályozás 
elnevezéséről, formájáról, fel
építéséről, a szabályozás 
mélységéről határoz. A mun
káltató figyelmébe ajánlották 
az alábbiakat: 

- A MÁV-nál hagyomá
nyossá vált munkavédelmi 
szabályozást az MVT.72.§(4) 
bekezdésére is tekintettel, 
M YSZ-ben indokolt megva
lósítani, mivel az MYSZ 
munkavédelemre vonatkozó 
szabálynak minősül (MYT. 
12. §-a). Előírásainak betartá
sa kötelező a munkáltatóra és 
a munkavállalóra egyaránt, 
végrehajtását segítik és ellen
őrzik, szankcionálhatják a 
hatósági felügyeletek. 

- Legyen meghatározó az 
MVSZ-ben, a MÁV Rt. sajá
tosságai többek közt így a 
szakmai, a szakági területi
szervezeti elkülönültség. A 
MÁV tagoltsága működési 
rendje összhangban a Szerve
zeti és Működési Szabályzat
tal, a kollektív szerződés elő
írásaival, a tűzvédelmi sza
bályzattal, a környezetvédelmi 
előírásokkal és a foglalkozás
egészségügyi követelmények
kel. Az MVSZ-ben kerülni 

kell a felső 
szintű jogsza
bályi előírások 
mechanikus is
métlését, átfe
déseket, cllenV 
tétes előíráso- · 
kat. Az MYSZ 
készítésében a 
munkavédelmi 
bizottság kész 

közreműködni. Egyes fejeze
teket előzetesen szívesen vé
leményezi. 

A bizottság és a munkáltató 
között az eddigi megfelelő 
kapcsolat biztosítékul szolgál
hat arra, hogy az MYSZ ha
táridőre elkészül és hatályba 
lép, amelyet nemcsak a mun
kavédelmi bizottság(ok) segít
hetik elő, hanem a szakszerve
zetek és az üzemi tanácsok is. 

P.J. 

Védőital hideg
ben, melegben 

A MÁV Rt. Központi Munkavéd�lmi Bizottsága egyet
értésével módosításra került a MAV Munkavédelmi Sza
bályzatának ötödik fejezete. A módosításra azért ke
rü It  sor, mivel a népjóléti miniszter 25/ 
1996.(VIII .28.)NM sz. rendelete a hidegnek és a meleg
nek minősülő munkahelyeken a védőitalellátást az ed
digiektó1 eltérően szabályozta. 

Hidegnek minősül az a munkahely, ahol a várható napi 
középhőmérséklet szabadtéri mu11kahelyeke11 a +4 °C
ot, zárttéri munkahelyeken a + 10 °C-ot a mu11kaidő 50 
százalékánál hosszabb időtartamban nem éri el. A hideg
nek minősülő munkahelyeken a munkavállalók részé
re +50°C hőmérsékletű, az ital 4 súlys7.ázalékát meg nem 
haladó cukortartalmú mesterséges édesítőszerrel ízesí
tett teát igény szerint kell kiszolgálni. 

Azokon a zárttéri és szabadtéri munkahelyeken,ahol 
a munkahely, klíma a 24°C( K) EH értéket meghaladja, a 
munkavállalók részére legalább félóránként vagy igény 
szerint J 4-l 6°C hőmérsékletű ivóvizet vagy szénsavas vi
zet kell biztosítani. 

A módosításra idó'ben került sor, ami összhangban 
van a M&'-nál hagyományos téli felkészüléssel, így gon
doskodnak a hidegben dolgozók melegítő-italellátásá
ról. 

P. 
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